
 گاهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی



 
 فرهنگی/ سیاسی/ اجتماعی رایحهنشرهی : 

 ٠٠١١شماره نهم فروردین ماه 
 محمد ساختمانیصاحب امتیاز و مدری مسئول:  

 افطمه محسنیسردبیر و وریاستار:   
 افطمه محسنیطراح:  

 هیئت تحرریهی: 
 ،  محمد ساختمانی، مهدی علیمرادی، حمید مرواری

دژناد، میترا حسنی،  ززیی،افطمه محسنی، عاطفه شهدا  پیمان ع
، زینب اعظمی، رپیسا روایی  افطمه انصاری



3 

 (ستایش٤)
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 (فیلم یچ٠١)

 (قایق احساس٠٠)

 (  استاد همه یچ دون٠۳،٠۲و٠٤)

 (حدیث نور٠۵)

 (آزمایش خون فیلم بردایر شده٠۶)

 (خوشمزه های سزب٠۷)



 ستایش 

 چقدر تو را یاد میکنیم؟

 حواسمان هست که زردی ربگ اهرا بهار میکنی؟

؟ ری  یا که حواسمان هست رد دم و بازدم اهیمان روح را هب تقالی رنفتن باز میدا

زیم،   چقدر حواسمان رپت است که لبخند اهیمان را رب لب چشمهایمان نمی اندا

 ات شاید تو لحظه ی غم را واروهن کنی

 کاش حواسمان بود که تو چشم هب راهی مرا، او را 

 ات بیاییم و بگوییم  

 رگ گردن بهاهن است تو رد میان جانی

 ٤ پیمان عزیزی



 

 چه کسی نگذاشت تحریم برداشته شود؟

هر جناح و فرد و گروهی، اگر یک ساعت «آقای روحانی گفت:

است، جلللوی  ١۴٠٠به هر دلیلی که امروز دلیلش انتخابات 

برداشتن تحریم را بگیرد خیانت کرده و این خیانت بزرگ بله 

 »ملت ایران است.

خیانت چیست؟ این که آمریکا و اروپا را از ملوعلا اتل لا  

)ع دشکنی در برجا ( خارج نمایید و به افکار عمومی القا کنید 

مانا برداشته نشدن تحریم ها، افراد و جناح ها و گروه هلای 

 داخلی هستند!

به بیان دیگر در حالی که توپ در زمین دشمن است و  او تحلت 

فشار است تا به تع د خود برگردد، از نوک خط حمله، توپ را 

به زمین خودی شوت کنید و برای م اجمان دشمن پاس گل  

 فراهم سازید!

ازیکن خط حمله ممکن است اشتباه کند و د   دروازه حریل  ب

نتواند گ  بزند، اما اگر توپ را از مقاب   دروازه حلریل  

برگرداند و به سمت دروازه خودی شلیک کرد، دیگر نمی توان 

 نا  این رفتار را اشتباه و ناتوانی گذاشت.

آقای روحانی درحالی فرار به جلو می کند و دست پیش ملی 

گیرد که طبق وعده خود، باید همه تحریم ها در دی ماه پلنل  

 سال قب )روز اجرای برجا ( یکجا برداشته می شد.

بلود،  »خطا«اگر پذیرش نا همزمانی انجا  تع دات برجامی، 

جر  نابخشودنی زمانی اتفاق افتاد که آمریکا و اروپا برای زیر 

دست به یکی کردند؛ و  »برداشتن تحریم ها«پا گذاشتن تع د 

 آقای روحانی پذیرفت در نقشه و زمین همان ها بازی کند.

او به دولت ترامپ از طریق خانم موگرینی تضمین )اطمینلان( 

داد در صورت ع دشکنی آمریکا، همچنان به شک  یکطرفه بله 

انجا  تع دات ادامه می دهد! لغو تحریم ها همان روز )سه سال 

قب ( منتفی شد و آقای روحانی مشخصا مسئول هر خیانلت و 

خسارتی است که آمریکا  و اروپا در این سه سال مرتکب شلده 

 اند.

حاال هم دولت بایدن، مطمئن از این که روحانی در مقاب  او 

منفعالنه رفتار می کند و حمالتش را به جای غرب، ملتلوجله 

محاف  داخلی در ایران می کند، فشار حداکثری تراملپ را 

 ادامه می دهد.

