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ﻧﮕﺎه

همهواکنشها به طرح یک ادعا در برنامه ماه عسل

ﺧﺒﺮ

همنوایی انسان و طبیعت

ماجراهای یک ویروس

هشدار پلیس فتا به مردم

ﺳﺎرا اﻧﻮارى
 آیــا کردار انســان در این جهــان و در طبیعت ،بر
سرنوشــت او تأثیر دارد؟ این پرسش ،ســؤال تازهای
نیست و از دیرگاه در فرهنگهای مختلف و تمدنهای
باستان وجود داشــته اســت ،اما در قرون اخیر علم
نیز با اختالفنظرهای گوناگون درباره مفهوم انســان،
موضوع را عریانتــر کرده و این باور را به وجود آورده
که انســان حکمران مطلق جهان است و زمین را به
تسخیر خود درآورده است.
آیــا این باور در جوامع اولیه انســانی نیز به همین
نحو وجود داشــته است؟ بررســیها نشان میدهند
که اکثر جوامع بومی این تعهد را نســبت به طبیعت
داشــتهاند که یــک محیــط طبیعی مطلــوب برای
فرزندانشــان به ارث بگذارند؛ )اگر نه بهتر ،حداقل در
حدی که خودشان از پدرانشان به ارث برده بودند( .اما
چرا این تعهد ،امروزه با وجود داشتن دانش و زندگی
راحتتر ،کمرنگ شده و تنها ردپایی از آن بر جای مانده
است؟ چه تفاوتی بین ما و پیشینیان ما وجود دارد که
با اینکه زندگی ما بسیار آسانتر و مرفهتر از آنهاست،
توجه به طبیعت )این میراث ارزشــمند( از میان رفته
اســت؟ به نظر میرسد پاســخ تنها به تفاوت دیدگاه
بومیان با ما در مواجهه با مفهوم طبیعت نهفته باشد.
حال بیایید از نظر زمــان کمی به عقب برگردیم .مثال
انگلستان قرن هجدهم ،شاهد شکوفایی صنعتی در
کنار یک ظاهر درآمیخته با طبیعت بکر بود .باور اینکه
انسان میتواند به سرعت زمین را ثروتمند و مرفه کند،
باعث شــد تا یک قرن چهره قرونوسطایی آن کشور
فقیر با کشاورزی بســیار عقبمانده تبدیل به جایگاه
رهبری اروپا شود .گرچه بعدها صنعتی شد و رهبری
تســخیر و غارت طبیعت را در دست گرفت ،اما با این
وجود نمیتوان منکر این شــد که تجربههای تاریخی
و پیوســته ملی حاصل از گذار این قرن بود که باعث
بهوجودآمدن سیســتم پارکهای ملی ،باغشــهرها،
پردیسهای دانشــگاهی و حومههای انسانی کنونی
در ســطح جهان شد .امروزه این قبیل پیوستگیها به
دلیل وجود فرهنگهای ترکیبی از میان رفته اســت.
فرهنگی با الگوهای جدیــد نژادی و روابط اجتماعی
که ناشــی از یک فرایند جهانی و پیشرفت فناوری در
زمینه اطالعات و ارتباطات بوده و باعث افزایش میزان
مصرف و شهرســازیهای مداوم و رشــد بینالمللی
سرمایههاســت .ســرعت رشــد فناوری در افزایش
مشــکالت زیســتمحیطی در مقیــاس جهانی تأثیر
میگــذارد و نتیجه و بازخــورد آن بالیای اکولوژیکی،
ازبینرفتن سریع منابع و گونههای طبیعی ،مصرف باال
و افزایش اتالف انرژی اســت .در واقع محیط مصنوع
و غیرطبیعی بشر ،مصرفکننده اصلی انرژی و منابع
اســت و در هر دوی آنها نیز بهطور مســتقیم دخالت
میکند .حال این پرســش مطرح میشود که چگونه
میتوان فرهنگ و ارزشهای زیستمحیطی را حفظ
کرد و از بین نبرد؟ در ابتدا بهتر است به مفهوم پایداری
توجه شــود .میدانیم که مقوله پایداری در دهه ۷۰
میالدی در نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط
زیســت و مشــکالت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
شــکل گرفت و مفهوم آن در بخش توسعه ،حاصل
رشــد و آگاهــی از پیوندهای جهانی بین مشــکالت
محیطــی در حال افزایــش ،موضوعــات اجتماعی،
اقتصــادی ،فقر ،نابرابــری و نگرانیهایی درباره آینده
سالم برای بشر است .این مقوله موضوعات محیطی،
اجتماعی و اقتصادی را با قدرت به هم پیوند میدهد
و گواه آن اســت که جداکردن مفهوم توسعه پایدار از
هر یک از مقوالت محیطی ،اجتماعی و فرهنگی عمال
ناممکن است.
ادامه در صفحه ۱۳

