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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

 

 

ران مجله نت  
یزدان یوسفینویسنده:   

 

 ینشاتآموزش برنامه ا
Inshot))عکس  یرایش، و
 یلدر موبا یلمو ف

های ها و فیلمامروزه ایجاد تغییرات بر روی عکس
های کاربران شده. ترین سرگرمیشخصی یکی از بزرگ

گر صورت ویرایشهای این کار توسط اپلیکیشن
ها عالوه بر سرگرم کردن کاربران، گیره. این برنامهمی

شه که کاربر مطابق با سلیقه خودش باعث می
تغییراتی رو بر روی عکس و یا فیلم ایجاد کنه. در میان 

تری های بیشهایی که قابلیتها برنامهاین سرگرمی
تری شدن، محبوبیت بیرو در اختیار کاربران قرار می
ی های بسیاری در زمینهدارن. تا به امروز اپلیکیشن

شدن. هرکدوم تونستن  ویرایش عکس و فیلم ساخته
نظرات جالبی رو از سوی کاربران داشته باشن. امروز 

، یک اتبرنامه اینشران قراره با شما در مجله نت
 .آشنا بشین Android و iOS ای درگر حرفهویرایش

https://netran.net/mag/inshot-program-training/
https://netran.net/mag/inshot-program-training/
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های کاربران ترین سرگرمیاز بزرگهای شخصی یکی ها و فیلمامروزه ایجاد تغییرات بر روی عکس
ها عالوه بر سرگرم کردن گیره. این برنامهگر صورت میهای ویرایششده. این کار توسط اپلیکیشن

شه که کاربر مطابق با سلیقه خودش تغییراتی رو بر روی عکس و یا فیلم ایجاد کنه. کاربران، باعث می
دن، تری رو در اختیار کاربران قرار میهای بیشقابلیت هایی کهها برنامهدر میان این سرگرمی

 ی ویرایش عکس و فیلم ساختههای بسیاری در زمینهتری دارن. تا به امروز اپلیکیشنمحبوبیت بیش
ران قراره شدن. هرکدوم تونستن نظرات جالبی رو از سوی کاربران داشته باشن. امروز شما در مجله نت

 .آشنا بشین Android و iOS ای درگر حرفه، یک ویرایشاتبرنامه اینشبا 
ها شن. اونها برای ویرایش عکس یا فیلم ساخته میطور که در ابتدای مطلب گفتم، این برنامههمون

کنن. برای این عملکرد منحصرانه های شما رو ادیت میعکسکنن یا تنها معموال فیلم رو ویرایش می
چین ی خاصی داشته باشیم چراکه ساخت همتونیم گله)فقط عکس یا فیلم رو ادیت کردن(، نمی

ای رو با برنامه (Inshot) کار بسیار سختیه. خوشبختانه شرکت اینشات iOS و Android ای دربرنامه
جرئت از گر فیلم و عکس در اختیار کاربران قرار داده. این برنامه بهرایشعنوان یک ویهمین اسم به

ران همراه بشین تا ره. در ادامه با مجله نتدر موبایل به شمار می افزارهای ویرایش ویدیوبهترین نرم
 .گر بسیار کاربردی رو معرفی کنمبه شما این ویرایش

 

 

 

https://netran.net/mag/inshot-program-training/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
https://netran.net/mag/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/
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Inshot چیه؟ 

های بسیاری رو در خودش قابلیتافزار تلفن همراه برای ویرایش فیلم و عکسه که برای کاربران، یک نرم
دونین طور که میرو کسب کنه. همون 5.0از  4.8استور امتیاز داده. این برنامه تونسته در پلیجای

شه ده. میبهترین شکل انجام می استور یعنی اینشات کار خودش رو بهچین امتیازی در پلیگرفتن هم
 .به حساب میاد Android و iOS عاملروی سیستمگر بر افزار ویرایشگفت بهترین نرم