به بیان دیگر، هنر و کارویژه آقای روحانی، وحشی ساخلتلن 

دشمنان بوده؛ همچنان که ید طوالیی در برداشتن فشار از روی 

 دشمن و برگرداندن توپ به نزدیکی های دروازه خودی دارد.

 ۵ محمد ساختمانی



چای سبز یکی از نوشیدنی هاای راصرفاصر    
بسیا ی از کشو های آسیاا اسا ک کاا  ا ای 
خواص ضد التهابی باالیی اس  و باا اااز ای 
کشف شده اس   کا با کاهش خطص ابتا  باا 

 کمک ریکند.  COVID-19 ع ئم شدید

طبق احقیقات جدید فعالی  ضد ویاصوسای    
 چای سبز  یده شده اس .

یکی از روا  اشکیل  هناده چاای ساباز ارای 
 الوکااچین  االت اس  کا طبق یک رطالعاا 
ی جدید این را ه رانع از اافال ویصوس کصوناا 

   باد   2با  یصنده آنزیم ربدل آنژیواانسین
انسا  ریشو  و از ابت  با بیما ی جاواو ایاصی 

 ریکند.

همچنین این عموکص     نوع  ویصوس کاصوناای 
 (.vocانگویسی نیز رشاهده شده اس )

رحققا     ا ارا بص سی کص ند کا چا چیازی    
چای سبز وجو   ا   کا باعث ایان اراصات ضاد 

ویصوسی ری شو . کااچین هاا راوا  راوراصه      
  EGCGچای سبز هستندک از این  و کااچین های

 رو   رطالعا قصا   صفتند  ECو  ECGک  EGCک

و  EGCک  EGCGنتایج نشا   ا  سا کااچیان 
ECG ک عفون  شبا ویصوسی  ا رسدو  کص  کاا

 ک نوع وحشی اس .SARS-COV2ناشی از سویا 

 ا با عناوا   EGCGبا بص سی  قیق اصک رحققا  
قوی اصین رها  کننده عفون  ویصوسی استنباا  

  صد کااچین راوجاو      05کص ند کا بیش از 
 نوشیدنی های چای سبز  ا اشکیل ری  هد.

EGCG   بص  وی سوولهای اریتویاال  یاا انساا
آلو ه آزرایش شد ک جایی کا آنها کشف کص ند 

 ا قابال و باعاد از   SARS-COV2ری اواند 
عفون  سصکوب کند با ایان حاال فاعاالایا  
باز ا ند ی هنگاری کا سوولها قبل از عفاونا  

ااحا    راا   EGCGاوسط  SARS-COV2با 
 قصا   صفتند ک بیشتص بو .

 Jocelyn Solis-Moreiraنوشتا شده اوسط  

 ۶ فاطمه محسنی



 

 

 آن فرمان این بود:، روی دیوار جز یک فرمان دیگر چیزی نبود«

 »ترند  همه ی حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابر

وقتی این جمله رو میخونیم که با زبان ساده اما گیرا گفته شده به حقیقت  
 و حتی واقعی  دنیای امروزی پی میبریم، بعضی ها برابرترند!

 با همین یه جمله ما باید کنجکاو بشیم که چرا بعضی ها برابرترند؟

قدرت، تملق، دروغ، فساد پنهانی و آن را به بهترین نحو نشان دادن، اجزایتی 
هستند که باور و اذهان مردم رو شکل میدن. چیزی که متا متیتبتیتنتیتم اون 

 چیزی نیس  که وجود داره، ما همه ظاهر بین و زود باوریم...!

ماجرای این کتاب، داستان حیوانات یتک متزر ته  تلتیته اربتابس زورگتوست . 
حیوانات دس  به دس س هم میدهند و ارباب و ختانتواده ار را از متزر ته 

 بیرون میکنند و خود مدیری  مزر ه را به دس  میگیرند. 

