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دانلود آخرین اجرای پارچینا از شعر موالنا با 

«  قصه عبدالغوث و ربودن پریان او را»: عنوان 

 .اینجایا  اینجااز 

 که کند می تعريف را عبدالغوث نام به شخصی داستان ،29 بخش در مثنوی معنوی دفتر ششم موالنا

 ميبيند ميگردد بر اش خانواده پيش ها انسان سرزمين پس از سال ها به او وقتی ربايند می را او پريان

 اثر چراکه. گردد برمی پريان پيش دوباره بعد دوماه يکی و هستند غريبه برايشاش  مردم و خانواده که

  .بود انسان جنس از اش گذشته در گرچه بود کرده انپري نوع از هم را او پريان همنيشنی
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نروزگار:سخن سردبیر صنعت و هنرمندا
 

صنعت در گذشته بهه کهار یریهن هنهری اشهاره      

گران هنرمندانی بودند که بها ابهزار    صنعت. داشت

دستی و با همیهاری ننهد نفهر اشهیای کهاربردی      

 . کردند ای را تهیه می هنرمندانه

در ایران باستان، اشیای هنری در مراسه  عبهادی   

ها به کهار   و سیاسی و نیز در زندگی روزمره انسان

دسهت آمهده از جیرفهت کهه      بهه اشیای . رفت می

دههد کهه    آن زمان است، نشان مینتیجه سیالب 

در آن دوره، زمان زیهادی صهرس سهاخت اشهیای     

 .شده است ساده روزمره به شکل هنرمندانه می

آالت بهزر    الشعاع ماشهین  امروز، هنرمندان تحت

هها   آن. از مزایای زندگی عادی برخهوردار نیسهتند  

یههه کههار یریههن بههرای بههه دسههت آوردن مههواد اول

ههای   شان بهه عتهت از بهین رفهتن زنجیهره      هنری

بنهابراین،  . سازنده با مشکل تامین هزینه مواجهند

بها   . کنهد  های گزافی پیدا می جنس هنری قیمت

این وجود برخی بازرگانان صنایع دستی هنرمنهد   

ایرانی را به قیمهت ههای نهانیز مهی خرنهد و در      

مهت  حراجی های دبهی و خهارا از کشهور بهه قی    

و  در ایههن شههرای  . واقعههی شههان مههی فروشههند 

. هنرمند به سختی می تواند شغتش را ادامه دههد 

توان فهرش عشهایر ایهران کهه      امروز به سختی می

است را  شده همه مواد سازنده آن از طبیعت گرفته

ههها  نراکههه زنههدگی عشههایر و دا  آن. پیههدا کههرد

ههای سهاختاری اقتصهادی     خصهومت الشعاع  تحت

ایران برای  سختی کشیدهعشایر . است قرار گرفته

فروش دا  کونک خود به قیمتی که بتواند مبتغ 

ههای روزمهره شهان را باردازنهد      نانیزی از هزینه

اقههدا  بههه عبههور از مههرز و فههروش بههه بیگانگههان  

آن وقههت، مرزبانههان و تمهها  سیسههت  . کننههد مههی

افتند که  ها راه می امنیتی و اقتصادی به دنبال آن

 . ای  غیرمجاز دا  را یافتهقاناقچیان 

در حالی که قاناق اصتی پول مرد  ایهران اسهت،   

که به نا  ارز دولتی و به نها  بانهک متهی توسه      

کننههدگان بههزر  و مصههون از پیگیههری   اخههتال 

عشههایر ایههران بههرای . گیههرد قضههایی صههورت مههی

نقل و خریهد خهرده    و شان حمل های روزمره هزینه

ردازند، و در ازای دا  های دالری با ریز باید هزینه

 . خود از هزینه ریالی دریافت کنند

هنوز، آثهار نابودکننهده سهاختار اقتصهادی ایهران      

توس  رضا پهتوی، بها کمهک یهاران پنههان او در     

توانند به قدرت  اینکه عشایر نمی. ایران وجود دارد

تولیدکنندگی خود بازگردند و اینکه مهرد  ایهران   

ارند، به همین عتهت  تمایتی به زندگی عشایری ند

 . است

بینان یا  امروز، زندگی عشایری با تعریفی که کوته

اند، به معنی زنهدگی ااتها    خائنین از آن ارائه داده

امروز، سهالمتی  . استبسیار سخت و غیربهداشتی 

تر مخصوص کسهانی اسهت    بیشتر و زندگی راحت

. گونه تولیهد ندارنهد   کنند، و هیچ که کمتر کار می

د، خریهد و فهروش   یوه عها  درآمه  تهرین شه   راحت

بیشههترین درآمههد، خریههد و فههروش    . کاالسههت

 . المتتی کاالست بین

المتتههی کههاال توسهه  ننههد  خریههد و فههروش بههین

هها   بازرگان حمایت شده، حتی قبل از وجود رانت

پرسههودترین شههغل عهها  ایههران بههوده  4511و ارز 

هههای سههنگین و  بهها وجههود رانههتاکنههون، . اسههت

 ارکهان خبرهای رانتی و عهد  شهفافیت در تمها     

دولت و مجتس، از کونهک تها بهزر ، بازرگانهان     

خهارا شهده و    یشهغت صهنن  از یک حمایت شده 

اند که تما  ساختار  تبدیل به هیوالی بزرگی شده

بخشی از بازرگانان، . بتعند تولیدکننده ایران را می

تهن کهرده و جههت ارائهه     لبا  تولیدکنندگان را 

آمارههههای دروغهههین دولهههت بهههرای حمایهههت از 

 . کنند تولیدکنندگان نمایش بازی می

رویه کار این بازرگانان به ایهن صهورت اسهت کهه     

هها   آالت بهزر  کارخانهه   برای واردکهردن ماشهین  

گیرند و آن ماشین را از نین یها کشهور    مجوز می

ایهن  صرفه اصهتی  . کنند متخاص  دیگری وارد می

در این بخش از شغتشهان نیسهت،    صرفا بازرگانان

بتکههه بخههش دیگههری نیههز دارد کههه آن بخههش    

بیشترین ضربه را به ساختار تولیدکنندگی ایهران  

کند، و آن واردکردن اجنها  کونهک در    وارد می

مهالال شخصهی کهه بهرای     . باشد ابعاد اشانتیون می

کنههد  آالت نسهاجی اقهدا  مهی    واردکهردن ماشهین  

ر کنار آن نخ قیطهانی، سهجاده قیطهان    تواند د می

دوزی شده، و از این قبیل وارد کند، که بهرای آن  

این جهنس گهاهی   . حتی ریالی هزینه نکرده باشد

گوینهد و   می یا قاناق لنجی اس  دارد که به آن ته

تولیدکننهده ایهران یها     .گاهی هیچ اسهمی نهدارد  

سازنده نخ قیطان است، یا سازنده سجاده قیطهان  

بها ایهن کهار بازرگهان، ههردوی ایهن       . دوزی شده

یعنی درست نیست . شوند ها بیکار می تولیدکننده

آالت به ساختار ایران لطمه  که وارد کردن ماشین

التحصههیل دانشههگاه  ایههن همههه فههار  . زنههد نمههی

 . بسازندآالت را  توانستد ماشین می

التحصههیالن  تولیدکننههدگان واقعههی ایههران، فههار  

مهندسی دانشهگاه، زنهان نسهل قهدی  دوزنهده و      

های دودخهورده نهر  و کشهاورزانند، کهه      کارگاه

ها متهمان اصتی بیکهاری و وضهع خهراب     همه آن

مهندسان ایهران،  . شوند اقتصادی ایران شمرده می

 هها سهارده   مهارتی متهمند، و کهاری بهه آن   به بی

هنر زنان ایرانی، به جز آنکه در سهاختار  . شود نمی

شهود، بها رقابهت     شغتی قدیمشهان پذیرفتهه نمهی   

 و حهراا گردانهان خهارجی    سنگین واردکننهدگان 

خهواری   کشاورزان ایهران، مهته  بهه آب   . مواجهند

بههه عههالوه، کشههاورزان توسهه  سیسههت  . هسههتند

ههای بهدون    دانشگاه به انسانآموزش و پرورش و 

افتهاده کهه توانهایی الز  بهرای ایهن       بدانش و عق

کشهاورزان بها ایهن    . انهد متهمنهد   شغل را نداشهته 

درآمد . توصیفات یکی از فقیرترین اقشار کشورند

فروشهی   داران میوه شغل کشاورزی به جیب مغازه

جالب اسهت کهه همهین دو، از    . رسد و دالالن می

شهود   معتو  می. های موجودند پردرآمدترین شغل

اند، به اندازه  زان بدون دانش توانستهکه آن کشاور

هها   کافی تولید و درآمد کسب کنند، اما درآمد آن

در ایهن  . توس  اقشار خاصی دزدیده شهده اسهت  

باختهه را   میان، دولت و مجتس به جای دزد، مهال 

ای  رسانه هرروز جتسات بیفایده. کنند سرزنش می

از مذاکره بین مهال باختهه و دزدان را روی آنهتن    

رسهد کهه جتسهات عتنهی و      بهه نرهر مهی   . ردب می

غیرعتنی دولت و مجتس نیز مانند همین جتسات 

رسهانه اسهت، کهه تغییههری در ایهن وضهع اتفههاق      

   .افتد نمی
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هرقدر روند رکودی ایهران بیشهتر   

شود، مرد  کشورهای همسهایه و  

ها بیشهتر ضهعین    اقتصاد خرد آن

حتههی اگههر آن کشههورها . شههود  مههی

المتتی، یها   های بین سازمانتوس  

کشورهای متخاص  ایهران، مهورد   

 .حمایت مالی قرار گیرند

 

 کشاورزی
7% 

 ساخت و ساز
6% 

 ساخت
25% 

اداره امور 
 عمومی

24% 
 خدمات

38% 

 سایر
62% 

 تولید ناخالص داخلی ترکیه

 ترکیهمنطقه اقتصادی 

 Cumhuriyeti :به ترکی اسهتانبولی )تُرکیه 

Türkiye )  از  ،ترکیهه جمهوری رسمی با نا

اقتصهاد   .اسهت  در حال توسعهاقتصادهای 

ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و نوین است 

 .شهود  اش افزوده می که روز به روز بر دامنه

غربی آسهیا  در جنوب  ییاوراسیااین کشور 

زبهان   .و جنوب شرقی اروپا واقع شده است

است کهه  ( استانبولی)ترکیه، ترکی رسمی 

نوشهته  ( عالمهانی )عربی  الفبادر گذشته با 

 .باشهد  مهی  اسهتانبول پایتخهت آن  . شد می

 درصهد 5و  ایهن کشهور مسهتمان    درصد98

ایهن  واحهد پهول    .هستند باقی سایر ادیان

یا  «TRY» است که نماد لیر ترکیهکشور 

«TL »دهد آن را نشان می.  