ها و های مورد نظرتون رو بر روی عکستونین تمام ویرایشبا استفاده از این اپلیکیشن شما می
تونین از هاتون شما میتون اعمال کنین. با استفاده از برنامه اینشات برای عکسهای شخصیفیلم

ها رو تغییر بدین، سایزشون گراند اونبکتون رو برش بزنین. یا هاسها استفاده کنین و عکانواع افکت
تونین باهاش انجام تون فیکس کنین. خیلی کارهای دیگه هم میرو متناسب با سایز شبکه اجتماعی

 .جا به شما آموزش بدیمبدین که قراره این

صدای ویدیو رو قطع و یک موزیک روی فیلم  تونین در قسمت ویرایش فیلممی چنین برای فیلمهم
های مجازی تنظیم کنین و برای ویدیوها زیرنویس بذارین. قرار بدین. یا سایزش رو برای آپلود در شبکه

 .های دیگه استفاده کنینو قابلیت کلی افکتتونین از طور میهمین

 

 آموزش نصب و استفاده از اینشات

 

 

ویرایش فیلم و عکس رو با بهترین کیفیت  طراحی شده و iOSو  Androidاین برنامه برای   گها
 ده.انجام می
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استور برین و برنامه اینشات رو دانلود کنین. بعد از دانلود و لمس پلیی اول شما باید به در مرحله
گیره. با وارد شدن به برنامه ی نصب، آیکون برنامه اینشات بر روی منوی گوشی شما قرار میگزینه

 .شهابتدا این صفحه به شما نمایش داده می

 

 
 

ویرایش کنین. قسمت اول  خودتون رو خواین عکس یا فیلمدر این صفحه باید انتخاب کنین که می
از سمت چپ ویرایش فیلم و قسمت وسط ویرایش عکسه. قسمت آخر کوالژ هست. شما در این 

ها رو با صورت آلبوم در کنار هم دیگه قرار بدین. این عکستونین چند تا عکس رو بهقسمت می
ی مورد نظرتون رو یازتون گزینهتونین ویرایش کنین. با توجه به نها و استیکرای جالب میافکت

 .انتخاب کنین

 

 لینک دانلود برنامه اینشات از پلی استور
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camerasideas.instashot&hl=fa&gl=US
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شین که در هر دو هایی مواجه میهای عکس یا فیلم شما با عبارات و آیکونبا لمس هرکدوم از گزینه
جا ابزارهای ویرایش فیلم نوع ویرایش وجود دارن و فقط ممکنه جاشون تغییر کرده باشه. ما در این

 .ها از همین ابزارها استفاده کنینین برای ادیت عکستوندیم اما شما میرو توضیح می
 .در ادامه منوی اصلی و ابزارهای ویرایش فیلم رو با هم بررسی می کنیم

 

 :ابزارهای ویرایش
Canvas : این آیکون اولین آیکون در قسمت ویدیوهاست که به شما سایز مناسب با شبکه
فرض، با تونین سایز رو عالوه بر حالت پیشقسمت میکنه. شما در این تون رو پیشنهاد میاجتماعی

 .تون تغییر بدینخواهجا کردن اهرم به سایز دلجابه
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Music : در این آیکون شما با سه قسمت Tracks ،My Music  وRecord شین که هر مواجه می
فرض برنامه رو استفاده کنین. پیشهای تونین ترکها، شما میکدوم یه قابلیتی دارن. در قسمت ترک

لیستتون روی فیلم قرار بدین. در قسمت افکت، شما آهنگ خاصی رو از پلی My Music یا از قسمت
تونین صداهای فان و کوچیک رو حین پخش شدن ویدیو استفاده کنین. در قسمت ریکورد شما می
 .ون به فیلم اضافه کنینتونین خودتون صدایی رو ضبط و یا توضیحاتی با صدای خودتمی

 

 
 