اولین کار آنها پس از پیروزیشان تنظیم  هد نامه ایس  که طبق آن همه ی 
حیوانات با هم برابرند و هیچکس حق ندارد خود را ارباب و متالتک دیتگتران 
بداند، اما چیزی نمیگذرد که خوکی که مدیری  مزر ه را به دس  گرفتتته 
اس ، آرام آرام  هدنامه را تغییر میدهد و برای خود و اطرافیانش حقتو  و 
امتیازات ویژه ای وضع میکند، در این میان، استبتی در ایتن متزر ته زنتدگتی 

که به لحاظ خور خلقی، صبوری و پشتتکتار، متورد  » باکسر« میکند به نام 
احترام همه ی حیوانات اس . اسب سمبل و نتمتاد نتجتابت  است  ندر ایتن 

 داستان نماد قشر کارگر اس (

حیوانات از او میخواهند کمکشان کند تا در متورد شترایتد جتدیتد ت تمتیتم 
سخ  مشغول کار اس  و به اطرافش توجه ای نتدارد.  «باکسر»بگیرند اما 

و احساس میکند که باید کار ختود را  «من کار میکنم!»شعار او این اس : 
 به بهترین شکل انجام دهد و کاری به کار چیز دیگری نداشته باشد.

 »قلعه ی حیتوانتات« میتوانس  از اتفا  وحشتناکی که در  «باکسر»گرچه  
رخ میداد جلوگیری کند، چنان سرر به کارر گرم بود که فقد هنگامی از 

 باخبر شد که خوک حاکم، او را به یک سالخ فروخ .  »تغییرات«

میتشتونتد و  «باکسر»باهوشترین و سخ  کور ترین آدمها گرفتار الگوی 
مسائل کالن اجتما ی را از یاد میبرند.اولوی  بندی از مهمترین متهتارتتهتای 
زندگیس . شما هر چقدر زیبا ویولن بنوازید، در یک قایق در حال غر  شتدن، 
ویولن نواختن در اولوی  قرار ندارد. شما هرچقدر کشاورز قابلی بتاشتیتد، در 
 یک مزر ه ی در حال سوختن، سم پاشی و آف  زدایی در اولوی  قرار ندارد. 

 چرا باید قلعه ی حیوانات بخوانیم؟

جز بهترین داستانهای تمثیلی که به زبان ساده، قدرت و ستیتاست  رو بتیتان 
 کرده و ما رو با واقعی  رو به رو میکنه.

 برشی از کتاب:

تر شده بود، بدون ایتنتکته حتیتوانتات بته استتتثتنتای  مزر ه به تحقیق غنی«
اما در مقایسه با زمان جتونتز هتمته  ٬تر  شده باشند ها، غنی ها و سگ خوک

چیز ترقی کرده بود. سکوئیلر به سر   ا دادی را پش  سرهم می خوانتد 
تا به حیوانات نشان دهد حاال از زمان جونز جوی بیشتر، یونجه فراوان تتر و 
شلغم زیادتری دارند، سا ات کمتری کار می کنند و آب آشامیدنیشان گواراتر، 
 مرشان طوالنی تر، بهداش  نوزادان بهتر شده اس ، در طویله کاه بیشتتتر 
دارند و مگس کمتر آزار می دهد. حیوانات تمتام ایتن متبتالتب را بتاور متی 
کردند. در واقع خاطره دوره جونز تقریبا محو شده بود. متی دانستتتنتد کته 
زندگی امروزشان سخ  و خالی اس ، غالبا گرسنه انتد، ستردشتان است  و 
معموال جز هنگام خواب کار می کنند. ولی بی شک روزهای قدیتم از امتروز 

 »هم بدتر بوده اس !

 نویسنده: جورج اورول

   301تعداد صفحه :

 

ینب اعظمی  ۷ ز



 ما کجا آنها کجا            
رشدن ازخواب نبود وهمه امت ربای نمازصبح ٠۳١١رد طول   ر دهنده ای ربای بیدا سال هیچ ساعتی وهشدا

رمیکرد؟  رمیشدند چه کسی آنهارابیدا  بیدا

 دلهایی که سرشار ازمحبت الله و رسولش وطاعات و عباداتشان بود.، دلهایشان

رق شدند.  وقتی دلها مرد، نمازگزاران هم ردخواب وغفلت خودشان غ

یشان بلندباشد. رنمیکند، هرچند که صدا ر وهن بلندگواهی مساجد آنهارا ازخواب بیدا  دیگر هن ساعتهای زنگدا