جمعیهت  . اسهال  اسهت   ترکیهه مرد   دین

 5151در سههال  میتیههون نفههر  84 ههها آن

بخهش  . تخمهین زده شهده اسهت    میالدی

 حدود سهه این کشور در قاره آسیا و  اعر 

بخهش  . درصد از آن در قاره اروپا قرار دارد

کونهک  آسیایی ترکیه را آناتولی یا آسیای 

بخهش  . گویند که در خاورمیانهه قهرار دارد  

، کههه در نامنههد اروپههایی آن را تراکیههه مههی

ایههن دو بخههش بههه . منطقههه بالکههان اسههت

فرو  و وسیته دریای مرمره و دو تنگه بس

تنگهه  . شهوند  داردانل از یکدیگر جهدا مهی  

بسفرو  دریای سیاه و دریای مرمره را به 

کند و تنگهه داردانهل محهل     ه  متصل می

 . اتصال دریای مرمره و اژه است

ترکیه از شمال با دریای  :همسایگان ترکیه

سیاه، از غرب با دو دریای اژه و مرمره و از 

جنوب غربی با دریای مدیترانهه مهرز آبهی    

ایههران، جمهههوری  ،ترکیههه در شههرق. دارد

آاربایجههان، ارمنسههتان و گرجسههتان، در   

و در  ، قبهر  وریهجنوب شرقی عراق و سه 

، همسایگان شمال غربی یونان و بتغارستان

 .هستند ترکیه

 اقتصاد

 
ایگههین،  :از عبارتنههد ترکیههه آزاد منههاط 

، فرودگهههاه آتهههاتور  آنتالیههها، مرسهههین

 .ایزمیر، و نند منطقه آزاد دیگراستانبول، 

، اقتصهادی در حهال توسهعه    ترکیهاقتصاد 

متتهی  ال صهندوق بهین  بنهابر گهزارش   . است

 ترکیه تولید ناخالص داختی، نرخ رشد پول

سههال در  09کوویههد گیههری سههایه همهههدر 

 کههاهش درصههدمنفههی پههن    ابهه 5151

بینهی   ننین پیش ه  .بینی شده است پیش

مهیالدی بها    5150شده است که در سهال  

  .بهبود می یابد یدرصد2 مالبت رشد

هههای مرکههزی کشههورها عمومهها   بانههک

هههای  بخههشاطالعههات آمههاری کههه در 

را در سهایت   کننهد  مختتن منتشر می

ارائهه   tradingeconomics.com معتبر

های این سایت  براسا  داده. دهند می

 درصد 38با بیش از  ترکیهخدمات در 

بیشترین سه  را در تولیهد ناخهالص متهی    

و کشهههاورزی سهههه  . ایهههن کشهههور دارد

داری،  های وابسته به آن مانند جنگل بخش

از  درصههد هفهت  لاز جنگههبهرداری   بههره و 

اختصهاص   را به خودتولید داختی ناخالص 

در و سهاخت  ، صنعت ننین ه  .ه استداد

از  درصههد 52ایهن کشهور، سههمی حهدود     

 . را دارد تولید ناخالص داختی

 بهین  جغرافیایی موقعیت به توجه با ترکیه

 گرفتهه  قرار مصرس بازار و انرژی های حوزه

 منهابع  حوزه نتیجه، به پتی میان در .است

این  .است شده تبدیل مصرس بازار و انرژی

 انهرژی  امنیت تامین در دارد نرر در کشور

 در و کنهد  ایفها  اساسی نقش اروپا اتحادیه

 از گهاز  و نفهت  های لوله خ  تا است تالش

در حهال   .کنهد  عبهور  کشهور  این محدوده

 مصرفی نفت از درصد3.7 حدود حاضر، در
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 .شوند می منتقل ترکیه های کانال از جهان

های  محصوالت عمده کشاورزی ترکیه دانه

زمینهههی،  روغنهههی، پسهههته، ارت، سهههیب

جهات، میهوه، گهردو، تنبهاکو، انگهو،       صیفی

 . نیشکر و گند  است

مههاده معههدنی فتههزی، و   23ترکیههه دارای 

منهابع  . ماده معدنی صهنعتی اسهت   4211

شهههامل  ترکیهههه اصهههتی مهههواد معهههدنی

لح سههنگ، طههال، سههنگ آهههن، مصهها زغههال

ساختمانی، مس، سهرب، نفهت خها ، گهاز     

 . طبیعی و اورانیو  است

هشتمین فوالدسهاز،   5103در سال ترکیه 

ههای قیمتهی    و سومین تولیدکننده سهنگ 

: اقال  عمده صادراتی این کشور. است بوده

آالت راهسههازی، آهههن و فههوالد،    ماشههین

تجهیههزات الکترونیکههی، لههواز  جهههانبی    

و  پوشهها ، سههوخت معههدنی، پالسههتیک  

ههههای  متزومهههات آن، میهههوه و سهههنگ  

  .قیمت گران

ترکیههه عضههو سههازمان تجههارت جهههانی،   

های اقتصهادی و توسهعه    سازمان همکاری

های اقتصهادی   ، اکو، همکاری(دی.سی.ای.اُ)

و برخی نهادها ( سهی .ای.ا .بی)دریای سیاه 

مانند نهاتو،  المتتی دیگر  های بین و سازمان

ی، فههائو، سههازمان متههل، کنفههرانس اسههالم

 هشت، و بانک جهانی اقتصاد-، دییونسکو

این کشور دارای اتحادیه گمرکی بها  . است

آزاد بها   تنامه تجار اتحادیه اروپا و موافقت

و ( آ.تههی.اِس.ای)جامعههه تجههارت آزاد اروپهها  

. کشورهای اروپای مرکزی و شهرقی اسهت  

، ایهن کشهور در پهی    های اخیر نیز در سال

نامهههه تجهههارت آزاد بههها  انعقهههاد موافقهههت

کشورهای عضهو شهورای همکهاری ختهی      

بود که با شکست مواجهه  فار  نیز برآمده 

  . شده است

 وکار  کسب

 
 در کوش آداسی«  افسو » غار اصحاب کهن

 شاخص سهولت کسب و کهار از نرر  ترکیه

در میههان  33، در جایگههاه 5151در سههال 

، کههه نسههبت بههه  کشههور قههرار دارد  091

های گذشته پیشرفت خوبی محسهوب   سال

  .شود می

 و تعرفه مالیات

 5151مانند ایران، ترکیه در سال 

. دار تعرفه مالیاتی بر خودرو است رکورد

تعرفه اعمالی نیزی بیش از تعرفه مرسو  

های سنگین  تعرفه. سایر کشورهاست

ات قطعات اعمالی این کشور بر وارد

 و بوده متغیر موتور حج  مبنای بر خودرو

 ،پیش از این .دارند ه  با مستقیمی نسبت

تعرفه واردات خودروهای مجهز به موتور 

، که با سیاست بود درصد61لیتری  0.6

 واردات .یابد افزایش می درصد81جدید به 

 لیتری 5 موتور دارای که هایی مدل

 پرداخت نیازمند بعد به این از هستند،

 رق  این. است درصدی 031 تعرفه

. بود درصد 011 با برابر تر پیش

 موتور دارای که ه  خودروهایی

 061 تعرفه بجای باشند، تری حجی 

 تعرفه پرداخت با بار این قبتی، درصدی

 در فروش و ورود اجازه درصدی 551

 با. کرد خواهند پیدا را ترکیه خا  داخل

 نرخ باالترین کشور این ارقامی ننین

 جهان در خودرو واردات برای را تعرفه

 .دارد

 و داختی های شرکت جدید، های تعرفه

 تولید ترکیه خا  در که را هایی مدل

 وجود با. گرفت نخواهد بر در شوند، می

 کاالهای سایر بر تعرفه افزایش این،

 خواهد روبرو نالش با ه  را آنها وارداتی،

 .کرد

 افزایش در ترکیه دولت اخیر اقدامات

 سیاست از بخشی خودرو، واردات تعرفه

. شود می محسوب بیشتر مالیات اخذ

 از سیاست این اجرای با تر  دولتمردان

 به ،09-کووید گیری همه شیوع ابتدای

 صنایع از حمایت و واردات کاهش دنبال

 .هستند داختی

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

کسب و کار ترکیه رقابتی است، و از زمان  

 این کشورگیری کرونا نرخ بیکاری  همه

 روزهای اقتصادی لحاظ باالتر رفته و از

 در که طوری کند، نمی ساری را خوبی

 ارزش از درصد09 لیره 5109 سال طول

 این رغ  عتی. است داده دست از را خود
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عنوان یکی از  به خودرو فروش میزان امر،

 کاهش خاطرصنایع پیشتاز این کشور، به 

 .است بوده همراه رشد با بانکی بهره نرخ

گذاری خارجی در ایهن کشهور نیهز     سرمایه

است، به طوری که به عنهوان   راحتنسبتا 

 تهر   شهریک  داشهتن  بهرای  مالال الزامی

 .باشد نمی ترکیه در شرکت ثبت برای

 
 یهک  از نیهز الز  اسهت   ترکیه در کار برای

 داشههته شهغتی  پیشههنهاد تهر   کارفرمهای 

 .باشد شده اخذ کار مجوز و باشید

 روابط با ایران

 
ترکیه که به عنوان جمهوری ترکیه امهروز  

بخههش فرمانههدهی عالمههانی  ،شناسههی  مههی

کشهور ایهران و عالمهانی در     ود. قدی  است

صههفحات تههاریخ درگیههری هههای عجیبههی  

ایههن درگیههری ههها اغتههب باعهه  . داشههتند

در ایههن میههان . تضههعین دو کشههور میشههد

ایران ضرر بیشتری متحمل شهد و بخهش   

. هایی از اراضی مردمی اش را از دست داد

اراضی عشایر کرد در غرب و بخهش ههایی   

از شمال و البته حاکمان در ترکیه در ههر  

نالشی که ایران با سایر همسایگانش پیدا 

گهل  فها میکردنهد تها از آب    نقش ایمیکرد 

 .آلود ماهی بگیرند

این موارد نقشی بود  پیچیده ترینز یکی ا 

در  .که ترکیه در جنگ جهانی اول داشهت 

واقع بهانه اشغال ایران توس  انگتیسی هها  

در جریهان   و کشتار ایرانیهان توسه  آنهها   

 اشهههغالگرانه حضهههور قحطهههی تحمیتهههی،

 .ایران بود شمال نیروهای تر  در

کشهور ایهران و ترکیهه بهه      با این حال دو 

 از بهیش  طهول  در عنوان دو کشور دوست

 درگیهری  ههیچ  یکدیگر با گذشته سال 41

 کشهور  دو مرزهای که طوری به اند، نداشته

 ثابهت  همچنان شیرین قصر قرارداد از بعد

های اخیر نیهز تحهوالت    در سال .بوده است

های آن موجهب گسسهتگی    سوریه و تنش

در روابهه  دو کشههور نگردیههده و بتکههه بهها  

شههامل هههای خههارجی   وجههود خصههومت 

ههای آشههکار و نههان آمریکهها و در    دخالهت 

، بها  شهد  مهی  سایه آن رژیه  صهیونیسهتی  

قراردادهای متعهددی کهه بهین دو کشهور     

بسههته شههده اسههت، بههه تحکههی  روابهه     

ترکیه نیز به تشدید  .اند تتی پرداختهالم بین

بحران سیاسی در رواب  خهود نارداختهه و   

بهبهههود روابههه  اقتصهههادی بههها ایهههران از 

 .های آن است اولویت

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 
 دارد قهرار  کشورهایی اولین میان در ترکیه

. انهد  یافته تغییر 2G به 4.2G سیست  از که

 2G سیسهت   بایدهای از فیبری، زیرساخت

دلیهل، ترکیهه بهه توسهعه      همین به. است

 ادامهه  کشهور،  کهل  در فیبهر نهوری   شبکه

 .دهد می
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 روند رو به رشد اقتصاد

 .در حههال توسههعه اسههت  ترکیههه اقتصههاد

ساختار بازار این کشور سنتی و وابسته بهه  

این کشور بیشهتر   .های خارجی است کمک

صادرکننده مواد خا  و واردکننده کاالهای 

  .مصرفی است

ترکیه سیاسهت  کشور نکته رشد اقتصادی 

به عنوان مالهالی  . است آن خصوصی سازی

شرکت سههامی   توان به می سیاستاز این 

اشهاره   (توپراش) های نفت ترکیه پاالیشگاه

مههیالدی در  5116در سههال کههه  ،کههرد

گری دولت،  راستای سیاست کاهش تصدی

درصهد   20. به بخش خصوصی واگذار شهد 

 که سها  این شرکت در انحصار دولت بود،

به طور یکاارنه به گهروه بهزر  صهنعتی    

قههوچ 'تجههاری و مههالی ترکیههه موسههو  بههه 

درصهد سهها     49. فروختهه شهد   'هتدینگ

 .بور  عرضه شده است درز این شرکت نی

ها ابهامهاتی   سازوکار واگذاری شرکتالبته، 

را در پی داشت که به عتت عد  شهفافیت  

پهذیر   ها امکهان  گیری آن پی ،سیاستمدارن

 . نبود

 تالش برای خودکفایی صنعتی

بهه اتحادیهه گمرکهی    ترکیه سال اولی که 

بهها امضههای  ، (0996) اروپهها متحهه  شههد 

فوالد و زغال سهنگ   ای با انجمن نامه تواف 

صهنعت فوالدسهازی   ( سهی .ا .سی.ای)اروپا 

خههود را شههتاب داد، طههوری کههه در حههال 

حاضههر جههزو ده صههادرکننده اول صههنعت  

این کشور در زمینه اسهتخراا  . فوالد است

ای دارد کهه در   پیشهینه نیهز  و کشن نفت 

 :شود ادامه بیان می

در  نفت اهمیت و استخراا کشن، داستان

 و مختتهن  ههای  شهیوه  هبه  نند دهه اخیر

 در. است شده روایت متنوعی نررات نقطه

 نشههانگر برخههی بههرای امههر ایههن واقههع،

 برخهی  بهرای  و غرب پیروزی و یفرمندی

 ختهی   حاشیه های دولت موفقیت از حاکی

 ههای  شهرکت  کشهیدن  نالش به در فار 

 بههه ههها آن سههاختن مجبههور و غربههی نفههت

 واگذاری و نفت برای بیشتر بهای پرداخت

و یها   دولهت  بهه  هها  دارایهی  ایهن  بر کنترل

در این میان، ترکیه بهه   .است بوده ها متت

دلیل موقعیت جغرافیایی خاصی کهه دارد  

، اقتصهاد آن  (بین اوراسهیا و خاورمیانهه   ما)