Sticker: تونین استیکرهای مختلفی رو به ویدیو اضافه کنین. یا با ورود بهدر این قسمت شما می 
 .ها، عکس یا استیکر خودتون رو به فیلم اصافه کنینقسمت عکس
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Text : تونین فونت، می خواین تایپ کنین. بعدای رو که میتونین هر نوشتهدر این بخش شما می
 .سایز و رنگ اون رو تغییر بدین و به فیلم خودتون اضافه کنین

 

 
 

Filter: ها ها و فیلترهای مختلفی رو قرار داده تا بتونین از اوندر این قسمت برنامه اینشات افکت
 Adjust قسمتتونین از که افکت و فیلتر مناسب خودتون رو پیدا کردین، میاستفاده کنین. بعد از این

های سایه، تونین انواع حالتصورت دستی تنظیم کنین. در این قسمت شما میتغییرات دیگری رو به
 .نور، رنگ و... رو تغییر بدین
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Duration : زمان ویدیو رو تنظیم کنین. یعنی شما با ده تا مدتاین آیکون به شما این امکان رو می
 .کنینزمان فیلم رو مشخص میاین قسمت، مدت وزیاد کردن اهرم موجود در کم

Split  :طور که از اسمش مشخصه برای ما یک یا چند شکاف این کلمه به معنی شکاف هست. همون
گیره. یعنی شما با منظور تکه کردن ویدیو صورت میها بهکنه. این شکافرو بر روی ویدیو ایجاد می

 .های دلخواه برش بزنین و به یک ویدیوی جدا تبدیل کنینزمانتونین ویدیو رو در مدتاسپلیت می
 

Delete: های تونین ویرایشطور که از اسم این آیکون پیداست، شما با استفاده از اون میهمون
 .ی اشتباهی رو پاک کنینشدهتونین تغییرات اعمالطور میاضافی رو حذف کنین. همین

 

 
 

Background :تونین با استفاده از به قسمت بک ویدیوی شما هست. شما می این بخش مربوط
 .جالبی رو در ویدیو ایجاد کنین های مختلف، جلوهها و حالترنگ
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Speed : شه. با استفاده از اون سرعت ویدیو مربوط میطور که از معنی این واژه مشخصه، به همون
 .تونین سرعت ویدیو رو کم یا زیاد کنینمی

 

 
 

Crop  :خواین، برش زده و استفاده تونین هر قسمتی از ویدیو رو که میدر این قسمت با این ابزار می
 .کنین

Volume: تونین میزان صدای ویدیو رو تنظیم کنین. این قابلیت استفاده از این قسمت شما می با
شه برای ویدیوهایی مفیده که صدای بسیار کم یا صدای بسیار زیادی دارن. چراکه با این برنامه می

 .قبول تغییر دادها رو تا یک حد قابلمیزان صدای اون
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Duplicate:  کنه. شما بعد از نوشتن اولین کردن زیرنویس فیلم به شما کمک میاین ابزار برای اضافه
متن بعدی رو شروع کنین. حاال کافیه که متن رو  Duplicate تونین با لمس کردنمتن زیرنویس، می

 .ویرایش کنین و تا جایی که نیاز بود از این ابزار استفاده کنین
Reverse: هاتون ن ویدیوهای خیلی جالبی بسازین و کلی مخاطبتونیبا استفاده از این ابزار شما می

 .کنه که قابلیت خیلی جذابیهرو سرگرم کنین. این ابزار ویدیوی شما رو معکوس می
Rotate: خواین بچرخونین تونین ویدیوی مورد نظرتون رو در هر جهتی که میدر این قسمت شما می

 .و درنهایت از اون خروجی بگیرین

 
 

Flip: کنهابزار در برگردوندن تصویر به شما کمک می این. 
Freeze: تونین قسمتی از ویدیو رو در طور که از اسم این ابزار مشخصه، با استفاده از اون میهمون