 دلهای شما چگوهن است؟ آیا بدون ساعت ربای نماز صبح بلند میشوید؟

 بارالها دلهای مرده مارا زنده بگردان

 ٨ حمید مرواری



 
چسبه اما با یه عده دیگه حتی انگیزه  ها دل  چرا صحبت کردن با بعضی آدم

 پرسی کردن هم نداریم؟ احوال
های زیادی داشته باشه اما من اینجا میخوام راجع به یکی از  تونه دلیل می

تونیم تو وجود خودمون تغییرش بدیم صحبت کنم؛ با  ها که می اون دلیل
کنیم سراسر انرژی مثبت و مهربونی هستن  ها که صحبت می بعضی از آدم

ها و حتی حرکات سر و چشمشون مارو عذاب  اما یه عده دیگه با حرف
 میدن. 

 شده؛ موضوع انقدر مهمه که در قرآن به اون اشاره این
 »وَيٌْل لِكُِلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ «
 »اي جوي طعنه زننده واي بر هر عيب«

 ١سوره الهمزه،آیه
کنه که  شه کسانی رو توبیخ می این سوره که با یه هشدار کوبنده آغاز می

با نیش و زبان و حرکات دست و چشم و ابرو در پشت سر و پیش رو، 
 کنن یا مورد طعنه قرار میدن. جویی می دیگران رو عیب

کنیم شاید ذهنمون سمت برخوردهای  وقتی صحبت از رنجوندن دیگران می
که آزار و اذیت دیگران از طریق زبان یکی از  فیزیکی بره، درحالی

 شه   الناس هاییه که باعث گناه و بدبختی انسانش می ترین حق مهم
ها از بین میرن و دشمنی به  شیم و دوستی گاهی با زبان باعث تفرقه می

شکنه و باعث رنجش  ها دلی می وجود میاد، گاهی با نیش و کنایه
درستی از همین زبان استفاده بشه  که اگر به  شیم، درحالی اطرافیانمون می

 تونه باعث ارج و قرب برای صاحبش باشه. می
 سوزی دارد. های خانمان لرزه زبان، پس زلزله زخم

ترین روابط  کنه که حتی عمیق زبان زدن مانند بمبی عمل می درواقع زخم
 کنه و بذر کینه و نفرت توی دل ها میکاره. عاطفی رو نابود می

زبان اعصاب و روان طرف  طور تفسیر کنیم که در واقع زخم تونیم این می
تونه  های اون نمی گیره که خود فرد هم از ترکش مقابل رو نشونه می

 دوربمونه.
کنه و باعث  چین شخصی تو مرحله اول شخصیت خودش رو تحقیر می هم

ی اون زیاد  شه، چون اطرافیان، دوستان و حتی خانواده تنهایی خودش می
 .دلخوش به صحبت کردن و وقت گذروندن با همچین افردی نیستند

شه از شکستن دلی خوشحال شد؟  همیشه از این مردم در عجبم، چطور می
 شه روح دیگران رو آزار بدیم و خودمون آزار نبینیم؟ چطور می
تونیم با این زبان دلی رو خوشحال کنیم و قلبی رو آروم کنیم،  تا وقتی می

 هم زدن آرامش روح دیگران باشه! چرا انتخابمون آزردن دل و به
 جز داشتن یه روح بزرگ. قلبی صفت خوبیه که خرجی نداره به خوش

رسونم که میفرمایند:"ایمان  این نوشته رو با یه سخن از پیامبر به پایان می
که قلبش درست شود، و قلبش  شود، مگر این ای درست نمی هیچ بنده

 "که زبان او راست و مستقیم شود. شود تا این درست نمی
 فاطمه انصاری ٩



 فیلم چی

 خالصه ی فیلم:

 خطر اسپویل وجود ندارد

داستان از اینجا شروع میشه که 

فارست گامپ روی نیمکت منتظر 

اتوبوس بوده و وقتی یه خانم کنارش 

روی نیمکت نشست داستان زندگیشو 

از دوران بچگی تعریف کرد تا زمان 

ی هوشی  حال.در دوران کودکی بهره

کمی نسبت به بقیه ی همساالنش 

داشت ولی مادرش هیچوقت به او 

اجازه نداد که از سرنوشتی که داره 

و خودش میتونه بسازه دوری کنه و 

همیشه اونو مثل بقیه ی افراد 

میدونست و واقعا هم در هر کاری 

شد جز بهترین ها بود.به ما  وارد می

نشون میده که هیچ مانعی برای 

پیشرفت انسان وجود نداره و این 

پشتکاره که باعث موفقیت ما 

فیلم برتر با  ۰۱میشه.این فیلم جز 

موضوع انگیزشیه و همینطور برای 

 ایده ها و کسب و کار.