 صهادرات و واردات  ،وابسته به نقل و انتقال

محصوالت نفتی و مشهتقه   انرژی، خصوصا

 .از آن شده است

تصاد رو به حالی ترکیه اقدر در این راستا، 

در کشههمکش جتههب شههکوفایی دارد، کههه 

رضایت نسبی داختی و پیشروی بیشهتر در  

، قهرار دارد  و گهاز  های نفت استخراا حوزه

تا ه  بتواند نیهاز منهابع داختهی را تهامین     

ههای   کند و ه  بتوانهد تهامین نیهاز حهوزه    

 .همسایه را بدست بگیرد

ها در حالی است که بها نابسهامان    همه این

شدن اوضهاع کشهور همسهایه، سهوریه، از     

میالدی، محاسهبات جدیهدی    5100سال 

در منطقه شکل گرفته و حضهور نرامیهان   

آمریکایی در تنش آفرینی در منطقه عتهت  

اصتی تغییهر برخهی رویکردهها در منطقهه     

ههای   به عنوان مالهال، در سهال  . شده است

ه و عناصهر ههوادار آن،   ارتهش ترکیه  اخیر، 

 درمواضههع نیروهههای روسههیه و سههوریه را  

، کهه  ندده میاستان ادلب مورد حمته قرار 

، تهنش  نراکهه  .این نیز جدیهدی نیسهت  

مناط  جنوب ترکیه و شمال سوریه ننهد  

 .سالی است که ادامه دارد

استان ادلب اخیهرا شهاهد افهزایش تهنش     

ترکیه و ننهد مهورد    نرامی میان روسیه و

توقهن   بهرای بس  های آتش نقض توافقنامه

جنگ در مناط  شمال غرب سهوریه بهوده   

 .است

تقویهت نیروههایش در    نارنوب ترکیه در

 00ط  تحت کنترل خود، دسهت که    منا

هها خهودروی    نیروی کمکهی شهامل ده   بار

 نرامی و زرهاوش از طری  گذرگاه مهرزی 

 .کفرلوسین اعزا  کرده است

در اواخهر  حهالی اسهت کهه مسهکو     این در 

خواسههت  ااز آنکههار مههیالدی 5151سههال 

برخی از برخی نقاط در رین ادلب جنهوبی  

خارا و حضور نرهامی خهود را در منطقهه    

های سهنگین خهود را    سالحکاهش دهد و 

به خا  ترکیه منتقل کند، موضهوعی کهه   

 .رد شد ااز سوی آنکار

های ابتدایی جنگ در  کشور ترکیه در سال

بهه  ( مهیالدی  5103حهدود سهال   )سوریه 

ههای   انتقال و سهرقت تجهیهزات کارخانهه   

ر دو  .سوریه به داخل کشور خود پرداخهت 

به نقطه تنش تبدیل شهده  ، های اخیر سال

نهدری  است، بهه طوریکهه سهفیر روسهیه آ    

 مهورد  ترکیهه  در 5106سهال   کهارلوس، در 
 ،در همان سال .گیرد میر اصابت گتوله قرا

اهلل گهولن   کودتایی موسو  به کودتای فهتح 

شود بها   که گفته میماند،  نافرجا  باقی می

حمایههت ایههاالت متحههده آمریکهها صههورت  
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جمههال قتههل مالههال دیگههر،  .اسههت گرفتههه

روی دولهههت  منتقهههد میانهههه) اشهههقچیخ

 میالدی 5108در سال ( عربستان سعودی

بها اجهازه دونالهد ترامهی رئهیس      که ، است

آمریکها، در  ایهاالت متحهده   جهمهور وقهت   

 سفارت عربسهتان واقهع در کشهور ترکیهه    

در حهالی کهه خبرهها     .صورت گرفته است

های نرامی  حاکی از برخی جابجایی پایگاه

سهر  بهر  باشهد، ترکیهه    آمریکا از ترکیه می

و یونان، بح   مناط  مورد مناقشه قبر 

 .و نکته دارد

ا همه نشانه تهنش در کشهور ترکیهه    ه این

این کشهور تهالش جهدی در زمینهه     . است

خودکفایی از نرر تولید گاز دارد، و واردات 

کههاهش  5151گههاز از ایههران را در سههال  

هههای اخیههر   فعالیههت. جههدی داده اسههت 

های ترکیه برای کشن گاز در شرق  کشتی

تواند بهر منهاطقی در جنهوب     مدیترانه می

کهه بهالقوه   گهذارد  تهثثیر ب « کهرت »جزیره 

ههای   تهالش . سرشار از گاز طبیعهی اسهت  

آنکارا برای دسهتیابی بهه منهابع انهرژی در     

مدیترانه شرقی موجب واکنش شدید آتهن  

یونهان محهل    شده است، نهرا کهه از دیهد   

 «اروا رئههیس»فعالیههت اکتشههافی کشههتی 

منطقههه »ترکیههه در منطقههه موسههو  بههه  

قهرار   «اقتصادی انحصهاری اتحادیهه اروپها   

دارد و این موضوع نه تنها موجب تکهروی  

ترکیههه در برداشههت منههابع ایههن بخههش از 

شود، بتکه آنکهارا را بهه    دریای مدیترانه می

طور آشهکار رودروری اتحادیهه اروپها قهرار     

امها ترکیهه مهدعی اسهت، گرنهه      . دهد می

ههای   جزایری مانند جزیره کرت دارای آب

سرزمینی هسهتند، امها منطقهه اقتصهادی     

 . نحصاری ندارندا

 
امور خارجه آمریکها در روزههای   وقت وزیر 

واشههنگتن نیههز بههه عنههوان نماینههده اخیههر 

معافیتی یک ساله برای فروش تجهیزات و 

جمههوری  خدمات دفهاعی غیرمهتهک بهه    

اسهت کهه نشهان از    قبر  در نرر گرفتهه  

در  ایاالت متحده آمریکانقش تنش آفرین 

 .منطقه دارد

موارد در حالی است کهه ههر روز   تما  این 

شاهد اخباری مبنهی بهر دسهتگیری عهده     

زیههادی از کارکنههان کشههوری و لشههگری   

 ،با تما  ایهن اوصهاس  . کشور ترکیه هستی 

عالقه مرد  این کشور بهه مههاجرت زیهاد    

شده و درباره آینده خود احسها  نهاامنی   

 .کنند می

 تالش برای کاهش فقر

 
 حیدرپاشا 

گیری کرونا تالش برای  حتی با شروع همه

بها نهابودی   . نتیجهه نیسهت   کاهش فقر بهی 

گروه داعش و ضرورت بسته شدن مرزهای 

کشههورها از نرههر بهداشههتی در مقابتههه بهها  

رود بسهیاری از   گیری کرونا، انترار می همه

کشههورها از جمتههه ترکیههه بههه توسههعه     

ها و تقویت تولید داختی بیشهتر   زیرساخت

فقر در کشورهای در حال توسعه  .باردازند

ترکیهه  . اغتب نتیجه دخالت خارجی اسهت 

نیز مانند بسهیاری از کشهورهای در حهال    

توسعه درگیر جنگ تجاری بها کشهورهای   

این کشور بارهها توسه     .یافته است توسعه

ایاالت متحده آمریکا تحری  شده اسهت، و  

 .تحری  برای ترکیه نیهز جدیهدی نیسهت   

متعهدد آمریکها در   ههای   آفرینهی  پی تهنش 

منطقه بارها ترکیهه تهالش ناکهامی بهرای     

های نرامی این کشور  تعطیل کردن پایگاه

ایههن در حههالی اسههت کههه  . داشههته اسههت

مهرد  ایهن کشهور طعه  فقهر را       درصد72

گیری کرونا، وضع  با شیوع همه. اند نشیده

فقر نیز بدتر شده و شکاس طبقاتی افزایش 

 . یافته است

 

 

با نابودی گروه داعش و ضرورت بسهته  

شهههدن مرزههههای کشهههورها از نرهههر 

گیهری   بهداشتی برای مقابتهه بها همهه   

رود بسههیاری از  کرونهها، انترههار مههی  

کشههورها از جمتههه ترکیههه بههه توسههعه 

هها و تقویهت تولیهد داختهی      زیرساخت

 .بیشتر باردازند
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   کدگذاری در  562.اچاستاندارد سرعت بیشتر با    
در این  .شوی  میبا کاهش کیفیت مواجه کدگذاری،  از پسپایین  نرخ بیتدر صورت انتخاب  برای مالال. یک فیت  مقداری کاهش کیفیت وجود دارد کدگذاریدر 

 های استاندارد تفاوت. ارندد های کدگذاری ترین حج  فایل خروجی را نسبت به کیفیت در مقابل دیگر استاندارد ک H.265  و H.264 های استانداردزمینه، 

 :562.اچ با 564.اچ

قبل  .، ارائه شد5103در سال ، شود نیز شناخته می HEVC یا« کدگذاری ویدئو با کارایی باال»به عنوان که  562.اچ استاندارداولین نسخه از 

 عنوانبه  ها سال 462.اچویدئویی  کدگذاریاستاندارد . دنشو هر ازگاهی بروزرسانی می هر دو استاندارد. ه بودمنتشر شد 5116در سال 564.اچ  استاندارد از آن

به دلیل کیفیت بیشتر نسبت به  .خ کندکیفیت بهتر آن را منسو با توانسته است که 462.اچاستاندارد جدید . فتر ویدئو به شمار می کدگذاریبهترین روش 

 .و با این وجود کیفیت تصویر همچنان باال باشد درتعیین ک 564.اچ تری برای آن نسبت به بیت پاییننرخ توان  می 562.اچ حج 
 

نه مقدار  ،دهد که در مدت زمانی معین شان مینرخ بیت ن. به معنای سرعت انتقال بیت از محتی به محل دیگر است :بیت بر ثانیهیا  سرعت بیت، نرخ بیت

هایی با  معموال  فیت . است همین نرخ بیت، کدگذاریاز مه  ترین عوامل در تعیین کیفیت فیت  هنگا   و یکی شود اطالعات از جایی به جای دیگر ارسال می

کیفیت با انیمه بعنوان مالال، این مورد برای . کیتوبیت بر ثانیه دارند 5111تا 0211ریتی بین  بیت 0181های  فیت و  0021تا  821ریتی بین  بیت 751رزولوشن

 .دهد می بهتری خروجی 564.اچ نسبت به تنظیماتریت کمتری  مقدار بیتبا  562.اچ در یک کیفیت مشخص، .621 تا 321بین : مقدار کمتری است 751

بسیار  کدگذاریسرعت  توان به اما از معایب آن می ،برخوردار است 564.اچ همانبه  از حج  کمتری نسبت 562.اچ درست است که ویدئو

 به کامایوتری با x265 فیت  با کتابخانه کدگذاری. ها اشاره کرد کننده آن به دلیل جدید بودن در برخی از پخش کمتر پشتیبانیو  کم

CPU   وGPU ممکن است فایل خروجی به نصن حج  فایل با کتابخانه 562.اچ با کدگذاریاما در صورت . است نیازمند قوی x264 برسد . 