 .حالت فریز قرار بدین
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قسمت ویرایش ویدیو قرار داره. به علت مشترک بودن این ابزارها در ویرایش تمامی این ابزارها در 
فیلم با ویرایش عکس ما فقط قسمت ویدیویی اون رو توضیح دادیم. تنها چند ابزار در قسمت 

وجود، یک ابزار بسیار جالب در قسمت تر از قسمت ویرایش عکس قرارگرفته. بااینویرایش فیلم بیش
 کنیم. این ابزار قرار داره که ما نتونستیم در قسمت ابزارهای ویدیویی به اون اشارهها ویرایش عکس

Template ها ده که با استفاده از اونفرضی رو پیشنهاد میهای پیشنام داره و به شما پوسته
 .تونین تصاویر بسیار جالبی رو ایجاد کنینمی

 رایگانصورت حذف لوگوی اینشات از روی ویدیوها به

بین باشیم این یکی از مشکالت کاربران وجود لوگوی برنامه بر روی ویدیوی نهاییه که اگه بخوایم واقع
تونین با خرید ترین فعالیت تبلیغاتی این برنامه بسیار کاربردیه. با وجود این شما میلوگو کوچک

 .اکانت این برنامه از شر این لوگو خالص بشین
ای رو هم برای کاربراش در نظر گرفته ولی این تنها راه حذف لوگو نیست و اینشات یک قابلیت دیگه

حذف کنن. کنن بتونن این لوگوی تبلیغاتی رو صورت رایگان از برنامه استفاده میتا کاربرانی که به
کافیه که بعد از انجام ویرایش، در مرحله آخر، ضربدر باالی لوگو رو لمس کنین و بعد از دیدن یک 

صورت رایگان لوگوی تونین بهشه. با این کار شما میکلیپ تبلیغاتی، لوگو از ویدیوی شما حذف می
 .موجود بر روی فایل خروجی رو حذف کنین

 

 

 ه کنین.تونین به ویدیو زیرنویس اضافمی Textو  Duplicateبا ابزار 
 

 

تری هم بهره این برنامه بهتره که یک تکانت خریداری کنیم تا از امکانات بیشبرای حمایت از 
 ببریم.
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 کار استفاده از اینشات در کسب و

 

 
شه و بسیاری از افراد، قسمتی از کار صورت اینترنتی و مجازی هم پشتیبانی میامروزه اکثر کارها به

و ... اختصاص دادن. این افراد  واتساپهای مجازی مثل اینستاگرام، پینترست، خودشون رو به شبکه
ای بهره ببرن که مخاطب به دنبال های اجتماعی از محتوا و محصوالت مرتبط به شیوهباید در شبکه

 .وکار ترغیب بشهکردن اون کسب
های کار برنامههای مجازی قرار بدن. برای اینبرای این کار افراد باید محتوای جذابی رو در شبکه

ی بهتریه چراکه با ه کاربران کمک کنه اما اینشات گزینهتونه در تولید محتوا بزیادی وجود داره که می
ده. های فراوانی که داره امکان ساخت پوسترها و کاورهای جذابی رو به افراد میاستفاده از تمپلیت

وکارها برای ساخت محتوای شه تا انواع کسباین حجم از تنوع و گستردگی در تولید محتوا باعث می
ای برای تولید استفاده کنن. درنتیجه اگه شما قصد دارین از یک اپلیکیشن حرفه خوداز برنامه اینشات

 .کنم از برنامه اینشات کمک بگیرینمحتوا استفاده کنین، به شما پیشنهاد می
 

 نحوه خروجی گرفتن از اینشات

محتوای بعد از ساخت فایل نهایی )عکس یا ویدیو( حاال الزمه که شما با یک کیفیت مناسب از 
در باالی صفحه  Save یخودتون خروجی بگیرین. برای این کار کافیه که بعد از اتمام تغییرات، دکمه