ینب اعظمی  ز

 

 ۰٩٩١محصول سال:

 ژانر:کمدی_درام
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 کاش یکی پیدا میشد که
 نقاشی دلش هم رنگ دلمون باشه.

 یکی که از ظاهر تا باطنش فاصله ای نباشه،
 درست مثل حرف زدنو عملش! 

یکی که باهاش کوچه ی آرزوهامون به بن بست 
نخوره، یکی که کبوتر دلواپسیمونو از قفس آزاد 

 کنه و بسپاره به آسمون.
 مهم نیست عشق باشه یا رفیق؛

 یکی باشه که با شراب انسانیتش مستمون کنه!
یکی که با گرمای وجودش برفای ناامیدیمون رو  

 آب کنه.
 یکی که غنچه ی خشک ارادمونو دوباره آب بده

 نفساش بوی دروغ و ریا نده
یکی که خنده های بچگیمونو بهمون برگردونه 

 خنده هایی که هنوز صداش تو گوشمونه 
 اما شوقش تو دلمون نیست، خنده هایی که 

ردش رو صورتمون مونده اما تو دلمون دیگه 
 نیست.

 یکی باشه که باهاش قایق احساسمون به گل نشینه 
یکی که از سنگینی مهربونیش، پایه های دلمون 

 بشکنه!
یکی که وقتی کنارشی،آتیش بزنه هیزم نگرانی 

 هامونو...!
یکی که باهاش حالمونو یه خونه تکونی حسابی 

 بکنیم، از اون خونه تکونیا که تا یه سال آدمو میبره
 یکی که وقتی کنارشی پژمرده نشه گله حوصلمون 

میدونی چرا اینارو میگم چون بعضی آدما مثل 
سرابن  از دور خوب اما نزدیکشون که بشی 

 میفهمی چه قد راهو  اشتباه اومدی... 
 دیگه اهِ پشیمونی رو قلبت میمونه.

 یکی باشه که از باغ سرسبز وجودش سیب بچینم؛
 از عطر خوش حرفاش جون بگیرم

 یه چیزایی رو گفتم 
 خیلی حرفاهم نگفته باقی موند...

 حاال دیگه ادامشو تو پر کن
 کاش یکی پیدا میشد که...!