هر دوی این . اشاره کرد «جبرانی حرکتبینی  پیش» توان به فناوری می 564.اچ و 562.اچ های های مشتر  استاندارد ترین ویژگی از مه 

هایی از تصویر مانند یک  برای مالال قسمت. کنند برای حذس نواحی زائد فیت  استفاده می ،بینی جبرانی حرکت پیش ز فناوریا ها فرمت

حج  ها در هر فری  و اختصاص  توان به جای تکرار آن کنند؛ می در نندین فری  تغییری نمی جس  ثابت یا محیطی تاریک در تصویر که

های مختتن از همان یک نسخه استفاده کرد و یا در صورت وجود  ها را نگه داشت و در فری  ها، تنها یک نسخه از آن اضافه به این قسمت

 را کاهش داد حج  فیت  توان با تکرار نند قسمت از تصویر تصویری یکنواخت در یک فری  با الگویی تکرار شونده می

با افزایش  564.اچ شد؛ اما در استاندارد پیکسل محدود می 06در  06ها به قطعات مربعی شکل  حداکالر اندازه این قسمت 564.اچ در استاندارد

ها باع   البته افزایش حداکالر طول این قسمت. داشته است سازی ویدئو افزایش نشمگیری فشرده پیکسل، میزان 64در  64این اندازه به 

 .کمی کاسته شود  564.اچ ارائه دهد و از وضوح 462.اچ تری نسبت به رجستهب صویر واضح تر وت 564.اچ شده است تا استاندارد
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 های ریزی برنامه درالز  است 

 و دیرینگی زاویه دو از توسعه،

به حل مساله آب  تازگی

باردازی  و این در مورد آب 

رود شامل توجه به تاریخ  زاینده

رسیدگی به حقابه در آن مالل 

طومار شیخ بهایی، سه استان 

بردار و حفظ محی  زیست  بهره

 .است

 
 ها  بالی زباله

خا  یهک سهو  سهطح کهره زمهین را      

صهنایع بشهر نیهز دنهار     . دربرگرفته است

فعالیت . ه استدششد و رپیشرفت  ،تحول

فق  مربهوط  انسان در ارتباط با کره زمین 

ها، ساحل و رود منتههی بهه آن    به خشکی

ایهن  . رود شهود، و تها خهود دریها مهی      نمی

نقل گرفتهه تها اقتصهاد     و ها از حمل فعالیت

 .گیرند ای را در برمی کرانه

امروزه، بشر بها حجه  انبهوه تولیهدهای     

خههود بههه بحههران تغییههرات آب و هههوایی  

 با صنایع پیشرونده خهود  ها کشور. رسیده است

به عنهوان  ای که  کنند، به گونه دگی درست میآلو

 دریههای خههزر وقتههی بههه سههواحل شههمالیمالههال، 

های نفتهی بهر سهطح آب مواجهه      روی ، با لکه می

اسههتفاده  اسههت کهههدر حههالی  ایههن. شههوی  مههی

ههای خهدادای زمهین     داراییمشروعمان را ه  از 

مالال باال، فق  بخشی از آلهودگی   .بری  نمی

بشر در دستیابی خود بهه زمهین را نشهان    

هایی از این قبیهل بسهیارند،    مالال. دهد می

 .اند ها پیشرونده شده که با زباله

ههای   ها مانع از رسیدن آب به الیه زباله

شهوند و میهزان اسهیدیته     زیرین زمین می

خها    pHبه عبارتی . برند خا  را باال می

نهایتها دو درجهه   )باشد ( 7)خنالی  که باید

شود خا  قتیایی  باالتر از آن باشد که می

شهود   تهر باشهد کهه مهی     و دو درجه پایین

و کمتههر از آن   2، روی (خهها  اسههیدی 

خا  اسیدی منجر به بارش باران . رود می

بهاران اسهیدی بها حهل     شود و  اسیدی می

دار در خها ،   لومینیهو  ههای آ  کردن نمک

ایههن نرخههه . کنههد خهها  را اسههیدی مههی

شود تا پوشش گیاهی از بهین   دار می ادامه

هایی که امروزه  برود و سیل و سایر بحران

انهد بهه    گاه و بیگاه گریبان بشهر را گرفتهه  

 .صورتی مدیریت نشده پیش بیاید
  

 زمین حقابه محیط زیست و آمایش

امروزه با گسترش شهرنشینی نیهاز بهه   

هههای آبههی و   حفههظ و احیههای زیسههتگاه 

. شود زارها بیش از پیش احسا  می نمن

بهره برداری از اخایر طبیعی نبایهد بهیش   

در گذشههته  . از جبههران طبیعههت باشههد  

بسیار گسترده های قطبی  زارها و یخ نمن

 رویه اما اکنون به دلیل استفاده بی. اند بوده

در مهرز خطهر    و تغییر روش زنهدگی بشهر  

بهها مههدیریت نرخههه   . انههد قههرار گرفتههه 

تههوان در  محیطههی جانههداران، مههی زیسههت

 . راستای طبیعت گا  برداشت

تهوان   به عنوان یک مالال مدیریتی مهی 

هههای عتمههی و عمتههی ارزیههابی   روش بههه

ههههای جهههاری  آبتمامیههت اکولهههوژیکی  

  .پرداخت

های  پدیده فرونشست امروزی در دشت

ایران که به پدیده غالب تبدیل شده است، 

نتیجه عد  توجه به حقابه محهی  زیسهت   

کشههی از محههی   بهها بهههرهو سههودمدیریت 

نیزی که امروز بهرای نقهش    .است زیست

گیرنهد،   انسان در این محهی  درنرهر مهی   

 .کشهی  وری اسهت و نهه بههره    بهبهود بههره  

 بهرداری  بههره  معنهای  بهه  سرزمین آمایش

 بهبهههود راسههتای  در امکانهههات از بهینههه 

 قتمههرو در و معنههوی و مههادی وضههعیت

 الز  اسههت در .اسههت خههاص جغرافیههایی

 زاویههه دو از توسههعه، هههای ریههزی برنامههه

بههه حههل مسههاله آب   تههازگی و دیرینگههی

رود  باههردازی  و ایههن در مههورد آب زاینههده

شامل توجه به تاریخ رسهیدگی بهه حقابهه    

در آن مالل طومار شیخ بهایی، سه اسهتان  

. بردار و حفهظ محهی  زیسهت اسهت     بهره

نیزیکه تاکنون به آن توجه نشهده اسهت،   

اسههت، آب زاینههده رود همچنههان خشههک 

خوزستان دنهار مشهکل اسهت و منهاط      

درگیر در این مساله همچنهان در تهدیهد   

 .پدیده فرونشست زمین قرار دارند

 

  سهام بازار در یالکزنجیره ب
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امروزه سازوکارهایی در حال فراه  شدن 

برای خود مزیتی  صنایع مختتناست تا 

های ارزهای دیجیتال،  تکنولوژیبا رقابتی 

  .ورندآبه دست  زنجیره بالکی و

عمدتا به دنبال ایجاد  ها سازمان

برتر نسبت به رقبای خود های  آوری فن

آوری  فن. نشوند  هستند تا از بازار حذس

 اخیرا بعنوان یک تکنولوژی زنجیره بالکی

و اطالعات  ها ه در ادغا  دادهدششناخته 

به عنوان گزینه مناسبی در این زمینه 

که بیشتر با آوری  فناین . شود مطرح می

ورود رمزارزها و ارزهای دیجیتال شناخته 

را به نالش متمرکزسازی شود،  می

سازی  به پیادهبیشتر و کاربران را کشانده 

غیرمتمرکز و مطمئن سوق  های یست س

 .دهد می

تحتیل مزایا، معایب، : بیشتر بخوانید

 ها، و تهدیدهای ارزهای دیجیتال فرصت

اطالعاتی که در دفاتر مالی و حسابداری 

ورد ها م ها، نهادها و شرکت تما  سازمان

استفاده قرار می گیرد و پس از ثبت در 

ناپذیر است منجر به افزایش  دفاتر تغییر

، و این شود های مالی می اعتبار و شفافیت

های مبتنی بر زنجیره  نقطه ورود سامانه

 .بالکی است

تحت تاثیر  هاکار ،در دنیا ،در حال حاضر

به عنوان مالال  ،های غیرمتمرکزی سیست 

های  بالکی و یا سامانهجیره مبتنی بر زن

این تاثیر را در . قرار گرفته است ،ابری

های بیمه، اینترنت اشیا در فضای  شرکت

های پردازش انبوه و  مجازی و شرکت

توان مشاهده  های ویژه بیشتر می جتوه

 . کرد

های  مانند فروشگاه ها برخی از شرکت

، و ای بیمهدارویی،  بزر  مواد غذایی،

با اتخاا فن  در تالشند تا کنترل ترافیک

 ،و با بکار گرفتن آن زنجیره بالکیآوری 

های خود را در فضای امن تر و  فعالیت

 .بهتر ساماندهی کنند

تعرین راه تجاری : بیشتر بخوانید

 یابی مولکول

صنعت مالال حضور زنجیره بالکی در 

پرداخت  ونامه  صدور بیمههای  ، بخشبیمه

برانگیز  از مزایای نالش .استخسارت 

استفاده از زنجیره بالکی در تکنولوژی 

با . ستها واسطه های بیمه، حذس سامانه

تما  اطالعات در یک  کمک این تکنولوژی

شود و تما   پوشه هوشمند قرار داده می

مراحل انجا  اع  از ثبت و بررسی به 

 .باید صورت گیردای امن ه شیوه

فرآیندهای صدور با حضور زنجیره بالکی 

در فضای اینترنت  بیمه نامه تا خسارت

ردگیری خواهد شد و روند خدمات اشیا 

با کمک ای اع  از صدور و خسارت  بیمه

های دیگر مالل فناوری ابری  فناوری

 .شود تر انجا  می سریع

های ابری مدل رایانشی برپایه  سامانه

 های بزر  کامایوتری مانند اینترنت شبکه

ها الگویی تازه برای  این سامانه. هستند

عرضه، مصرس، و تحویل خدمات فناوری 

اطالعات با به کارگیری اینترنت ارائه 

نقص ه  به  این الگو نندان بی .کنند می

رسد؛ حفظ حری  شخصی، امنیت  نرر نمی

اطالعات، نیاز به پهنای باند باال، ریسک 

های خاص و مواردی  ابستگی به شرکتو

توانند از عوامتی باشند که  دیگر، می

. گسترش این فناوری را زیر سوال ببرند

در هر دو زمینه زنجیره بالکی و رایانش 

نمایی تبتیغاتی و گسترش  ابری، بزر 

تواند  ها مبتنی بر استاندارد متن باز، می آن

ها را به یک مدل دلخواه و  رساندن شرکت

 .رساز از پیشرفت، دنار نالش کندکا

 کنترل دیابت آینده اقاقیا امید 

 

از جمته  «روبینیا»گیاه اقاقیا با نا  عتمی 

این گیاه . باشد گیاهان مولد عسل می

 .طبیعت سرد و خشک دارد

این . است جنگتیاقاقیا درختی 

متر  57الی  01ارتفاعی برابر با  درخت

منشعب و  ،کونکآن های  و بر دارد 

دارای اقاقیا درخت  .هستندبیضی شکل 

است، که  ای و انگور مانند های خوشه گل

http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2313.pdf
http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2313.pdf
http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2313.pdf
http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2313.pdf
http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2317.pdf
http://enahang.ir/nahangnov/nahangNov%2317.pdf
https://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/acacia4-healing4-properties.html
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سفید، بنفش و  های به رنگمعطر و 

الی  4این درخت از سن  .دنباش می  صورتی

اقاقیا . کند میدهی  سالگی شروع به گل 6

و در آب و هوای  ددارهای قوی  ریشه

 .تواند رشد کند خشک به راحتی می

های قابل خوردن این گیاه شامل  قسمت

. باشد ها و ریشه گیاه می ها، گل دانه

بعد از حرارت دیدن، حالت  ی اقاقیاها دانه

دهند و قابل  اسیدی خود را از دست می

های گیاه نیز بعد از  گل. شوند خوردن می

جوشاندن به صورت مربا قابل استفاده 

های زیبا بعد از خشک  این گل. هستند

توانند به عنوان دمنوش  یز میشدن ن

 .استفاده شوند

ها،  بر اثر گزش حشره اقاقیاهای  در شاخه

ها با  و یا دراثر وزش باد و برخورد ساقه

ای به نا   ماده ،یکدیگر ایجاد خراش شده

تراوش  «صمغ عربی»یا  «صمغ اقاقیا»