صورت خودکار عکس شما رو در گالری ذخیره کرده و طی یک رو لمس کنین. بعد از این کار اینشات به
 اگه فایل شما ویدیویی سازی موفقیت آمیز بوده. حاالکنه که عملیات ذخیرهگزارش به شما اعالم می

خواد تا کیفیت ویدیوی دریافتی شه که از شما میای برای شما باز میبود قبل از ذخیره خودکار، صفحه
هستن و شما با توجه به نیازتون  1080و  720، 480ها به ترتیب رو مشخص کنین. این کیفیت

https://netran.net/mag/install-whatsapp-on-pc/
https://netran.net/mag/install-whatsapp-on-pc/
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بره تا ویدیوی شما ، چند دقیقه زمان میکیفیت مورد نظرتون رو انتخاب کنین. بعد از انتخاب کیفیت
 .تون ذخیره بشهآماده و در گالری

 

 

 نقاط ضعف اینشات

 

 
 

کاربردهای این برنامه حرف زدیم و با توجه به توضیحاتی که داده شد  ها وتا به اینجا راجع به مزیت
خودتون متوجه شدین که این برنامه چه قدر کارایی و محبوبیت داره؛ اما تحت هر شرایطی حتی 

ها رو هم برای شما عزیزان هایی داره و بهتره که این کم و کاستیو کاستیافزار دنیا هم کم بهترین نرم
صورت خودکار ترین کمبود این برنامه، واترمارک اینشات هست که بهبیارم. اولین و بزرگ جادر این

شه و اگه بخواین از شر این مشکل خالص بشین باید اکانت اون رو روی پروژه نهایی اعمال می
 .خریداری کنین

 مقاالت پیشنهادی:

 رام با کامپیوترآموزش گذاشتن عکس در اینستاگ

 فارسی نوشتن در فتوشاپ

 آموزش نصب اسنپ چت

https://netran.net/mag/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1/
https://netran.net/mag/type-persian-in-photoshop/
https://netran.net/mag/type-persian-in-photoshop/
https://netran.net/mag/install-snapchat/
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واقعا آدم رو عصبی مشکل بعدی وجود تبلیغات فراوانیه که در نسخه رایگان قرار داره، این تبلیغات 
کنن و ممکنه بعضی افراد به علت تبلیغات زیاد از کار کردن با این برنامه منصرف بشن. مشکل می

که اغلب افراد طوریپاافتاده و ساده هست بههای بسیار پیشافزار اینشات وجود افکتبعدی نرم
و درنهایت فایل نهایی رو وارد  کنن افکت فایل خودشون رو با یک برنامه دیگه اعمال کننسعی می

 .برنامه اینشات کنن
عنوان کنم و بهاز اپلیکیشن اینشات استفاده میشه که با تمام این نواقص من حدودا چند سالی می

دار عنوان مشکالت برام خندهیک ایرانی )مردمی که به شرایط سخت عادت دارن( ذکر این موارد به
هایی ی گوشی، فراتر از اون چیزی که ما انتظار داریم ظاهرشده و با قابلیتهست چراکه این برنامه

 .پوشی کنیمهای جزئی اون چشماعث شده تا از نقصکه در اختیار ما قرار داده، ب
 

 

 قایسه اینشات با رقبام

ی ویرایش عکس و فیلم قاعدتا رقبای زیادی رو در مقابل خودش داره اما عنوان یک برنامهاینشات به
مقایسه با اینشات نیستن و حرفی برای ها قابلبین باشیم تقریبا هشتاد درصد اوناگه بخوایم واقع

دن. موضوع های اینشات رو در اختیار کاربران قرار نمیدرصد از قابلیت 30فتن ندارن چراکه حتی گ
تونن رقبای خیلی جدی برای اینشات باشن. یکی بحث ما با بیست درصد باقی مونده هست که می

خودش جلب هست که تونسته نظر خیلی از کاربران رو به  Viva Video افزاراز این رقبای پرقدرت نرم
 .کنه