 ٠٠ مهدی علیمرادی



هه  رر شخهصه ه   مهمرتین ابزاری که بهه گه 

ههههههههه ا  هههههههه هههههههه    هههههههه    بهههههههه هههههههه ری

  هه   پ هه هه   ت  پهه رکهه هه هه هه    پههستگهه هه   

حس ب یه ا ن ههه گه    ک د  م الری  کمک می

هه ی ریه ر بهه ایهن  محقهقه   بهاهد ار بهسری

   جهه رگه هد هد گه  هه   ه رر هد بهس اگه   

بهه ههه ی مخهه بهها کههه ار ابههسار مهه هه هه  بههه 

  ه ی خ ص     مه ه ه یه   بهه به ه ری ب  ری

ش   د  شخص   ره د که ن ه  بهه  م الری  می

ایههن بهه هه ری ریهه ر ههد یهه  خهه   ا هه هه ههه رر ههد 

هه  رر  هه  ار گه  شخص   ررگ  این ب  ری

ا     ش  هه ههن  ه ه ه   بهه مه ه ا  مه ه   

 ۰۷ش ا ه هد  ه  ب  ب ی د       ابسار می گ 

رر د ار اب  ی ن ه  به به ه ری مه الریه  را خه  

ره د ی  ب  ب ی د  شسشح   بد  ی  اررار ابهسار 

 ۰۷شه ا ه هد شه   م    به      پستگه ه   مهی

هه   رر د احمت   اب  ی این ابسار را به ب ه ری

هه  کهه ار     یج این پهوتهه   گزارش ره د 

ههه ی  ههه ی مههصهه ههدههک مههدههمههی رر کخهه ر گههست 

مص دک   ر  گهسبه هه را خهمه هدا  را بهس ن  

هه ی  راش  شه  ایهن احهمته   را رربه ر  به ه ری

ههه ی  بهه ههخههرتی بههسری کهه هه ههد ت ار  هه بههدهه هه 

 ه  بهس  بگ  د  ه  بسای شخص   ب  ری گ 

 رتهف ه   مه را   ین ه 

ینب اعظمی  ز
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 رتهف ه   مه را   ین ه 

ر   یخن ه ی م  را مهقهدار مه یهن ن  هه  شهاه ه؛ مهی که هد  

هم   ر گدا ه ای که   فی ار پ گ  رتشن شه  شه   رر اههه   

ایج ر کسر  اگ   بص    بل ش اا ار   ری که بهه یخهن مه  

تارر می ش ر  به ش ک ه می رگد  مقهدار  ه ر به رشه ه شهد  ت 

شساکن مه  ه؛ اگه  کهه ر ه  یخهن هه  را شهاه ه؛ مهی که هد  

ی م  ؛ اگس شساکن ری ری راش ه ب شد  یخن ه ی  ه ه ی 

را شکل می رهد  مقدار ا هد  ایهن ر هگهدا هه  ه هفهی ار یخهن 

ه ی نیب ر   را ایج ر می ک د  بئ  م  ؛ اگ  که م ئ  ه ه  

شکل گ ی ر   ه ی گزب  م ه  ت کهههسبه ا را ههن بهه مهههد  

رارر  یخن ه ی  سمز  خ   می ره د م   ین تاه ر  هدارر ت 

 این رگ ه ی خ ین ه   د که ر   یخن را ایج ر کسر  ا د 

 رتهف ه   مه را   ین ه 

رم   ت مک   ابا ر گ ر د  اه   م  ه ه ه هد  اههه   ار یهک  

باد رم   ت گه باد بض  گ خ ه شد  اگ  ام  بسخ ف ابا ر 

بض ا که می ش ا  رر ن  ه  به هس گ ا )مقب ت اد  ( ربه   

رر رم   بقط می ش ا  به اد  حسک  کسر    ق   سیه     ه  

خ ص  ش ه  ب   م  ه ی ب خهرت ار  مه   ه ر مهی شه ا هد رر 

اه  رم   به مقب حسک  کسر ام  ار  سف ریگس  ااهسا  مه ری 

منی ش ا  د  میت ب خرت ار  م   ه ر راشه هه به شه ه هد  بهسای 

هم؛ منی ش ا  رر اه  رم   به مقب حسکه  کهسر امه  ار  ه هس 

ری یض این امس ش هه  رمه ین اشهفه   مهی ابه هد کهه اهس  ا هن  

م ه می ب شد  یاین رضییب ار اذر م فی یک  ذرایت بهسیض 

ب      ش ک     ی ؛ خ   هیت رار هد ت مهی شه ا ه هد رر اههه  

رم   به مقب ی  اد  بست د امه  هه ه ر هه ها نرمه یعه ابهدا  

  خد  که ب  ا د تا ر ی     ر این ذرا  را شخص   بدهد 

ینب اعظمی  ز
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مط  اه یک بسنی د پ چ د  ت ی د الیه اگ  که ب  