شــرق :دادستان کل کشور ،دادستان عمومی و انقالب تهران را موظف کرد ادعاهای
مطرحشــده در یک برنامه تلویزیونی مربوط به نوعی بیماری کمتر شناختهشده را در
اسرع وقت پیگیری کند و نتیجه را گزارش دهد.
به گزارش روابط عمومی دادســتانی کل کشــور ،در پی پخش برنامهای در تاریخ
 ۹۷/۳/۸در یکی از شــبکههای ســیمای جمهوری اســالمی ایران و طرح ادعاهایی
دربــاره نوعی بیماری ،معاونت حقوق عامه دادســتانی کل کشــور پــس از انجام
بررســیهای الزم و اعمال و اعــالم نظر کارشناســان و متخصصان ذیربط دربــاره کذببودن مطالب و
ادعاهای مطرحشــده در آن برنامه ،گزارشی به دادستان کل کشــور ارائه داده است .بهدنبال بررسیهای
اولیه ،دادســتان عمومی و انقالب تهران از سوی دادستان کل کشــور مأمور شد برابر با مقررات ،در اسرع
وقت و با توجه به آثار و تبعات ادعاهای مطرحشده در آن برنامه در جامعه ،موضوع را پیگیری و تعقیب
کند و نتیجه نیز برای عموم اعالم شــود .حجتاالسالموالمســلمین منتظری همچنین دســتور داد درباره
وجوه جمعآوریشده نیز برابر مقررات اقدام و از تضییع حقوق عامه جلوگیری شود.
هشتم خرداد سال جاری بود که یاسمن اشکی با ادعای ابتال به یک بیماری نادر در گذشته ،ضمن ابراز
نگرانی از شــیوع بیماری ســرطان در ایران و تأکیدبر افزایش آگاهی زنان ایرانی درباره سونامی سرطان و
بیماریهای جنســی ،در برنامه ماه عســل حضور یافت و از مردم خواست برای تولید واکسن  HPVکمک
مالی کنند .مســائل مطرحشــده از طرف خانم اشــکی از یکســو و طرح ایده کلی آن هم در برنامه زنده
تلویزیونی با واکنشهای زیادی مطرح شد.
زمانی که ضایعات پیشسرطانی بروز پیدا میکنند
و فرد به این ویروس مبتال میشود اگر قرار باشد به
ســرطان دهانه رحم مبتال شود ممکن است حدود
 ۱۰الی  ۱۵ســال زمان ببرد و ما بــرای غربالگری و
تشخیص زودهنگام فرصت کافی داریم و اگر زودتر
این ضایعات پیشســرطانی تشــخیص داده شود
بهراحتی قابل درمان اســت ،بنابراین از این ویروس
نباید خیلی ترسید .جالب اینجاست که بدانید وقتی
پس از پنج ســال مبتالیان به این ویروس را دوباره
مورد آزمایش قرار دادیم متوجه شدیم این ویروس
در بدن بســیاری از آنها فعال نیســت و آنها دچار
ضایعات پیشسرطانی نشدهاند«.
ساخت واکسن  HPVمقرونبهصرفه نیست
خداکرمــی با بیــان اینکــه درحالحاضــر نیز
واکســن این ویروس در کشــور وجــود دارد ،ادامه
داد» :به اعتقاد من ســاخت این واکسن در اولویت
نیســت ،زیرا اولویتهای بســیار ضروریتری از آن
در زمینه بهداشــت و درمان کشــور وجــود دارد،
بنابراین هزینهکردن برای تهیه این واکســن شــاید