نوع مرغوب صمغ اقاقیا به . گردد می

 دار زاویههای کونک مدور یا  صورت قطره

ولی  ،به رنگ سفید تا مایل به زرد است

قرمز  ای یا نوعی از آن که به رنگ قهوه

باشد در تجارت مورد پسند  روشن می

 .نیست

ثرات درمانی گیاه اقاقیا در زمینه ا

  .مشکالت گوارشی به اثبات رسیده است

فیبر غذایی نقش مهمی در تنری  

بازی  5قندخون مبتالیان به دیابت نوع 

 ،همچون دیگر فیبرهای خوراکی .کند می

تواند در کاهش کتسترول خون  اقاقیا می

ز فوائد مصرس خورا  حاوی ا. موثر باشد

ند ک فیبر این است که به فرد کمک می

زمان بیشتری احسا  سیری   برای مدت

در  موثر اقاقیا حاوی ترکیب. داشته باشد

. تسکین التهاب غشاد مخاط دهان است

به همین دلیل است که از این گیاه برای 

درمان زخ ، زخ  دهان و عالئ  

 ،امروزه. دوش سرماخوردگی استفاده می

این گیاه در تولید بسیاری از داروهای 

 .سرماخوردگی کاربرد دارد

 
گر   05یک فنجان دمنوش اقاقیا که از 

گیاه خشک شده در یک فنجان آب جوش 

تهیه شده باشد برای درمان خستگی های 

روزمره باألخص خستگی اهنی و حالت 

این دمنوش . شود های عصبی پیشنهاد می

باع  احسا  آرامش در سیست  عصبی 

دمنوش ترکیبی گل اقاقیا و گل . شود می

 .لیمو نیز در این زمینه مؤثر است

 
 سالمتی بخش اقاقیاسایر اثرات 

اقاقیا دارای  یها گل: سرکوب سرطان .۱

ترکیبات شیمیایی سرکوب کننده تومور 

 .هستند

های  گل: درمان بیماری های چشمی .5

این گیاه را بعد از حرارت دادن در آب 

های نشمی و به  جوش، برای بیماری

 .توان استفاده نمود صورت موضعی می

های  گلها و  بر : بهبود سوختگی .۳

ها  ها و زخ  اقاقیا برای درمان سوختگی

  .مؤثر است

نای گر  : بهبود مشکالت تنفسی .۴

اقاقیا برای درمان سرفه، گتودرد، برونشیت 

 .و آس  مفید است

پوسته داختی درخت و : سم زدایی .2

پوسته ریشه اقاقیا برای س  زدایی بدن 

 .شود استفاده می

بر  اقاقیاهای  گلتثثیر : سایر اثرات .6 

کاهش حالت تهوع، مبارزه با ویرو  و 

تسکین دردها نیز به اثبات و باکتری، 

گل اقاقیا یک متین  .رسیده است

عالوه بر این خاصیت، اقاقیا . گیاهیست

خواص دیگری نریر ادرارآور بودن و یا 

 .ضد اسااس  بودن اشاره کرد

 موارد منع مصرف

  این گیاه مسدد است و باید در

احتیاط کرد و مصتح مصرس آن 

 .آن روغن بادا  است

   مصرس زیاد اقاقیا ایجاد

کند و با استفرا  و  مسمومیت می

 .اسهال همراه است

  زنان باردار و شیرده باید در

 .مصرس اقاقیا احتیاط کنند

https://www.beytoote.com/health/cure-herbaceous/acacia4-healing4-properties.html
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 عفونت غدد بزاقی

 
اصتی شامل بناگوشی، تحت  بزاقی غدد

 .فکی و زیرزبانی است

کودکان و بزرگساالنی که واکسن سرخک 

اند در  اوریون را دریافت نکرده -سرخجه  -

بزاقی ناشی از غدد معرض خطر عفونت 

 . هستندو کرونا اوریون 

باع   (sialadenitis) عفونت غدد بزاقی

شود و ممکن  التهاب و ناراحتی بیمار می

عفونت . یا هفته ها طول بکشد است روزها

تواند یک غده بزاقی و یا غده های  می

غددی که اغتب . متعدد را درگیر نماید

گیرند آن هایی هستند  تحت تاثیر قرار می

که در ناحیه گونه ها و در زیر فک قرار 

این وضعیت ممکن است خود به . دارند

خود برطرس شده و یا نیاز به دارو و درمان 

عوارض جدی . داشته باشدهای پزشکی 

 .معموال نادر هستند

عفونت غدد بزاقی یک بیماری دردنا  

است که با عمتکرد طبیعی دهان دخالت 

. کرده و می تواند منجر به عوارضی گردد

هنگامی که این غدد به درستی کار خود 

را انجا  ندهند، نتای  می تواند شامل 

خشکی دهان، نر  بد مزه تختیه شده 

درد شدید و تور  باشد که می  به دهان،

. تواند جتوی باز شدن کامل دهان را بگیرد

ویرو  ها و باکتری ها عتل اصتی عفونت 

برای درمان این . غدد بزاقی هستند

بیماری الز  است بدانی  که میکروب 

 .درگیر ویرو  است یا باکتری

ویروس هایی که باعث عفونت غدد 

 شوند بزاقی می

ی که واکسن سرخک کودکان و بزرگساالن

 ،اند اوریون را دریافت نکرده -سرخجه  -

در معرض خطر عفونت غدد بزاقی ناشی از 

غدد بزاقی  ،این ویرو . اوریون هستند

پاروتید را که درست در جتوی گوش قرار 

عفونت  ،آنفتوانزا. دهد هدس قرار می ،دارند

تواند باع   ویروسی دیگری است که می

آنفوالنزا ویرو  . تور  غدد بزاقی شود

ممکن است غدد بزاقی پاروتید و یا غدد 

 .بزاقی تحت فکی را تحت تاثیر قرار دهد

عتل دیگر عفونت ویروسی غدد بزاقی 

 :عبارتند از

 این ویرو   -سیتومگالوویروس

بسیار رای  و از خانواده ویرو  

ای هرپس است و معموال باع  ه

با این . شود نمی خاصی عوارض

با سیست  ایمنی  حال، در افراد

تواند منجر به التهاب  ضعین می

 .غدد بزاقی شود

 این ویرو   -اپستینبار ویروس

تواند باع  مونونوکتئوز عفونی  می

شود و در میان کودکان و 

 .نوجوانان شایع است

  و  کساکیایکوویروس های- 

ها خود به  این ویرو  اکوویرو

خود محدود شونده هستند و از 

آنها . گردند میراه مدفوع منتقل 

بیشتر کودکان را تحت تاثیر قرار 

دهند و به ندرت باع  عالئ   می

 .شوند در بزرگساالن می

  ویروس نقص سیستم ایمنی

این بیماری با  (HIV)  -انسانی

تضعین کردن سیست  ایمنی 

بدن راه را برای عفونت غدد بزاقی 

ها و  با بسیاری از باکتری

 .کند ها باز می ویرو 

  کرونا ویروس(COVID-19) 

های مختتن باکتری  تعدادی از گونه

توانند به عفونت غدد بزاقی  هستند که می

استافیتوکوکو  اورئو  . منجر شوند

های پوستی  نوعی که باع  عفونت)

با این . ترین عتت است محتمل( شود می

حال، عفونت ممکن است به دلیل زیر نیز 

 :ایجاد گردد

  پیوژنزاسترپتوکو  ویریدانس و 

 هموفیتو  انفتوانزا 

اقاقیا حاوی ترکیبی است که در تسکین 

به . التهاب غشاد مخاط دهان موثر است

ن گیاه برای از ای کههمین دلیل است 

درمان زخ ، زخ  دهان و عالئ  

امروزه نیز . دوش سرماخوردگی استفاده می

این گیاه در تولید بسیاری از داروهای مورد 

 .استفاده برای سرماخوردگی کاربرد دارد
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 اشریشیا کولی 

هوازی  ها، انواع بی بسیاری از باکتری

هستند که به طور معمول در دهان وجود 

به عنوان مالال، باکتری هموفیتو  . دارند

تواند در حالت  اما می ،هوازی است آنفتوانزا

این  .هوازی اختیاری نیز رشد کند بی

باسیل گر  منفی است، و به  ی،باکتر

اشتباه تا نندین سال به عنوان عامل 

 .شده است انزا شناخته میوآنفت

 لیتر باکتری در هر میتی 711-611 تعداد

و اگر بیش از حد  است، بزاق دهان طبیعی

. توانند باع  عفونت شوند زیاد شوند می

در اکالر موارد، عفونت باکتریایی غدد 

بیوتیک پاسخ  بزاقی به سرعت به آنتی

 .دهد می

 عوامل خطر برای عفونت غدد بزاقی 

مواد معدنی متبتور که )های بزاقی  سنگ

از ( شوند در مجرای غدد بزاقی جمع می

عتل شناخته شده انسداد مجرای غدد 

. بزاقی در بسیاری از افراد مسن هستند

 :عوامل خطر دیگر عبارتند از

  ک  شدن آب بدن که منجر به رشد

های دهان  د باکتریبیش از ح

 شود می

  پرتو درمانی به سر یا گردن که به

 زند غدد بزاقی صدمه می

   داروهای سرکوب کننده سیست

شیمی درمانی برای بیماران )ایمنی 

مبتال به سرطان و یا داروهای ضد رد 

 (پیوند در گیرندگان عضو

 که سیست  ایمنی بدن را  مشکالتی

دیابت، ور  و )کنند  تضعین می

 (مفصل و غیره اما 

  خشکی دهان مزمن به هر عتتی از

 جمته برخی از داروها

برخی از بیماران دارای عوامل خطر متعدد 

 .برای عفونت غدد بزاقی هستند

درمان عفونت غده بزاقی بسته به عتت 

. زمینه ای و شدت عالئ  متفاوت است

برخی از موارد عفونت و یا التهاب ممکن 

 .شونداست با داروها درمان 

 های خانگی عفونت غده بزاقی درمان

  مصرس مایعات فراوان و رعایت

بهداشت دهان با مسوا  زدن و 

 نخ دندان

  شستشوی دهان با آب نمک نند

 بار در روز

  قرار دادن کمار  گر  بر روی

-02منطقه متور  صورت برای 

دقیقه نندین بار در طول  51

 روز

 ماساژ غدد بزاقی به آرامی 

  نبات یا مصرس لیمو مکیدن آب

 ترش برای تحریک غدد بزاقی

 توقن استفاده از توتون و تنباکو 

  استراحت کردن و مصرس داروی

 ضد تب

های باال  به خاطر داشته باشید که درمان

اگر . فق  برای موارد بسیار خفین است

تور  بدتر شود، اگر تب در حال افزایش 

باشد ، و یا اگر شما هر گونه مشکل در 

تنفس یا بتع دارید باید بالفاصته به پزشک 

تواند  تثخیر در درمان می. مراجعه نمایید

 .منجر به عوارض جدی شود

درمان های پزشکی عفونت غده 

 بزاقی 

اید  نار تور  دو طرفه غدد بزاقی شدهاگر د

را دریافت  آنفوالنزایا  و واکسن اوریون

اید، این امکان وجود دارد که شما  نکرده

درمان . با این ویرو  آلوده شده باشید

اوریون ممکن است شامل مایعات تزریقی 

عالوه . و دارو برای کاهش تب و درد باشد

 01بر آن، شما به احتمال زیاد به حدود 

عفونت خود به . روز استراحت نیاز دارید

خود بر طرس شده و غدد بزاقی شما به 

 .کنند حالت عادی بازگشت می

اگر تور  فق  در یک طرس است، عتت آن 

آزمایش خونی که . احتماال باکتریایی است

های سفید خون را  افزایش تعداد گتبول

اغتب نشان دهنده یک نوع  ،نشان دهد

همچنین ممکن . ستعفونت باکتریایی ا

است رادیوگرافی برای پیدا کردن سنگ 

بزاقی احتمالی که باع  مسدود شدن 

سایر . مجرا شده است، تهیه شود

آزمایشات ممکن است شامل یک سی تی 

اسکن برای دیدن آبسه، تومور یا کیست 

اگر یک توده مشکو  دیده شود، . باشد

 .ممکن است بیوپسی الز  باشد

اکتریایی معموال با های ب درمان عفونت

مصرس یک آنتی بیوتیک با طین گسترده 

با مصرس این داروها شما . شود شروع می

ساعت احسا   48باید به سرعت و یرس 

 .بهتر شدن نمایید
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 درمان جراحی عفونت غدد بزاقی 