شخص   حستف  ش  گ ا کهدهمه   ت گهست  هه ی 

کدم   نغ ر می ش ر ت گپهس گه خه ه ر ت مهاه ه ی 

امده شحد ل می ش ر    ح ه ه ی مصه هدهک مه هز 

رر م رر  ح هه هه   اشهفه   هه  ت شهصه ه ه  هه  

ا  م   گسرنتری می ک  د ت ن  ه  را به ن هچهه کهه 

ار   ل می را می ت اح ه   مهی که همی مهسشه هط مهی 

ک  د  ه گ   مط  اه این م ز      کهه بهاه   

اگ   حیت مهمهکهن اگه   هب هه  ت ربه   حهسکه  

ک  د  گ    بقسا  به خ رش ب ف د ت مض   رر 

تاک   به راگ    ه ج   ا گزی م ق ض ش  هد  

همه این تاک   هه  رر راگه ه ی مهفههه   مه  ار 

ش  یسه ی ذهین ه   د  ب  ایهن حه   شه یهد رر 

تا ا   ی ه؛ ش ه یهسی رر مه هز تاه ر  هدارر                         

رر تا ع شحق ق   ادید ب   ا را ب خرت به مه ه ا  

  می  شا مل ب  اه   رر   س می گ  د ش  به مه ه ا  

یک بسای د ش  یس گه ری  مهجه هب ایهن اگه  کهه 

ش   ک هه ی  ه شه ه ری کهه اهزیه ه   به هخهرتی 

رار د  زتم  ش  یسه ی غین شس ی   ذ  بص  شهسی 

رر م ز خ ا  د  خدق منی ک  د   گ یه گه ر  شهسیهن 

ش   ک ه  به شم  امهکه   مهی رهه هد شه  ر ه ه ی 

 خ   ی خ ر را ب  اح     ب خرتی خدق ک  د 

 رتهف ه   مه را   ین ه 
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م را شور  ش   چرا دخاوند آب دهان را یشرنی و اشک چ 

ین را خنک قرار داده است؟  و آب گوش را تلخ و آب ب ی 

 فرمانید: امام صادق )ع( یم

رد.   آب دهان یشرنی است ات ان سان از خوردن و آشایمدن ذلت ب ی 

م.  ش  ه چ  م شور است، برای حموفظ نگه داتشن ب ی  ش   آب چ 

م است. ش  م آب یم شد و افیده دیگر آن، ضد عوفین کردن چ  ش  ه چ  ود ب ی   زیرا اگر شور ب ی 

ری ورود حرشات ریز، که به اخطر  ش تلخ است، برای لجوگی  آب گوش و رطوب ی 

 وتانند وارد گوش و از آجنا وارد غمز شوند. تلیخ منی

ود.  ین خنک است به اخطر سامل ماندن غمز رس ان سان ات طیالن و اجری ن س  آب ب ی 

ین یم ین گرم وبد، ابعث اجری شدن غمز به دالخ ب ی   گردید. زیرا اگر آب ب ی 

 حدیث نور

 ٠۵ میترا حسنی



 

 

 

 

 

یکی از اختصاعات جدید جها     سالهای اخیص آزرایش خاو  باا 

صو ت فیومبص ا ی شده اس  کا رحققا   انشگاه استنفاو      

این  استا چیپستی اوسعا  ا ه اند کا ریتواند آزرایش خو   ا 

با صو ت فیومبص ا ی شده احویل  هد ایان  ساتاگااه جادیاد 

ریتواند با صو ت رداوم سطح اقصیبی هص رصوائین و رولکولی  ا 

   خو  شناسایی کند.  رعموال    چک آرها و رعاینات رزشکایک 

اولین  ام بصای شصوعک آزرایش خو  ریباشد. ارا با وجو  قد ت 

اشخیص  هند ی باالک این آزرایش رعموال انها یک افاویاص از 

خو   ا    یک لحظا از زرا  فصاهم ری کناد. آقاای ااام ساوک 

رصوفسو   انشگاه استنفو      این با ه  ف   آزراایاش خاو  

 وش فوق العا ه ای رحسوب ریشو  ارا با طو  راااال ایان 

آزرایش نمیتواند اشخیص  هد کا سطح  ووکز یا انسولیان    

بیما     حال افزایش یا کاهش اس . بنابصاین  انستان جاها  

اغییصات ارصی رهم و حیاای با حساب ری آید. ستگاهای کاا 

 نام  ا  .  Real Time ELISAاوسعا  ا ه شده اس ک 

این  ستگاه قا   اس  کا بسیا ی از آزراایشاات خاو   ا باا 

سصع  انجام  هد و سپس نتایج بدس  آرده فاص  راوکاو   ا 

رتفل و اصکیب ریکند اا قابوی  زرا  واقعای و راداوم آ  

فعال شو  و بتوا  شیمی خو  بیما   ا نظا ت کاص .    واقاع 

رحققا  با جای عکس بص ا ی از خو ک  وشی با رنظاو  فایاوام 

 بص ا ی از آ  ایجا  کص ه اند. 