اینشات در نظر بگیریم چراکه کاربران اغلب به خاطر  ترین رقیب برنامهتونیم جدیاین برنامه رو می
رن. اما موضوع برای انتخاب بین اینشات و ویوا ویدیو ی جدیدتر میتر سراغ برنامههای بیشویژگی

تونیم یک م یکی از این دو برنامه بهتره؛ اما میتونیم بگیم که کدوی کاربران بوده و ما نمیتنها سلیقه
 .ها داشته باشیمی کوچیک بین اونمقایسه

 

ی آخر، ضربدر باالی لوگو رو لمس برای حذف لوگوی اینشات کافیه بعد از انجام ویرایش، در مرحله
 شه.کنین و بعد از دیدن یک کلیپ تبلیغاتی، لوگو از ویدیوی شما حذف می
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 5.0از  4.8استور امتیاز کنم. برنامه اینشات در پلیاستور تکمیل میبرای مثال این مقایسه رو در پلی
رو  5.0از  4.5که برنامه ویوا ویدیو امتیاز میلیون دانلود داشته درحالی 100رو کسب کرده و بیش از 

یون بوده. خب با یک میل 100به خودش اختصاص داده و تعداد دانلود این برنامه هم بیش از 
کنم که این مقایسه به دلیل گیرم اما بازم تکرار میی ساده برتری نسبی اینشات رو نتیجه میمقایسه

بهتر بودن حتمی یک برنامه نیست چراکه کاربران با توجه به میزان رضایت خودشون به این برنامه 
اوتی رو با کسی که به اون یک ستاره داده، دن و ممکنه که شما با نصب این برنامه نظر متفامتیاز می

 .داشته باشین
 

 حرف آخر
 

 

در این مقاله سعی کردیم تا یک آموزش کامل رو در رابطه با برنامه اینشات در اختیار شما عزیزان قرار 
جایی که این برنامه برای تونه نیاز هر کاربری رو برطرف کنه. از اونطورکلی این برنامه میبدیم. به
تونه تمامی کاربران رو تحت تاثیر قرار بده. شما با استفاده تولیدشده، می Android و iOS عاملسیستم

تونین پوسترهای متنوعی رو متناسب با کسب و کارتون بسازین. یا عکسای از برنامه اینشات می
 .اشتراک بزارینهای مجازی به جوری که دوست دارین ویرایش کرده و در شبکهتون رو همونشخصی

ده، هایی که اینشات در اختیار ما قرار میها خیلی راحته. اما قابلیتصحبت کردن راجع به این ویژگی
در موردش صحبت شده  نصب فتوشاپ ای از چندین اپلیکیشن مثل فتوشاپ که قبال در مقالهمجموعه

شه انجام داد رو یک و یا پریمیر خواهد بود. البته نباید انتظار تمام کارهایی که با این نرم افزارها می
وه بر اشغال کردن فضای زیاد، کار جا از یک برنامه موبایل داشته باشیم. استفاده از چندین برنامه عال

کنن. به این دلیل که برای ایجاد فرایندهای مربوطه، باید تر میما رو برای ویرایش کردن بسیار سخت

https://netran.net/mag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%b1%da%a9-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be/
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طور که عرض کردم، برنامه اینشات رقبای بسیار جا بشیم. همونافزارهای مختلف جابهدائما بین نرم
 .ها برنامه ویوا ویدیو هستترین اونزیادی داره که یکی از مهم

با توجه به محبوبیت زیاد برنامه ویوا ویدیو قصد داریم تا آموزش استفاده از این برنامه رو هم براتون 
ران همراه بودین. کنم که تا انتهای این مطلب با مجله نتقرار بدیم. در انتها از شما دوستان تشکر می

ده باشه. اگر سؤال و یا انتقادی در این مورد داشتین حتما در امیدوارم این مقاله برای شما مفید بو
 .دیمترین زمان به شما جواب میقسمت نظرها برای ما مطرح کنین. من و همکارانم در سریع