مقرونبهصرفه نباشــد ،چون این واکسن روزبهروز
در حال ارزانشدن اســت .توانمندکردن جوانان از
واکسیناسیون مؤثرتر است .شاید بهتر باشد بهجای
ســاخت واکســن ،جوانان ،بهخصــوص نوجوانان
دبیرســتانی را در زمینــه خودمراقبتــی توانمنــد
کنیم تــا از رفتارهــای پرخطر جلوگیری شــود .ما
نباید مســائل جنســی را تابو تلقی کنیــم و درباره
آن صحبــت نکنیم ،امــا پنهانی شــاهد رفتارهای
پرخطر جوانانمان باشــیم .در دوران دبیرستان اگر
به دختران و پســرانمان مهارت زندگی و مراقبت از
خود را آموزش دهیم بســیار مؤثرتر است .سالها
پیش گفتیم حضور یک ماما در دبیرســتان دخترانه
و یک کارشناس بهداشت عمومی در دبیرستانهای
پسرانه به شــرط آنکه آموزشدیده باشند میتواند
پاســخگوی نوجوانان باشــد و بهجــای اینکه آنها
بخواهند در فضای مجازی و کانالهای غیرمعمول
دنبال پاسخهای خود باشند ،از کانالهای درست به
سؤاالتشان پاسخ داده شود«.
او در ادامه اظهار کرد» :درحالحاضر فقط برای

مقوایــی -کارگاه نقاشــی  -۱۳نوعی پخــت برنج-
لهجه -سرقت در اماکن شلوغ  -۱۴اسم ترکی -نان را
به تنور میزند -درد صدادار -نت چهارم  -۱۵صباغ-
پیامبری که علم تعبیر خواب میدانست -پرتو.

ﺣﻞ ﺳﻮدوﮐﻮ 2124

افقي :
 -۱تخــت حمــل مجــروح -عمدهفــروش
 -۲دریافت -زینتدادن -مقابل رفتن  -۳طردشده-
قیــادت  -۴آگاهانــه -بزرگترین ســرخ رگ بدن-
موجــب زیــان و فســاد  -۵راننده خــودرو -عمل
شــمردن -یکی از ســه حالت ماده  -۶نوعی خار-
کیســهکش حمام -مربوط  -۷حســرت همیشــه
کویــر -جــالد -زدوخــورد  -۸نامی پســرانه -اجر
 -۹ســقف اتاق -نخستوزیر شهید -گرداگرد دهان
 -۱۰با تجربه -شــکوهگر -پارچــه باریکی که به لبه
آستین دوخته میشــود  -۱۱میخ دوپا -رسوبهای
بهجامانده از جریان آب در بســتر رودخانه -پارچه
روبالشــی  -۱۲ضمیر انگلیســی -پاد زهر -فیلمی
از ســینمای دفاع مقدس ســاخته زندهیاد ساموئل
خاچیکیــان  -۱۳بیمــاری عفونی حــاد کودکان-
بیگانگان  -۱۴وضعیت -الکل سفید -برطرفکردن
 -۱۵محل فیلمبرداری -رمانی از الکســاندر دومای
پدر ،نویسنده فرانسوی.
عمودي :
 -۱گــروه خــالفکاران -مجموعــه قوانیــن
چنگیزخــان -بیاعتبار  -۲گوشهنشــین شــطرنج-
هرجومرج -نور کم -وقتی نون از اون بگیری!  -۳از
هفت آتشــکده بزرگ پارسیان -دعای مستحبی روز
جمعه -فرشته  -۴رویین تن شاهنامه -جهان پهلوان
کشتی ایران  -۵باجه فرودگاه برای انجام تشریفات-
مأمور انتظامی در قدیم  -۶کنجد کوبیده -جای تنگ
و تاریک -ترازنامه  -۷مســیر حرکت -پرتاب گلوله
از تفنگ -انبازه  -۸دستشکســته! -پیشوا -شهری

در اســتان یزد -زائوترســان  -۹افیون -نامه را در آن
میگذارند -ضمیر متکلموحده  -۱۰فیلمی دیدنی به
کارگردانی ویلیام وایلر -زیرک و باهوش -شــتابزده
 -۱۱بهحســابآوردن -نوشــته موضوعــی  -۱۲برگه

ورود دادستانی به ماجرای برنامه ماه عسل
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ﻃﺮاح :ﺑﯿﮋن ﮔﻮراﻧﻰ

