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حکایت

آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه مطالعه فرمایید
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

مکرون :ناتو دچار مرگ مغزي شده است

اثر :تسنيم

صرف شام با زني ديگر

روزي همسرم از من خواست که با زن ديگري براي
شام و سينما بيرون بروم.او گفت که مرا دوست دارد
ولي مطمئن اس��ت که اين زن هم مرا دوست دارد و
از بيرون رفتن با من ل��ذت خواهد برد.آن زن مادرم
بود که چندين س��ال پيش از اين بيوه شده بود ولي
مش��غلههاي زندگي و داشتن سه بچه باعث شده بود
که من فقط در موارد اتفاقي و نامنظم به او سر بزنم.
به او زنگ زدم تا براي س��ينما و ش��ام بيرون برويم.
مادرم با نگراني پرس��يد که مگر چه ش��ده؟ او از آن
دس��ته افرادي بود که يک تماس تلفني ش��بانه و يا
يک دعوت غيرمنتظره را نشانه يک خبر بد ميدانست.به او گفتم« :به نظر مىرسد بسيار
دلپذير خواهد بود که اگر ما امشب را با هم بيرون برويم».او پس از کميتامل گفت که او
نيز از اين ايده لذت خواهد برد.وقتي به خانهاش رسيدم ديدم کتش را پوشيده بود و جلوي
درب ايس��تاده بود.موهايش را جمع کرده بود و لباس��ي را پوشيده بود که در آخرين جشن
س��الگرد ازدواجش پوشيده بود.با چهرهاي روشن همچون فرشتگان به من لبخند زد.وقتي
سوار ماشين ميشد گفت که به دوستانش گفته امشب با پسرم براي گردش بيرون ميرود
و آن��ان خيلي تحت تاثير قرار گرفتهاند و نميتوانند براي ش��نيدن ما وقع امش��ب منتظر
بمانند.ما به رس��توراني رفتيم که هرچند لوکس نبود ولي بس��يار راحت و دنج بود.دستم را
چنان گرفته بود که گويي همسر رئيس جمهور بود.پس از اينکه نشستيم به خواندن منوي
رس��توران مشغول شدم.هنگام خواندن از باالي منو نگاهي به چهره مادرم انداختم و ديدم
با لبخندي حاکي از يادآوري خاطرات گذشته به من مينگرد و به من گفت يادش ميآيد
ک��ه وقت��ي من کوچک بودم و با هم به رس��توران ميرفتيم او بود که منوي رس��توران را
ميخواند.من هم در پاس��خ گفتم« :حاال وقتش رسيده که تو استراحت کني و بگذاري که
من اين لطف را در حق تو بکنم».هنگام صرف ش��ام آن قدر با هم حرف زديم که س��ينما
را از دس��ت داديم.وقتي او را به خانه رس��اندم گفت که باز هم با من بيرون خواهد رفت به
ش��رط اينکه او مرا دعوت کند و من هم قبول کردم.وقتي به خانه برگشتم همسرم از من
پرسيد که آيا شام بيرون با مادرم خوش گذشت؟ من هم در جواب گفتم« :خيلي بيشتر از
آنچه که ميتوانستم تصور کنم».چند روز بعد مادرم در اثر يک حمله قلبي شديد در کمال
ناباوري درگذش��ت.چند روز بعد پاکتي حاوي کپي رسيدي از رستوراني که با مادرم در آن
ش��ب در آنجا غذا خورديم به دستم رسيد.يادداش��تي هم بدين مضمون بدان الصاق شده
بود« :نميدانم که آيا در آنجا خواهم بود يا نه ولي هزينه را براي دو نفر پرداخت کردهام،
يکي براي تو و يکي براي همس��رت و تو هرگز نخواهي فهميد که آن ش��ب براي من چه
مفهوميداش��ته است ،دوستت دارم پسرم».در آن هنگام بود که دريافتم چقدر اهميت دارد
که به موقع به عزيزانمان بگوييم که دوستشان داريم و زماني که شايسته آنان است به
آنان اختصاص دهيم.هيچ چيز در زندگي مهمتر از خدا و خانواده نيست.