جراحی ممکن است در صورت وجود 

آبسه، سنگ بزاقی، کیست و یا دیگر 

توصیه اختالالت کمک کننده به عفونت 

جراحی ممکن است شامل موارد زیر . شود

 :باشد

 تختیه نر  و آبسه 

 حذس بافت های آلوده و مرده 

 حذس سنگ از مجرای غده بزاقی 

  برداشتن کامل غده اگر دنار

 شود عفونت های مکرر می
 

 بادی سارس با آنتی ۱1-چالش کرونا

 
 ویرو که روزانه بیماری ناشی از  در حالی

دامن قربانیان بسیاری را  جدید یکرونا

شود اثر سرایت و  گیرد، و گفته می می

کشندگی آن از اقتیمی تا اقتی  دیگر 

محققان به تازگی تاثیر متفاوت است، 

-ویرو  کرونابادی بیماران مبتال به  آنتی

 یکرونا ویرو بر کاهش اثر  را سار 

این کشن  .د بررسی قرار دادندروجدید م

سن بهتری برای ما را به دستیابی واک

از نرر . کند تر می درمان کرونا نزدیک

محققان واکسنی خوب است که با کمک 

بادی تولید کند، و با کمک  آن بدن آنتی

 .آن بیشتر فعال بمانند Tهای  آن ستول

های سرمی  محققان دریافتند که نمونه

 بادی بیماران مبتال شده از آنتی آوری جمع

 5113سال   سار-ویرو  کرونابه 

-کرونا، قادر است اثر ویرو  میالدی

های  ر ستولرا د 5سندر  حاد تنفسی

 .خنالی کند کشت شده آزمایشگاهی

ها و  ند موشا هاعال  کرد ها آن

هایی که با یک مجموعه گیرنده  خرگوش

یا همان پروتئین  RBD) متصل شونده

کووید زباد نختی -از سویه سار ( سنبته

به حیواناتی  مصون شدند، نسبت (دار نقاب

سویه انسانی  پروتئین سنبته که با

بادی  های آنتی اند، واکنش واکسینه شده

نشان  5-تری نسبت به سار  کووید قوی

ست راهبردی برای تولید ، امید ادادند

های کرونای  واکسن جهانی برای ویرو 

 .امروز و آینده باشد

نمونه سر   51ژو و همکاران او،  یوآنمی

کووید -بیماران بهبودیافته مبتالبه سار 

 آنها. تحتیل کردند و  را تجزیه 5113

های  ژن متقاطع برای آنتی  واکنش

مه   شده از نهار منطقه پروتئینی مشت 

 .را در نرر گرفتند

روتئین سنبته این نهار منطقه شامل پ 

دو از جمته  -کووید- سار( یا همان تاا)

پروتئین ، S0 رمجموعه، زیS اکتودومین

 . بودند S5 و زیرمجموعه سنبته

ها  هایی از پروتئین اکتودومین، قسمت

هستند که تما  با سطوح را آغاز کرده و 

 .شوند منجر به انتقال سیگنال می

 و S های های سرمی با پروتئین تما  نمونه

S5  واکنش نشان دادند و این در حالی

پروتئین  و S0 های است که با پروتئین

 .تری داشتند واکنش ضعینسنبته 

آزمایش جداگانه با استفاده از روش 

های بهبودیافته  سر  ای عفونت دوره

های  کووید به طور موثر از ویرو -سار 

-کووید-کووید و سار -شبه سار 

توانند  که نمی) کند می جتوگیری5

های سطح ویروسی  تنهایی پروتئین به

عالیت سار  ها ف اگرنه آن( تولید کنند

را با کارایی کمتری مهار  5-کووید

 .کنند می

 
 ها در حیوانات تایید شد و به این یافته

را در  پروتئین سنبته طور خاص توانایی

ایجاد واکنش متقابل در موش مشخص 

 .کرد

 دانشگاه بیمارستان در محققان دیگری نیز

 یک تاون کیی دانشگاه و کارولینسکا

 که اند کرده شناسایی را بادی قطعه آنتی

سندر  حاد -ویرو  کرونا سنبته پروتئین

 را ویرو  و داده قرار هدس را تنفسی دو

پروتئین  واقع در. کند می خنالی شدت به

 سازی خنالی برای جذاب هدفی سنبته

سندر  حاد تنفسی دو -ویرو  کرونا

 .است
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 مونوکتونال های بادی آنتی از بسیاری

 قرار هدس را دامنه این که معمولی

 جدا یافته بهبود بیماران از قبال  دهند می

 دانشمندان معتقدند حال، این با. اند شده

 به نسبت شتر از مشت  های «نانوبادی»

  .دارند بسیاری مزایای متعارس عوامل این

آنتی نانوبادی اصطالحی است که برای 

استفاده  بادی خنالی کننده کونک

ها در همه پستانداران  بادی آنتی .شود می

ها شامل دو زنجیره  آن. شود استفاده می

سنگین مشابه و دو زنجیره سبک مشابه 

استالنای جالب در این بین، در . هستند

نانوبادی خون . سر  خون انواع شتر است

های متداول شامل  بادی شتر عالوه بر آنتی

ای آنتی بادی زنجیره  مقادیر قابل مالحره

فاقد زنجیره سبک ( HCAbs)ن سنگی

 . شود می

ند که ا همحققان دریافتبا تما  این احوال، 

کووید -از سار پروتئین سنبته  سر  ضد

واکنش متقابل نشان  5-کووید-با سار 

کند یک عنصر اصتی  دهد و بیان می می

 هایی از طور ژنتیکی در مکان ژن به آنتی

 .شود دو ویرو  حفظ میپروتئین سنبته 

ها همچنان برای دستیابی  بنابراین، تالش

   .تر ادامه دارد به واکسن ایمن

 کرونا عوارض برایایرانی  دارو گیاهی

 

اخیرا ( Covid-19)ویرو  کرونا 

باوجودی که واکسن . گیر شده است همه

گذراند،  ایرانی آن مراحل بالینی خود را می

همچنان این ویرو  به دلیل ناشناخته 

ی ویروسبیماری . ماندن خطرنا  است

عالئمی از خفین تا شدید و  ناشی از آن،

این بیماری شروعی . دهد حاد نشان می

درجه  41تدریجی داشته، تب کمتر از 

  گراد در آن شایع و احسا سانتی

در . گرفتگی بینی آن نسبتا شایع است

ساز  این بیماری تاثیر عوامل موثر زمینه

  .بسیار باالست

این بیماری که سرعت نشان دادن 

بین دو بیماری  عالئمش نیزی

عمتکردی انزاست، وتسرماخوردگی و آنف

. کند شبیه خیز در بخشی از بدن ایجاد می

عوارض  ،عفونت حاد تنفسی کرونا بیماری

ناپذیری برای  متعدد و گاهی جبران

عوارض این بیماری از . بیماران دارد

التهابات ریه گرفته تا نارسایی کتیه، در 

از . اخبار متعددی گزارش شده است

عوارض عفونت ویرو  کرونا و بیماری 

حد سیست   از واکنش بیش 09کووید 

. ایمنی و بروز طوفان سیتوکین است

بیماری جوش  عوارضهای دیگر این  مالال

روی پوست، تب، نارسایی کتیه و کبد 

موارد حاد این بیماری برای . باشد می

کسانی که مشکالت دهان و دندان 

اخیرا  .اند، نیز بیشتر دیده شده است داشته

های متعددی از حمته این ویرو   گزارش

. ای  داشتهو دستگاه عصبی به نش  

سندرو  قتب ) یپاتومیویمشکل کارد

زای  ناشی از حمته عوامل بیماری (شکسته

ای قتبی  های ماهیچه به ستول 09-کووید

 عضته التهاب از ناشی کاردیومیوپاتی .است

  .است قتب

این مساله بسیار نگران کننده شده است، 

طوری که دانشمندان به جز مبارزه با خود 

هایی برای  حل بیماری، به دنبال راه

 .اند عوارض ناشی از آن رفته

 کمک یا کرونا و بیماری عالی  بهبود برای

 تاکنون بیماران، درمان روند و بهبود به

 گیاهی اجزای با طبیعی فرآورده نهار

 و غذا سازمان قانونی کمیسیون مصوبه

 به منجر مورد دو که اند  کرده اخذ را دارو

به  مشروط و موقت تولید مجوز صدور

این نهار گیاه  .است شده ماه 6 مدت

 :دارویی عبارتند از

 این: PHR 160اسپری دهانی  -0

 که است، گیاهی اسانس 6 اساری حاوی

ارائه  بالینی کارآزمایی نتای  به توجه با

 09کووید ریوی عوارض بهبود به شده

 اکسیژن و سرفه نفس، تنگی شامل

 .کند  می کمک شریانی

 آبی عصاره حاوی :موکوزیفت شربت -5

 مدار  به توجه با که است گیاه دو میوه

 بهبود  برای شده ارائه بالینی کارآزمایی

 بیماران در اشتهایی بی و خستگی عالئ 

 .شود استفاده می 09کووید به مبتال

 نا  این: شربت استاپ سیویر -3

 نهایی که شربتی است، تثیید فرآورده

 اسا  بر فرآورده این است؛ نشده

 دوران کاهش برای بالینی کارآزمایی

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/07/4/157205240.jpg
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 مصرس مورد هایاوکسی بهبود و بستری

 .است گیاهی جزد هفت حاوی و است

نیز که  این شربت: اس آنوال شربت -4

نا  آن هنوز تایید نهایی نشده است، 

 فرآوده این .است گیاهی جزد یک حاوی

 بهبود برای بالینی کارآزمایی اسا  بر

 .دارد مصرس بیماری عالی  برخی

 آنزی  که دنکن می کار هنگامی هااین دارو

 نسل برای ژنتیکی ماده کننده تکالیر

 آنالو  تصادفی بطور ها ویرو  از جدیدی

 مولکول بجای ویرو  را نوکتئوزیدی

رشته رنا  در را آن و بگیرد طبیعی

(RNA) بگنجاند رشد حال در. 

 
 با گیاهی پیش از این نیز از تولید شربتی

با نا  عتمی  بیان شیرین موثر مواد

 و نا  عمومی  «گتیسیهریزا گالبرا»

با نا  عتمی  باغی آویشن ،«لیکوریس»

 و «تیمه»و نا  عمومی  «تیمو  ولگاریس»

 در شربت این که خبر داده بودند عسل

 جمته از ویروسی های بیماری درمان

 نریر ویرو  کرونا انواع برخی و آنفتوآنزا

 .است موثر "سار "

 اثرات تقویت جهت گیاهیدر این داروی 

 از و از آویشن باغی بهره برده شده است

 عتمی نا  با انیسون گیاه موثر مواد

  «آنیسه» عمومی نا  و  «پیناینال آنیسو »

 کننده تقویت و دهنده طع  و عطر عنوان به

 یک عنوان به عسل از و دارو اثرات

 آن ساخت در طبیعی کننده شیرین

  .است شده استفاده

 در کرونایی، بیماران دراین شربت 

 یا باشند نداشته باال فشارخون که صورتی

 باشد، شده کنترل دارو با ها آن فشارخون

 اثرات اینکه خصوصا . است استفاده قابل

 از ها کروناویرو  انواع بر آن  موثره مواد

 رسیده اثبات به قبال  سار  ویرو  جمته

 .است

به  شیریندر ادامه درباره برخی خواص 

نکاتی را بیان  عنوان ماده موثره این شربت

 :کنی  می

 شیرین بیان

 
 ریشه  موثره مواد اصتی جزد گتیسیریزین

 تولید تحریک موجب که است بیان شیرین

 Tهای ستول توس  گاما اینترفرون

 در ویروسی ضد اثرات نتیجه در و شود می

 برخی و آنفتوآنزا نریر ویروسی های عفونت

 از "سار " نریر ویرو  کرونا انواع از

به  این ماده موثره .دهد می نشان خود

کاهش التهاب در مجاری تنفسی کمک 

مانع رشد و اثرات ، و کند زیادی می

 همچنین .شود ها می ویرو  اغتببیماری 

این گیاه باع  روان شدن خت  شده و 

در واقع . مجاری تنفسی را باز می کند

که مجاری  را یهای شیرین بیان ویرو 

  .سازد کنند نابود می هوایی تهدید می

شیرین بیان روی غدد فوق کتیوی در 

موثر نیز درمان سندر  خستگی مزمن 

این گیاه همچنین در درمان . است

بسیاری از عفونت ها و برطرس کردن 

شیرین بیان در . التهاب بدن نقش دارد

یز مورد استفاده قرار هااتیت ن درمان

به کاهش التهاب کبد کمک  زیرا. گیرد می

کرده و با فعالیت ویرو  هایی که منشث 

  .کند این بیماری هستند مقابته می

ضداسااسمی نیز  شیرین بیان خاصیت

دارد و با اختالالت گوارشی به ویژه نفخ، 

کندی هض  غذا، آرو ، گاز معده و غیره 

این گیاه همچنین در . کند مقابته می

معده و مشکالت  درمان زخ  معده، ور 

های  نتای  پژوهش. روده موثر است

دهد که  آزمایشگاهی نشان می

فالوونوئیدهای موجود در این گیاه باع  

. شود نابودی هتیکوباکتری پیتوری می

عامل زخ  معده هتیکوباکتری باکتری 

توان از شیرین بیان برای درمان  می. است

  .های دهانی نیز بهره برد ها و زخ  آفت

گتیسیریزین در عمتکرد استروژن تثثیر 

های  این ترکیب روی گیرنده. دارد

به این . شود استروژنی بدن تالبیت می

صورت زمانی که میزان استروژن بیش از 
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که یکی از عوامل بروز )رود  اندازه باال می