شرق :ماجرا زمانی مطرح شد
که میهمــان شــب دوازدهم
»ماه عسل« هشتم خرداد روی
آنتن زنده از ویــروس  HPVو
دلیــل مرگ بیماران کشــور به
دلیل نبود واکســن در کشــور
گفت؛ بیماریای که بســیاری
آن را نمیشــناختند ،امــا این
روزها خواســتار تولید واکسن
آن در کشور شدهاند .در همین
حال این موضوع محل بحث و
مناقشه و واکنشهای بسیاری
شد ،در حدی که وزیر بهداشت
نیــز بــه موضــوع ورود کرد و
دراینباره در یادداشتی نوشت:
»اینکــه گروهی بــا درآمیختن
راست و دروغ ،بخواهند بخشی
از دولت را به اقدام نادرســتی
متهم کنند ،نه یک کار سیاسی
اســت ،نه برنامهای اجتماعی
و نه خدمتــی به مردم .اگرچه
حــوزه بهداشــت در زمینــه
تولید واکســن بــا چالشهایی
ماننــد هزینهبربــودن آنهــا
مواجه اســت ،اما این موانع موجب توقف فعالیت
دانشمندان عرصه سالمت نشده و تالش برای تولید
داروها و واکســنهای مورد نیاز مــردم و از جمله
واکســن  HPVبهطور جدی در حال انجام است«.
روز گذشــته نیز ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان
اینکه امســال رهبری موافقت کردند تا برای تولید
دو واکسن مهم در کشور صدمیلیون دالر از صندوق
ذخیره ارزی بــه وزارت بهداشــت اختصاص یابد،
گفت :درباره واکسن  HPVهم زمانی که بتوانیم آن
را تولید کنیم و تولید ملی این واکسن به حد مناسب
برسد از آن استفاده خواهیم کرد.
این در حالی است که نمونه خارجی این واکسن
در کشــور وجود دارد و بهراحتی در دسترس است
و بــه گفته ناهید خداکرمــی ،رئیس انجمن علمی
مامایــی ایران ،تولیــد این واکســن مقرونبهصرفه
نیست .او دراینباره به »شــرق« گفت HPV» :یک
بیماری ویروســی اســت که حدود صد گونه دارد
و فقــط  ۴۰گونه از آن از راه جنســی میتواند قابل
انتقــال باشــد .خوشــبختانه امروزه بــرای  ۹گونه
پرخطر این ویروس واکســن ســاخته شده و برنامه
واکسیناســیون این بیماری در کشــورهای مختلف
بسته به گسترش بیماری و شیوع آن متفاوت است.
ایــن بیماری در آمریکا از شــیوع باالیــی برخوردار
بــود ،بهطوریکــه طبق آمــار  ۱۵درصــد از مردم
این کشــور به این بیماری مبتال هســتند و در برخی
مناطق مانند مرز کالیفرنیــا و مکزیک این میزان به
بیش از  ۲۵درصد هم میرســد .در کشور چین نیز
بیش از  ۱۵درصد اســت ،اما در برخی از کشــورها
مثل تایلند و اســپانیا زیر پنج درصد است .در کشور
مــا طبق مطالعهای که در ســال  ۲۰۱۲انجام دادم
و در ژورنالهــای بینالمللــی ســرطان بــه چاپ
رســید ،میزان شیوع نزدیک هشــت درصد بود .در
مطالعهای که ســال گذشته وزارت بهداشت انجام
داد نیز میزان شیوع این بیماری همان هشت درصد
ثبت شده اســت .نکته مهم اینجاســت که ابتالی
بــه این ویروس لزوما ســبب ســرطان دهانه رحم
نخواهد شــد و چون این سرطان در کشور ما شیوع
بسیار پایینی دارد و از طرفی ضایعات پیشسرطانی
را میشــود با یک آزمایش ساده تشخیص داد و از
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چهــار گونــه از ایــن ویروس؛
یعنــی ویروس نــوع ۱۶ ،۱۱ ،۶
و  ۱۸واکســن وجــود دارد و
این واکســن بــدن را در مقابل
بقیه انــواع این ویروس مقاوم
نخواهــد کــرد .نــوع  ۱۶و ۱۸
این ویروس خطرناک اســت و
میتوانند باعث ایجاد سرطان
دهانه رحم شوند .ایمنی افراد
و تغذیه آنها بسیار مهم است.
مشــاهدات ما نشــان میدهد
خطــر ابتال بــه ایــن ویروس
در افراد ســیگاری و کســانی
کــه رفتار پرخطــر دارند باالتر
است ،بنابراین اجتناب از رفتار
پرخطر ،تغذیه سالم ،فعالیت
ورزشی و اجتناب از استعمال
دخانیــات میتواند بــه افراد
کمــک کند که اگــر هم به این
ویــروس مبتال شــدند ،درصد
ابتال به سرطان در آنها کاهش
پیدا کند«.خداکرمی در بخش
دیگری از سخنانش با اشاره به
اینکه باید به مردم هشدار داد،
اما نبایــد آنها را نگران کرد ،گفت» :در کشــورهای
اروپایــی هیچگونه اجباری برای تزریق این واکســن
وجــود ندارد و همه به صورت داوطلبانه اســت و
واکســن به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده
میشود .در اســترالیا این مســئله خیلی جدی در
حال پیگیری است .در آمریکا نیز اجازه والدین بسیار
مهم اســت و تا  ۲۶ســالگی به صورت رایگان این
واکسیناسیون انجام میشود .مسئلهای که در ایران
وجود دارد این است که گاهی به افرادی که به این
ویروس مبتال هستند گفته میشود واکسن را تزریق
کنند .این در حالی اســت که اگر فرد به چهار تایپ
 ۱۶ ،۱۱ ،۶و  ۱۸مبتال باشد ،تزریق این واکسن چندان
کمکی نمیکند ،اما اگر از تایپها و گونههای دیگر
باشد ،زدن واکسن میتواند کمککننده باشد«.
برنامه ماه عسل
ماجرای بحــث و جدلها در بــاره این موضوع
از برنامه »ماه عســل« و یکی از میهمانانش به این
شکل در سطح کشــور داغ و رسانهای شد .یاسمن
اشــکی ،میهمان شــب دوازدهم »ماه عســل« ،در
ابتدای این برنامه که هشتم خرداد روی آنتن رفت،
گفت۱۷ :ســاله بودم که عالئم بیماریام شــروع و
به مرور سیســتم ایمنیام ضعیف شد؛ درست مثل
کســی که بیماری ایــدز دارد ،منتهــا عامل بیرونی
ویروس را نداشتم.
اشــکی در ادامه برنامه از ویروس  HPVگفت و
توضیح داد ویروس نســبت به  HIVسرعت انتقال
بیشــتری دارد؛  HPVدرمان ندارد ،اما واکسن دارد
که پیشــگیری میکند و بعد از  ۱۵ســال به سرطان
تبدیل میشــود و در آینده ســونامی در این بیماری
اتفــاق میافتد .او ادامه داد :هر ســال حدود ۶۳۰
هــزار زن ســرطان مرتبــط بــا  HPVمیگیرند که
نصــف آنها منجر بــه مرگ میشــود و  ۸۵درصد
این انتقالها در کشــورهای توســعهنیافته است و
فقط یکدرصد در کشــورهای توســعهیافته است؛
چراکه آنها واکسن این بیماری را دارند .این ویروس
خیلی راحت منتقل میشود ،به همین دلیل خیلی
شایع اســت .در این سالها با وزارت بهداشت برای
پیشــگیری این بیماری رایزنی داشــتیم؛ البته نقش
مشارکت مردم خیلی مهم است.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 2125
زمان پیشنهادی ۴۰ :دقیقه
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا
 ۹باید نوشته شود و در نتیجه هیچ
عددي نباید تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺎده 2125
زمان پیشنهادی ۲۰ :دقیقه
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