((آگهی مناقصه))

رويدادهاي تاريخي امروز
پايان نبرد "ال َع َلمين" در شمال آفريقا و شكست آلمان از متفقين (1942م)

در جري��ان جن��گ جهان��ي دوم ،هنگاميكه نيروهاي ايتاليايى در مس��تعمرات خود در ش��مال آفريقا به
س��پاهيان انگليس��ي مس��تقر در كش��ور ليبي يورش بردند ،هيتلر به كمك ايتاليا آمد و با تجهيز سپاهي
مكانيزه ،چنان عرصه را بر انگليسيها تنگ كرد كه آنان مجبور شدند تا اعماق مصر عقبنشيني كنند.با
اين حال چون انگليس در خاورميانه منافع و منابع بيشماري داشت دست به مقاومت گستردهاي زد و با
ارتش آلمان و ايتاليا به شدت به مقابله پرداخت.در نهايت جنگ سرنوشتساز العلمين بين نيروهاي آلمان
و انگلس��تان در  23اكتبر 1942م به وقوع پيوس��ت.در اين ميان ،شكست آلمانيها در شوروي و تضعيف
روحي��ه ارت��ش آلمان ،همچنين توجه بيش��تر هيتلر به جنگهاي داخل اروپ��ا ،وي را از تمركز بر نواحي
ش��مال آفريقا و حفظ اين منطقه بازداشت تا اينكه در اين نبرد ،انگليسيها توانستند با ضدحمله وسيعي
ك��ه ت��دارك ديده بودند ،نيروهاي آلماني و ايتاليايى را از اين منطق��ه بيرون رانده و معادالت نظاميرابه
نفع خود به پيش ببرند.اين جنگ در نهايت در دوازدهم نوامبر 1942م به پايان رسيد.شكس��ت العلمين،
براي آلمان بس��يار گران تمام ش��د چرا كه پس از مدتي رژيم فاشيس��تي ايتاليا به رهبري موسوليني بر
آلمان ،متحد اصلي خود در جنگ را از دس��ت داد تا اينكه در سراشيبي
اثر نارضايتي داخلي فروپاش��يد و ْ
سقوط و شكست قرار گرفت.
صدور فتواي جهاد از سوي علماي عراق بر ضد انگليس (1293ش)

پس از گس��ترش جنگ جهاني اول در شرق اروپا و قلمرو امپراتوري عثماني ،انگلستان كه در صدد تجزيه
اين امپراتوري بود ،به دس��ت اندازي در كش��ور عراق كه جزو دولت عثماني بود ،پرداخت.مجتهدان بزرگ
شيعه مقيم عراق ،هرچند از سياستهاي عثماني نسبت به شيعيان ناخشنود بودند ،در مقابل تجاوز بيگانه به
پاخاس��تند.آخوند مال محمدكاظم خراساني كه در حوادث لشكركشي روسيه به ايران ،حكومت وقت روسيه
را تهدي��د به اعالم جهاد نموده بود ،نقش مهميدر مبارزات ش��يعي بر ض��د بيگانگان ايفا كرد.پس از وي
بزرگاني نظير ش��يخ مهدي خالصي ،س��يدمهدي حيدري ،سيدمصطفي كاشاني و شيخ محمدتقي شيرازي،
رهبري مذهبي را برعهده گرفتند و در اين ايام كه انگلس��تان تهاجم گس��تردهاي به عراق آغاز كرده بود،
در  21آب��ان ماه 1293ش فت��اواي كوبندهاي در لزوم جنگ و جهاد با كفّار صادر نمودند.هرچند در نهايت،
اين قيامها منجر به پيروزي و دفع مهاجمان نگرديد ،اما جايگاه ممتاز مرجعيت ش��يعه را در بس��يج مردم و
مقابله با نفوذ بيگانگان نشان داد.
پارلمان انگلستان مذهب کاتوليک را مذهب رسميتعيين کرد (1555م)