باع  ( قاعدگی است سندر  پیش از

های این هورمون شده و  انسداد گیرنده

زمانی که . دهد هش میفعالیت آن را کا

میزان استروژن دنار افت و کاهش 

( مانند دوران بعد از یائسگی)شود  می

گتیسیریزین به صورت جزئی کمبود آن را 

این گیاه همچنین در . کند جبران می

ترکیب داروهای برخی از اختالالت 

قاعدگی یا داروهای مربوط به یائسگی 

 .شود استفاده می

آمده بر روی حیوانات نتای  اولیه به دست 

تواند  دهد که شیرین بیان می نشان می

خواص ضدسرطانی داشته باشد و به ویژه 

های کولون و  در پیشگیری از سرطان

این گیاه تثثیر خود . سینه موثر عمل کند

را از ترکیب اصتی خود یعنی گتیسیریزین 

گیرد که به تقویت سیست  ایمنی بدن  می

ضدسرطانی این  البته تثثیر. کند کمک می

هایی  گیاه همچنین مدیون فیتواستروژن

رسد در  موجود در ریشه آن به نرر می

پیشگیری از ابتال به سرطان سینه نقش 

  .دارد

های متعددی در این خصوص  بررسی

انجا  شده است و متخصصان به این 

 011اند که مصرس صرفا   نتیجه رسیده

تواند  میتی گر  شیرین بیان در روز می

 .شود اع  کاهش کتسترول بد خونب

 
 عوارض شیرین بیان 

کنی  قبل از مصرس شیرین  توصیه می

بیان و هر نوع مکمل دارویی گیاهی با 

پزشک مشورت کنید به ویژه اگر با هر نوع 

جذب . مشکل سالمتی درگیر هستید

تواند باع   میزان زیادی از این گیاه می

بنابراین، افرادی  .افزایش فشارخون شود

که به پرفشاری خون مبتال هستند و یا 

بیماران دیابتی، الز  است حتما با مشورت 

پزشک و کنترل قند خون خود آن را 

  .مصرس کنند

 دفترچه سیاره مشتریآشنایی با 

 

به معنای دفترنه سیاره –ژوپیتر نوتبو  زبان 

این . مناسب دانشمندان داده است -مشتری

ای به  ه صورت کتابخانهقابتیت که ب

امکانات زبان پایتون افزوده شده است به 

وبی است که  تحت صورت برنامه کاربردی

دهد اسنادی را به اشترا   اجازه می

کد زنده، معادالت، و  شاملبگذاری  که 

این کتابخانه برای تمیزکردن  .ندستهمتن 

سازی عددی،  ها، شبیه و تبدیل داده

سازی داده، یادگیری ماشین و غیره  مدل

البته با توجه به موفقیت . شود استفاده می

این کتابخانه، به سرعت پروژه آن گسترش 

های متعددی از  یافت و امروزه در زبان

شارپ، و ارلنگ  ، جاوا، سیRجمته 

ای   به صورت کتابخانهتوانید آن را  می

 .بیابید
 

 تبدیل ضایعات پالستیک به هیدروژن

 
در  پژوهشگران، نهنگ نو به گزارش

بررسی جدید خود توانستند با کمک 

ها، ضایعات پالستیکی را به  ریزموا

  .هیدروژن پا  تبدیل کنند

وژن تبدیل ضایعات پالستیکی به هیدر

، روش ها و کربن با کمک ریزموا پا 

اخیرا به در روشی که  ولی ،جدیدی نیست

، راندمان و هزینه تما  اند آن دست یافته

شده برای تبدیل انواع ضایعات پالستیک 

http://www.enahang.ir/
https://pimw.ir/wp-content/uploads/2020/10/41929_2020_518_Figa_HTML.png
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یت به هیدروژن و کربن با ارزش باال، مقبول

، این روش .است خوبی به دست آورده

نسبت به سایر تر و با انرژی کمتری  سریع

تواند  ضمن اینکه می ،کند کار میها  روش

به جز تبدیل ضایعات به هیدروژن با 

قیمت مقرون به صرفه، ضایعات پالستیک 

 .را به کربن با ارزش باال نیز تبدیل نماید

های  درصد از وزن فیت  04از آنجا که 

ا هیدروژن پر کرده است، این پالستیکی ر

ها  است به آنمرسو  ) های پالستیک فیت 

توانند  می (گفته شود کیسه پالستیک

بر تغییرات  برای غتبهمنبع جدیدی 

از هیدروژن پا  می توان . هستنداقتیمی 

انواع و اقسا  استفاده هایی را انجا  داد 

که پیشتر از این سوخت های فسیتی 

مالال به عنوان سوخت . انجا  می دادند

د و برای خودروها از آنها می توان سود بر

ن توا یا برای تولید برق در نیروگاهها می

های  هیدروژن را جایگزین انواع سوخت

 .فسیتی کرد

در سوی دیگر بخش عمده ای از 

مصنوعات و محصوالت پالستیکی که 

تحت عنوان ضایعات پالستیک دور ریخته 

های کربن و  می شوند از اتصال زنجیره

هیدروژن به یکدیگر تشکیل شده اند، این 

به ما اجازه می دهد تا عالوه بر جدا روش 

کردن هیدروژن ها، کربن های موجود در 

این ضایعات را نیز به صورت کامال مجزا 

تفکیک نموده و از آنها کربن با ارزش باال 

 .استخراا نمایی 

های کنونی، از دمای بسیار  بیشتر روش

زیاد برای تجزیه پالستیک استفاده 

هیدروژن کنند و ساس به جدا کردن  می

 .پردازند می

در مرحته  روشی که اخیرا ارائه شده است

نخست، پالستیک را به قطعات کونکتر 

یک از ترکیب آن  برای .کند میتقسی  

کاتالیزگر از جنس اکسید آهن و اکسید 

در مرحته بعد . شود استفاده میآلومینیو  

با کمک یک ژنراتور ریزموا، هیدروژن را 

توان  می مراحل کاربا این . کنند میخارا 

درصد از این گاز را طی نند ثانیه  97

 .دربازیابی ک

ن است که به جای گر  آ روشاین مزیت 

کردن کل پالستیک، تنها کاتالیزگر را گر  

ها را  ند زیرا پالستیک، ریزموانک می

 .کند جذب نمی

در مقیا  کونک و تنها  روش ارائه شده

گر  پالستیک در  311با استفاده از حدود 

 ، وهر آزمایش انجا  شده است

پژوهشگران برای انجا  دادن آزمایش 

ریزی  دیگری در مقیا  بزرگتر برنامه

 .کنند می

این حی  از  .ی استاین پروژه گا  مهم

ا جتوگیری از استفاده از منابع که ب

هیدروکربوری نهفته در زمین، جتوی از 

و از  می گیرد بین بردن اخیره آیندگان را

سوی دیگر با ارایه یک پتتفر  مناسب 

های فسیتی  برای جایگزینی با سوخت

راهکارهای مفیدی را برای حفایت از 

محی  زیست و تحق  اقتصاد نرخشی به 

دست می دهد که بازیافت پالستیک ها و 

مواد پتیمری در مرکز تالش برای تحق  

 .این اهداس قرار دارد

 ماسک مترجم

 
هوشمندی تولید  دانشمندان ماسک

گیرد و  اند که ضربان قتب را می کرده

های اجتماعی را به  امکان ارتباط با رسانه

این . کند صورت در لحره فراه  می

 .باشد ماسک فیتتر هوا نیز می

ای و جراحی  های پارنه کار ماسک

جتوگیری از پخش و انتقال ارات از جمته 

این ماسک  .هاست ها و میکروب ویرو 

های ناشی از  همچنین از انتشار قطر 

ای  پارنه ماسک .کند عطسه جتوگیری می

 با کردن ضدعفونی و کردن تمیز از بعد

است مجددا  قادر جوش، آب و الکل

 .استفاده شود

پژوهشگران شرکت الکترونهنگ فاطر 

در سالگرد نیز « نهنگ ای»سماوات 

موف  به تولید ماسک نانو تاسیس 

پرتراک  اند که الیه بیرونی  ای شده الیه هس

مانع از نفوا  این ماسک. آن ضد آب است

 . شود و پاشیدن قطرات از محی  می
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که دارای غشای نانویی نهنگ  ایماسک 

الیه  .است قابتیت شستشوی مجدد دارد

 .داردآن نقش فیتتر هوا را  ینایم

با انجا   الز  به اکر است دانشمندان

تحقیقاتی به این نتیجه سازی  شبیه

 های ماسک ر صورت داشتنداند که  رسیده

در مقایسه با استفاده  (کتان) ای پنبه

نکردن از ماسک، میزان جذب ویرو  در 

 ماسک. دیاب کاهش می درصد 41فرد تا 

N95 (92-ان)   متخصصان که توس

درصد  91شود تا  پزشکی استفاده می

رد به شود تا ف تاثیرگذاری دارد و باع  می

. برابر کرونا مصون بماند طور جدی در

البته، این ماسک صرفا برای مراقبت از 

خود پزشک کاربرد دارد، و فیتتر آن در 

صورتی که پزشک مبتال به کرونا باشد، 

مانع از انتشار ویرو  کرونا برای اطرافیان 

  .شود نمی

کند  همچنین ثابت می محققانهای  یافته

برصورت دارند که افرادی که ماسک 

های فرد  درصورتی که در مقابل سرفه

بیمار و مبتال به کرونا قرار گیرند تا حدود 

البته وقتی هر دو . درصد ایمن هستند 21

خطر ، طرس ماسک برصورت داشته باشند

  .آید بشدت پایین می ابتال

در هوا  09در مورد انتشار ویرو  کووید 

نیز اختالس نررهای زیادی وجود دارد و 

ترین تحقیقات حاکی است که ویرو   تازه

گفتنی . ها در هوا بماند تواند تا ساعت می

 در هوا میکرون 5.2زیر  است ارات معت 

ارات ویرو  کرونا  جابجاییادر به نیز ق

به عنوان عامل دیگر  رطوبت .هستند

تواند تثثیر قابل  میانتشار این ویرو ، 

توجهی در پراکندگی ارات ویرو  کرونا 

 .در هوا داشته باشد

 

  

 

 «نهنگ ای»خرید از  

 209956: کد محصول          
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 کشک بادمجان

 

 درمان گیاهی و خانگی زخم معده 8

عتت افزایش عفونتی است که عمدتا  به 

کتریدریک، در مخاط داختی  ترشح اسید

توس    این اسید. دهد خ میمعده ر

های پوشش داختی معده ترشح شده  ستول

. کند و پوشش داختی معده را تضعین می

افزایش ترشح اسید هیدروکتریک عمدتا  

به دالیتی نریر پرخوری، مصرس غذاهای 

سنگین به صورت مکرر، خوردن بیش از 

ی تند، سیگار کشیدن، نوشیدن حد غذاها

های غذایی،  قهوه و الکل، مسمومیت

عفونت هتیکوباکتر پیتوری، التهاب معده، 

مصرس داروهای ضدالتهابی 

غیراستروییدی همانند آسارین، بروفن، 

ایبوپروفن و ناپروکسن، کورتیکو 

الیسون و  -استروییدها، سندر  زولینگر

توانند از  میهای ناشی از استر   زخ 

 .باشندپیدایش زخ  معده  عوامل

زخ  معده عالئ  بسیاری مانند احسا  

سوزش بین قفسه سینه و ناس، 

اشتهایی، نفخ، سوزش سر دل، تهوع،  بی

. سود هاضمه، کاهش وزن و غیره دارد

برای درمان زخ  معده، استفاده از این 

 :داروهای خانگی بسیار خوب است

 

 مزه مزهقدر یک قاش  عسل را : عسل. ۱

، یک ماه، توصیه این دستورانجا  . کنید

 .شود می

 

باکتریایی در موز خواص ضد : موز. 5

. شود رشد باکتریها می باع  متوقن شدن

اسیدیته شیره معده در نتیجه کاهش 

. ابدی التهاب و تقویت معده کاهش می

تجویز سه موز  روزیبرای درمان حداقل 

 . شود می

 