 Enzyme-related Immunosorbent Assayاین ابزا  بص اساس فناو ی  

 رینارند.  ELISAکا  ریکند کا آ   ا با اختفا  

عموکص  خاوبای ا ائاا رایادهادک     شناسایی آلصژی ELISA وش 

کا بااعاث ایاجاا     SARS-CoV-2همچنین بصای شناسایی ویصوس

COVID-19  . شاادهک از ایاان اااکااناایااک اسااتاافااا ه راایااشااو 

زرا  واقعی    واقع یا ساوز  باا انادازه یاک  ELISAفناو ی 

رویصگ خو   ا از بد  بیما  با ردا های کوچک  ستگاه هادایا  

ریکند. با کمک این فناو ی ریتوا  بازخو  ی  قیق و فاو ی    

رو   ارصبخشی  ا وها و سایص  وشهای   رانی با  س  آو   اراا 

رصفسو  سو این احتمال  ا ریدهد کا از این  ستگاه    باخاش 

 رصاقبتهای ویژه و او ژانس استفا ه شو .

   این اراکن با  ق  و زرا  بیشتصی نیاز اس  و کاا باص  ایان 

   ستگاه    آنجا رشخص خواهد شد.

 

 

  

 فیلم بردایر شده

 آزمایش خون

 ٠۶ عاطفه شهدادنژاد



 

 

 پریسا روایی

 فلفل دلمه ای سبز

ب  های گررو  های سبز است و سرشار از ویتامین ای از خورایک  فلفل دلمه
های مروررر در تربردیرل  است که ویتامین 6مانند تیامین، ریبوفالوین و ب

ای همچنین گریراهرر سررشرار از  مواد غذایی به انرژی هستند. فلفل دلمه
 .فیبر، پروتئین و آهن است

ای، مقادیر فراوان کلروفیل در آن اسرت کره   علت رنگ سبز این فلفل دلمه
با منیزیم پیوند دارد. منیزیم در بهبود حافظه و یادگیری ارر زیرادی دارد. 

 .همچنین منیزیم در جهت کاهش فشار خون بسیار مورر است

 کلم بروکیل

ای بنام سولفورافان است  های سبز بود  و دارای ماد  کلم بروکیل از خورایک
که با استفاد  از آن تعداد، انداز  و تکثیر تومورهای سررارار را بره نر رو 

دهرد. ایرن مراد  غرذایی از ابرترال بره سرراران بره  چشمگیری کاهش یم
خصوص سراان سریرنره، مرعرد ، رود  برزرو، رکرتروم و ریره در انسران 

 کند. جلوگیری یم

کلم بروکیل به علت داشتن مقادیر باالی ویتامین، فیبرر و برتراکرارون یر  
های آزاد  شود که از اررات مخرب رادیکال آنیت اکسیدان قوی م سوب یم

اندازد. مقدار براالی  کند و فرآیند پیری را به تاخیر یم در بدن پیشگیری یم
 فیبر غذایی موجود در بروکیل برای افراد دیابیت بسیار مفید است.

 زیتون

تواند برای بردن و پروسرت  است که یم  ای قدرتمند و خوشمز   میو  زیتون
انسان مفید باشد و مزایای بسیاری همچون جلوگیری از پرویک اسرترخروان، 

های متعدد، کاهش التهاب و ورم مرفرا،رل، برهربرود  جلوگیری از سراان
هرای آلررژیر ، برهربرود جرریران خرون،  سیستم گوارش، تسکین واکنش

های قلیب، افزایش عملکرد شناخیت، مبرارز  عرلریره  م افظت در برابر بیماری
 .ها و کاهش فشار خون دارد عفونت

 سیب سبز 

از جمله خواص سیب سبز میتوان به کاهش وزن، جرلروگریرری از دیرابرت، 
تنظیم سیستم گوارش، جلوگیری از تشکیل پالک های دندار، کمر  بره 
سالمت مغز، حفظ شادایب پوست، جلوگیری از آلزایمر، پیشگیری از آسرم 
و به خاار دارا بودن آنیت اکسیدان ها مانر  از آزاد شردن رادیرکرال هرای 

 آزادی یم شود که از آسیب به کبد جلوگیری یم کند.
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