 12نوامب��ر  1555مي�لادي پارلمان انگلس��تان مذهب کاتولي��ک را مذهب رسميکش��ور تعيين کرد.دين
مسيحيت براساس آموزههاي عيسي ،که در سده نخست ميالدي در منطقه يهوديه به موعظه و پند و اندرز
اهالي آنجا ميپرداخت ،استوار است اما دين مسيحيت با توجه بر شکنجه پيروان آن از سوي امپراتوري روم
در امپراتوري که پرس��تش چند خدايي يا به اصطالح پاگانيسم رواج داشت ،گسترش يافت تا اينکه پس از
گرويدن کنستانتين يکم پادشاه روم به دين مسيحت ،پس از گذر مدتي در سال ۳۱۳م وي بر طبق اعالم
فرماني موس��وم به فرمان ميالن ،دين رسميامپراتوري روم را مسيحيت اعالم کرد.در سال ۳۲۵م ،قانوني
به نام اعتقادنامه ايمان نيقيه مصوب شوراي نيقيه به تصويب رسيد که اين اعتقادنامه اساس دين مسيحيت
گرديد و امروزه تماميمسيحيان (به استثناي کليساي شرق) به آن باور دارند.کليساي کاتوليک و کليساي
ارتدکس شرقي در سده يازدهم ميالدي در تعاريف و اصول بنيادين خود دچار اختالف شدند.
برگزاري رفراندوم تعيين حکومت پادشاهي يا جمهوري در نروژ (1905م)

 12نوامب��ر 1905م رفران��دوم تعيين حکومت پادش��اهي يا جمهوري در نروژ برگزار ش��د که مردم راي به
حکومت پادشاهي دادند.نُروژ با نام رسميپادشاهي نروژ ،همچنين به فارسي َدري «ناروي» کشور پادشاهي
مستقل و متمرکزي است که قلمروي آن بخش غربي شبه جزيره اسکانديناوي ،يان ماين و مجمعالجزاير
س��والبارد در قطب ش��مال را دربرميگيرد.پس امضاي معاهده اسپيتس��برگن (که با نام پيمان سوالبارد نيز
ش��ناخته ميش��ود) که در  ۹فوريهٔ ۱۹۲۰م تس��لط مطلق و کامل نروژ بر مجمعالجزاير اسپيتسبرگن (که
اکنون سوالباردناميده ميشود) را به رسميت شناخته شد.جزيرهٔ پتر يکم در قطب جنوب و همچنين جزيره
بووه در نزديکي قطب جنوب قلمروهاي وابس��ته به نروژ ميباشند و بهعنوان بخشي از پادشاهي محسوب
نميش��ود.نروژ مدعي حاکميت بر بخش��ي از قطب جنوب به نام سرزمين شهبانو ماود نيز ميباشد.تا سال
۱۸۱۴م جزاير فارو ،گرينلند و ايسلند بخشي از پادشاهي نروژ محسوب ميشدند.