بابونه درمان زخ  یکی از مهمترین خواص 

 و ور  معده است

یکی از مهمترین خواص بابونه : بابونه. ۳

درمان زخ  و ور  معده است و افراد مبتال 

توانند با استفاده از  به این مشکالت می

 .بابونه سالمتی خود را بازیابند

نهار قاش   ، حاویبابونهمصرس ناشتای 

به مدت دو هفته در لیوان، نایخوری 

  .ودش توصیه می

نارگیل دارای خاصیت ضد : نارگیل. ۴

شیر نارگیل و آب نارگیل . باکتری است

نوشیدن . شود توصیه میبرای درمان زخ  

شیر نارگیل تازه و آب نارگیل در روز به 

مدت یک هفته برای آرا  کردن زخ  

 .مفید است معده
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گیاه شنبتیته دارای اثر : شنبلیله. 2

استفاده از دانه با . کنندگی بدن است خنک

شنبتیته و آب یک نای گیاهی آماده 

شنبتیته را در ( بذر)کافی است دانه . کنید

در نتیجه خیس کردن . آب خیس کنید

دار حاصل  لعاب یبذر شنبتیته در آب، مایع

در تشکیل غشای  آننوشیدن  ، کهشود می

دیواره معده و روده مؤثر محافظ روی 

این امر باع  کاهش شدت زخ   .است

شنبتیته برای تنری  . خواهد شدمعده 

 .فشار خون و کنترل دیابت مفید است

 

شربت زنجبیل برای درمان زخ  معده 

 مفید است

شربت زنجبیل برای درمان : زنجبیل. 6

 شربت، برای تهیه. زخ  معده مفید است

یک قاش  نایخوری پودر خشک زنجبیل 

و یا دو قاش  نایخوری زنجیبل رنده شده 

تازه را در داخل قوری ریخته روی آن آب 

جوش بریزید و به مدت پن  دقیقه آنرا با 

حرارت مالی  د  کنید و ساس آنرا با 

 .عسل شیرین کرده و میل کنید

نای زنجبیل هر نقدر بیشتر بماند و د  

توان نای  حتی می. شود بکشد تندتر می

زنجبیل را بعد از سرد شدن در داخل 

یخچال گذاشت و خنک کرد و مانند یک 

برای تهیه . شودنوشابه سرد استفاده 

شربت زنجبیل یک قسمت زنجبیل رنده 

شده را با سه قسمت عسل مختوط کرده و 

یخچال نگهداری  در شیشه در بسته در

 . کنید و هر موقع خواستید مصرس کنید

 

، حتی زخ  معده را، مصرس سیر: سیر. 7

 .کند درمان می ،کهنه و مزمن باشد اگر

شیرین بیان اغتب ریشه  :شیرین بیان. 8

استفاده  صنایع غذاییبه عنوان ناشنی 

 نیز ارزش دارویی که این گیاه. شود می

کاران به  های گند  ، در میان کشتدارد

 . شود عنوان عتن هرز یافت می

ترین  شیرین بیان تتخ است، و مه 

خاصیت آن درمان زخ  معده و سرطان 

یکی  این گیاه، در عین حال،. معده است

از گیاهان صادراتی مه  کشور را تشکیل 

 . دهد می

 

 گیاه شیرین بیان

که در ترکیب بیان  مصرس شیرین

برای شود،  های ضد سرفه یافت می شربت

دستگاه گوارش و همچنین تقویت دستگاه 

کند؛ نون حاوی  ایمنی بدن موثر عمل می

ها و مواد معدنی متعدد مورد نیاز  ویتامین

ترکیبات فعال موجود در این  .بدن است

گیاه در ریشه آن قرار دارد و گتیسیریزین 

. ب آن استترین ترکی ترین و مه  غنی

شیرین بیان همچنین ترکیبات دیگری با 

اثرات مه  مانند فالوونوئیدها و 

از این گیاه . فیتواستروژن ها را دارا است

به صورت خشک شده، پاستیل و تنتور 

 .شود استفاده می

شود کسانی که دنار  می متذکرالبته  

یا فشار  ، دیابتعروقی-های قتبی بیماری

باالی  باید از مصرس ،خون باال هستند

. اجتناب کنند بیان شیرین خصوصا ریشه

رویه آن موجب اِدِ  یا  همچنین مصرس بی

 .شود ور  مفاصل می
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 رنگرزی سنتی ایران
 غیره و آمونیا  ،سود مانند قتیایی مواد. 7 

 معهدنی  اسهیدهای  از اسهت  ممکهن  همچنهین  و سیتریک اسید استیک، اسید اگزالیک، اسید الکتیک، اسید تارتاریک، اسید مانند اسیدها. 8

 .شد می استفاده «دو » از الکتیک اسید جای به گذشته در. شود استفاده نیز کتریدریک اسید و سولفوریک اسید مانند

 ..باشد برخوردار الز  خواص و شرای  از باید رنگرزی، در مداو  استفاده دلیل به که آب. 9

 طرق مختلف رنگرزی 

 :پذیرد صورت است ممکن طری  سه به طبیعی رنگزای مواد با رنگرزی دادن، دندانه عمل و رنگرزی عمل تثخر و تقد  حسب بر

 شده رنگرزی الیاس کردن دندانه ساس رنگرزی، اول •

 رنگرزی ساس و دادن دندانه اول •

 بیرون شستشو برای بعد روز یک و ریخته کمکی مواد و رنگینه دندانه، محتوای حما  در را ها کالس روش این در. توأ  رنگرزی و دندانه عمل •

 .آورند می

 چیست؟ های رنگرزی منسوجات تکنیک 

 ایکهات سهنتی   هایروش. شوند می اعمال آن روی بر پارنه بافت از پس که هستند منسوجات رنگرزی های تکنیک جز دو هر باسمه و باتیک

  .گیرد می صورت رنگرزی عمتیات شوند، بافته پارنه به نخ های رشته اینکه از قبلنیز وجود دارد که  و فرت

 

 :از عبارتند

 و رنگهرزی  عمتیهات  کهه  حمهامی  یا( پاتیل) یرس. 0

 جهنس  از بایهد  و گیرد می صورت آن در کردن دندانه

 از معمهوال  . باشهد  حهرارت  برابهر  در مقاو  و زنگ ضد

 .شود می استفاده مسی یا استیل یروس

 توزین برای ترازو. 5

 رنگرزی حما  دمای گیری اندازه برای دماسن . 3

 هه   برای و است نوب جنس از معموال  که همزن. 4

 .رود می کار به رنگرزی حما  در الیاس زدن

 بهرای  وغیهره  بشهر  ماننهد  مهدرا  ای شیشه یروس. 2

 .قتیاها و اسیدها برداشتن و گیری اندازه

 زاا سهبز،  زاا سهفید،  زاا نهون  فتزی های نمک. 6

 غیره و قتع کترید سدی ، کرومات دی سیاه،

  سنتی رنگرزی در نیاز مورد مواد و ابزار
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 شود ای روش رنگرزی و همچنین نوعی روش بافت اطالق می ایکات گونه

 رنگرزی مراحل

 را کهالس  آب ساس .انندخیس می ساعت 5 برای( درجه 41تا 31) گر  آب پاتیل یا حما  در را ابریشمی یا پشمی کالس: کالس خیساندن -0

 و شهویند  مهی  معمهولی  آب بها  و کرده آبگیری مجددا ،آن از پس. شویند می کننده پا  کافی مقدار با همراه درجه 32 تا 31 آب در و گرفته

 .کنند می خشک آبگیری مرحته از پس

 ،دقیقهه  51 از بعهد  .کننهد  مهی  اضهافه  را دندانه آن در و کرده گراد گر  سانتی درجه 71 دمای را تا آب حما  یرسدر : پش  کردن دندانه -5

 قهرار (  گهراد  سهانتی  درجهه  71 ابریشه   بهرای )  گهراد  سهانتی  درجه 81 دمای با ساعت یک و کرده حما  داخل را نمدار و شده شسته کالس

 .دارد الز  کمتری وقت سیاه زاا با کردن دندانه "مالال. است متفاوت ها دندانهانواع  برای الز  زمان. دهند می

 رنگرزی کالس -3

 
 

 رنگرزی کالف 

 ،از یک سو پش  و ابریش  کالس مسی، های پاتیل

 و هتیتهه  و اسهار   ،انهار  و گهردو  پوست از سوی دیگر

 حمها  . کننهد  می نمایی جتوه رنگرزی در رونا  و تیل

 را شده دندانه و شسته های کالس و کرده آماده را رنگ

 تهدری   بهه  را حما  دمای. کنند می وارد رنگ حما  به

 در هها  کهالس  سهاعت  یهک  مدت به و رسانده جوش به

 همهزن  نهوب  با را کالس دقیقه 2 هر .جوشند می رنگ

 محتهول  حجه   تبخیهر  اثهر  بر. دهند می غوطه رنگ در

 آب مقهداری  کردن اضافه با ،بنابراین شود، می ک  رنگ

 کهالس  وزن برابر 31 تا 51 در همواره را محتول جوش

 .دارند می نگه

 

 ها بر خرک یا پیچک خشک کردن کالف

 آب با اول کرده، خارا را ها کالس ساس .شود سرد مرور به رنگ حما  تا گذارند می و کرده متوقن را جوشاندن ،(ساعت یک) زمان اتما  از پس

 مجهاورت  در هها را  ها بر روی خر  یها پیچهک، آن   در نهایت با آویزان کردن کالس .کنند می آبگیری و شسته سرد و معمولی آب با ساس و گر  نیمه

 .دهند می قرار خشک هوای
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 سنتی در چیست؟ اهمیت رنگرزی

 ههای  رنگینهه  اکالهر . هایی است که ثبات رنگی باالیی دارنهد  اهمیت آن، در بدست آوردن منسوجات و فرشینه. این کار مزایای فراوانی دارد

 از یعنهی  ها ثبات از وسیعی محدوده دارای شیمیایی های رنگینه که است حالی در این و ،هستند متوس  تا ضعین از نوری ثبات دارای طبیعی

ههای طبیعهی را نداشهته     شوند، ممکن است دوا  و ثبات رنگهی رنگینهه   های شیمیایی بافته می هایی که با رنگ فرش .باشند می عالی تا ضعین

هها نیهز ثبهات داشهته      باشند و اصطالحا دنار رنگ پریدگی شوند، ولی با رنگرزی طبیعی ممکن است به دوا  رنگی دست پیدا کنی  که تا قرن

 .دباشن

 های طبیعی انواع رنگینه

 :اند های طبیعی دو دسته به طور کتی رنگینه

کننهده ندارنهد، و اسهتفاده از مهواد      ها نیاز به استفاده از دانه یا مواد تالبیهت  این دسته به دلیل وجود مواد تاننی در آن: های مازوا دار رنگینه. 0

پوسهت گهردو، پوسهت انهار،     : مالهال . شهود  شفافیت و اطمینان از دوا  کامل رنگ استفاده مهی ژنتیکی داشته و برای  کننده بیشتر خاصیت پتی تالبیت

 سماق، هتیته، بتوط، اکالیاتو ، گزنه و غیره

 رونا ، اسار ، گترنگ، پوست پیاز، قرمزدانه، گل بابونه، و غیره: فاقد مازو یا تانن، مالل: های بدون مازوا رنگ -5
 

 بندی ثبات و پایداری رنگ درجه

  .ها آزمایش پش  آبی است بندی ثبات و پایداری رنگ وجود دارد که یکی از آن های استاندارد مختتفی برای درجه امروزه روش
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10 Names of birds in 

“Mantiq al-Tair” 
(Language of the Birds)  

“Mantiq al-Tair” is a poem by Attar 

Neyshabouri in expressing the 

birds' flight towards the Phoenix. It 

is also known as (منطققا ایطیققر), or 

Conference of the Birds. The 

Conference of the Birds or Speech 

of the Birds is a Persian poem by 

“Farid ud-Din Attar”, commonly 

known as Attar of Nishapur. The 

title is taken directly from the 

Qur’an, 27:16, where Hz. Sulayman 

and Hz. David (Dāwūd) are said to 

have been taught the language, or 

speech, of the birds. 

In the first part of the story of 

Mantiq al-Tair, Attar has chosen 

twelve birds and he has composed 

five special verses for each of them 

equally. 

The names of these birds are: 

 Upupa epops, peacock, owl, duck, 

nightingale, parrot, partridge, 

Bearded vulture, hawk, and bittern. 

Download videos of this poem: 

@Dastanan channel.or here. 

 
 

 نگونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنی ؟

 :درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: 

nahangnov@enahang.ir 
No. 71, Shahid Mohsen Sedaghat Kar Alley, Didgah Lashgar Square, 

Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran 

Post Code: 9174693471  - Tel 1: +98(51)38593593   

Tel 2: +98(93)63694377 

 

https://aparat.com/v/L7t6g
https://aparat.com/v/L7t6g
https://jabeh.com/v/1nOf0k