دانشنامه
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شهرداری فاضل آباد در نظر دارد باستناد موافقتنامه شماره  432229مورخ  98/8/6سازمان برنامه و بودجه استان گلستان ،پروژه اجرای سازماندهی آبهای سطحی سطح شهر بر اساس برآورد دیتایل ها و نقشه و مشخصات پیوست را به پیمانکار
واجد الشرایط واگذار نماید .شرایط.1 :مکان پروژه:طبق جدول پیوست
.2مبلغ برآورد پروژه تا سقف  5/000/000/000ریال (پنج میلیارد ریال) میباشد که محل تامین اعتبار پروژه فوق از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (اخزاء  811دوساله) می باشد.
تبصره :به استناد مصوبه هیات وزیران به پیمان فوق معادل  %15حفظ قدرت خرید به ازاء هرسال تاخیر در پرداخت تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.
.3متقاضیان می بایست ضمانتنامه معبربانکی به مبلغ  250/000/000ریال بابت سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند که پس ازانعقادقراداد بانفر برنده ضمانت نامه فوق مسترد میگردد.
.4کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران
در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
.5پیمانکارانی که مایل به شرکت درمناقصه می باشند می بایست ظرف مدت  7روز از تاریخ انتشار اول آگهی تا مورخه  98/8/28تا ساعت  14:30مبادرت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه نمایند و ظرف مدت  10روز ازمورخه  98/8/29مهلت
دارند تا پیشنهادات اسناد مناقصه و گواهی صالحیت پیمانکاری -تاییدیه کد معامالتی فعال شرکت (کدبورس) و اساسنامه و رزومه کاری شرکت را تا روز یکشنبه مورخه 98/9/10تا ساعت  14:00در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.
.6ضمانت نامه بانکی در پاکت (الف) تا مورخه  98/9/10تا ساعت  14:15به صورت حضوری تحویل دبیرخانه شهرداری گردد .ضمانت نامه بانکی میبایست به مدت  3ماه دارای اعتبار باشد.
.7شرکت کنندگانی که مدارک فوق را در سامانه بارگذاری ننمایند به پیشنهادات آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد در ضمن مدارک به غیر از پاکت الف به هیچ وجه حضوری یا دستی تحویل گرفته نخواهد شد.
.8شرکت کنندگان می بایست حداقل دارای رتبه  5رشته ابنیه یا راه در زمان مناقصه باشند
.9قیمت پیشنهادی براساس مینوس یا پلوس برآورد پیوست درج گردد.
.10پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه  ،مالیات ،دارایی و ...و برعهده پیمانکار میباشد.
.11شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 .12برندگان اول ،دوم  ،سوم مناقصه اگر ظرف حداکثر یک هفته از ابالغ  ،حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط و طبق قانون عمل خواهد شد.13.جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  017-34262765داخلی 118
با امور قردادها تماس حاصل فرمائید.
.14تاریخ بازگشایی پاکات رسیده روز یکشنبه مورخ  98/9/11ساعت  14:15میباشد .در ضمن حضور نماینده پیمانکار با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.
انتشاراول 98/8/21 :انتشار دوم98/8/28:
منصورخسروی ـ شهردارفاضل آباد

اثر انگشت مصرف هروئين را نشان ميدهد

محققان انگليس��ي آزمايش��ي ابداع کردهاند که با بررسي اثر انگش��ت ميتوان افرادي که مواد مخدر هروئين مصرف ميکنند را شناسايي کرد.اين روند به درمان
معتادان کمک ميکند.به گزارش مهر ،فناوريهاي پيشرفته به نيروهاي پليس و پزشکان کمک ميکنند مصرف کنندگان و دالالن هروئين را حتي پس از شستن
دستش��ان شناس��ايي کنند.محققان انگليس��ي آزمايش��ي ابداع کردهاند که ميتواند بين افرادي که هروئين مصرف کردهاند و افراد عادي تمايز قائل شود.محققان
دانشگاه سوري در اين پژوهش از نمونه اثر انگشت  ۱۰بيمار که براي درمان در يک کلينيک توانبخشي حضور داشتند ،استفاده کرده اند.آنها طي  ۲۴ساعت قبل
از آزمايش ،هروئين يا کوکايين مصرف کرده بودند.از ش��رکت کنندگان خواس��ته ش��د دستهايشان را به طور کامل با آب و صابون بشويند.آنها سپس بايد به مدت
 ۱۰دقيقه دس��تکش يکبار مصرف به دس��ت ميکردند تا دستهايشان عرق کند و نمونه اثر انگشت فراهم شود.اين فرآيند در مورد  ۵۰داوطلب که مصرف کننده
اين مواد مخدر نبودند نيز انجام شد.پزشکان توانستند با بررسي اين دو گروه ميان مواد موجود در هر اثر انگشت تمايز قائل شوند.مالني بيلي يکي از مولفان اين
پژوهش ميگويد :ما معتقديم فناوري که توسعه ميدهيم به امن تر شدن اجتماع کمک ميکند.همچنين مسير بهبود براي معتادان را تسهيل ميکند.عالوه بر آن
اين فناوري در حوزههاي ديگر نيز کاربرد دارد مثال با کمک آن ميتوان تعيين کرد بيماران داروهاي خود را مصرف ميکنند يا خير.
مقدار غذا بر ساعت داخلي بدن تاثير ميگذارد

پژوهش��گران آلماني در بررس��ي جديد خود دريافتند که مقدار غذاي مصرف شده ،بر ساعت داخلي بدن و واکنش هورمونها موثر است.به گزارش ايسنا ،پژوهش
جديدي که روي موشها انجام ش��ده ،نش��ان ميدهد که رژيم غذايي حاوي کالري باال ميتواند چرخه متابوليک بدن را تغيير دهد.اگرچه ترکيبات موس��وم به
"گلوکوکورتيکوئيد " ( ،)glucocorticoidبه صورت گسترده براي درمان بيماريهاي التهابي استفاده ميشوند اما پژوهشگران آلماني در اين بررسي دريافتند
که ممکن است واکنش بيماران الغر و چاق نسبت به آن متفاوت باشد.اين پژوهش عالوه بر چرخه روزمره قند و چربي ،عملکرد بيولوژيکي ساعت زيستي بدن
را نيز مشخص ميکند.هرکدام از سلولهاي بدن ،کار خود را با کمک يک ساعت دروني انجام ميدهند که براساس ساعت زيستي بدن تنظيم شدهاند.اين ساعت
دروني ،هم با چرخه طبيعي روز و شب و هم با عادات اجتماعي فرد هماهنگ است.هنگاميکه ساعت زيستي بدن به هم بريزد و يا سطح گلوکوکورتيکوئيد تغيير
کند ،تنظيمات متابوليک مختل ميش��وند و مش��کالتي مانند اضافهوزن ،ديابت نوع دو و بيماري کبد چرب را پديد ميآورند.هدف پژوهشگران اين است تا ارتباط
ترش��ح هورمون اس��ترس ،تاثير اين هورمون بر ساعت داخلي سلولها و نقش آن در چرخه روزانه متابوليسم بدن را درک کنند.پژوهشگران براي بررسي عملکرد
متابوليک گلوکوکورتيکوئيد در کبد ،فعاليت گيرنده آنها موسوم به "گيرنده گلوکوکورتيکوئيد" را با استفاده از روشهاي نوين مشخص کردند.آنها توانستند با کمک
اين روش ،کبد موشها را هر چهار س��اعت يک بار طي روز و ش��ب بررس��ي کنند.موشها هم در ش��رايط معمولي قرار گرفتند و هم با رژيم غذايي حاوي چربي
باال تغذيه شدند.س��پس پژوهش��گران ،آنها را با کمک روشهاي پيشرفته در ش��اخههاي ژنوميک ،پروتئوميک و بيوانفورماتيک مورد بررسي قرار دادند تا بفهمند
که گيرنده گلوکوکورتيکوئيد چه زماني و در چه محلي ،اثرات متابوليک خود را اعمال ميکند.پژوهش��گران ،تاثير انتش��ار گلوکوکورتيکوئيد را بر چرخه  ۲۵س��اعته
متابوليسم کبد تحليل کردند.آنها توانستند نشان دهند که چگونه گلوکوکورتيکوئيدها ،متابوليسم را هنگام گرسنگي و هنگام غذا خوردن ،به صورت متفاوتي تنظيم
ن مربوط به ساعت زيستي بدن ،با اين هورمونها کنترل ميشود.از بين رفتن اين کنترل ،سطح قند
ميکنند.همچنين ،اين پژوهش نشان داد که بيشتر فعاليت ژ 
و چربي خون را نيز تحت تاثير قرار ميدهد.دکتر "فابيانا کواگلياريني"( ،)Fabiana Quagliariniاز پژوهشگران اين پروژه گفت :ما با اين آزمايش دريافتيم
که تاثير داروي دگزامتازون ،در موشهاي چاق و الغر با يکديگر تفاوت دارد.اين نخستين بار است که تاثير رژيم غذايي بر تغييرات هورموني و واکنش بافتهاي
متابوليک نسبت به دارو نشان داده ميشوند.
افکار شما مغزتان را تغيير ميدهد
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مطالعه جديد محققان نش��ان ميدهد که افکار انس��ان ميتواند تغييرات محسوس��ي روي مغز داشته باشد.به گزارش ايسنا ،تحقيقات جديد محققان موسسه علوم
ش��ناختي و مغز "مکس پالنک"( )Max Planckواقع در اليپزيگ آلمان ،دانش��گاه دولتي ناوارا( )Navarraاس��پانيا و دانشگاه  TUبرلين نشان داد که يک
ساعت آموزش با "واسط مغز-رايانه"( )BCIميتواند روي مغز افراد تغييرات چشمگيري ايجاد کند.واسط مغز و رايانه از مجموعهاي از حسگرها و اجزاي پردازش
سيگنال تشکيل ميشود که فعاليت مغزي افراد را مستقيم ًا به يک سري سيگنالهاي ارتباطي يا کنترلي تبديل ميکند.در اين سامانه ابتدا بايد امواج مغزي را با
اس��تفاده از دس��تگاههاي ثبت امواج مغزي ثبت کرد که معمو ًال به دليل دقت زماني باال و ارزان بودن و همچنين اس��تفاده آسان ،از الکتروانسفالوگرافي براي ثبت
امواج مغزي استفاده ميشود.الکترودهاي  EEGدر سطح پوست سر قرار ميگيرند و ميدان الکتريکي حاصل از فعاليت نورونها را اندازهگيري ميکنند.در مرحله
بعد اين امواج بررس��ي ش��ده و ويژگيهاي موردنظر اس��تخراج ميش��ود و از روي اين ويژگيها ميتوان حدس زد که کاربر چه فعاليتي را در نظر دارد.از آن جايي
که هنوز سرعت و دقت اين سيستمها به حد قابل قبولي نرسيده هنوز به صورت تجاري وارد بازار نشد ه است.اما از آن جايي که اين سيستمها روش نويني براي
برقراري ارتباط ،خصوص ًا براي افرادي که از نظر جسميمعلول هستند ،فراهم ميکنند ،گروههاي پژوهشي زيادي روي اين سامانهها کار ميکنند و اميد است که
در آيندهاي نزديک بتوان به سامانههايي با سرعت و دقت باال دست پيدا کرد.اين مطالعه بر روي مغز افرادي انجام شد که تجربه قبلي از فناوري  BCIنداشتند.
در اين تحقيق ،افراد به دو گروه تقسيم شدند.به گروه اول اين وظيفه داده شد که تصور کنند که در حال تکان دادن دستها يا پاهاي خود هستند؛ وظيفهاي که
نياز به استفاده از سيستم حرکتي مغز دارد.به گروه دوم نيز گفته شد حروف نمايش داده شده روي صفحه نمايش را شناسايي و انتخاب کنند که مرکز بينايي مغز
را درگير ميکرد.اين مطالعه نش��ان داد که گروه دوم از همان ابتدا در کارهاي بصري نتايج خوبي کس��ب کردند و تمرينات بعدي نتايج آزمايش را بهبود نبخشيد،
در حالي که سيستم حرکتي مغز يک جزء پيچيدهتر از مغز است و به تمرين نياز دارد.محققان براي ثبت تغييرات احتمالي ،مغز افراد مورد آزمايش را قبل و بعد از
 BCIمورد بررسي قرار دادند.دکتر "تيل نيرهاوس" از موسسه علوم شناختي و مغز مکس پالنک ميگويد :ما ميدانيم که آموزش بدني فشرده بر شکلپذيري و
انعطاف مغز تأثير ميگذارد.شکلپذيري در اينجا به معناي تغيير مغز بسته به نحوه استفاده از آن است.دکتر "کارمن ويدوره" محقق دانشگاه ناوارا نيز گفت :ما از
خودمان پرسيديم که آيا اين تأثيرات بر قابليت شکلپذيري مغز نيز در کارهاي آزمايشي صرف ًا ذهني  BCIاتفاق ميافتد.به عبارت ديگر اينکه افراد به يک کار
بدون انجام دادن آن فقط فکر کنند.در نهايت مشخص شد که نحوه فکر کردن انسان در واقع به شکل قابل مشاهده روي مغز وي تاثير ميگذارد.