کالهبرداری سایبری برای پرداخت
آنالین فطریه
 شــرق :رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از
جرائم ســایبری پلیس فتای نیــروی انتظامی از
تبلیغات دروغین و کذب مجرمان ســایبری برای
دریافت فطریه و کمکهای مردمی خبر داد.
سرهنگ علی نیکنفس اظهار کرد :همزمان
با نزدیکی عید فطر و پرداخت زکات آن ،متأسفانه
افراد ســودجو بــا سوءاســتفاده از احساســات
انساندوســتانه هموطنــان عزیــز بــه دنبــال
کالهبرداری از آنان هســتند .وی گفت :این افراد
با استفاده از قابلیتهای شبکههای اجتماعی و
انجام تبلیغات گســترده در این بستر سعی دارند
اعتماد کاربران فضای مجازی را جلب کرده و از
حســابهای آنها برداشت غیرمجاز انجام دهند،
به همین منظور تبلیغاتــی جذاب برای دریافت
کمکهای مردمــی و جمعآوری فطریه و کفاره
روزه بــا هدف جلــب اعتماد کاربــران طراحی
میکنند.
این مقــام انتظامی یادآور شــد :گاهی اوقات
افراد ســودجو ادعا دارنــد که ایــن تبلیغات از
سوی مؤسســات و ارگانهای مربوطه در فضای
مجازی منتشر شده ،درحالیکه مؤسسات مزبور
در این رابطه هیچ اقدامی نداشــتهاند یا اینکه در
برخی موارد تبلیغاتی از سوی افراد و چهرههای
مشهور و سرشناس منتشــر میشود بدون آنکه
آنها از این موضوع اطالعی داشته باشند.
سرهنگ نیکنفس تصریح کرد :بسیاری از این
تبلیغــات ،دروغین و کذب بوده و هموطنان عزیز
نبایــد به آنها اعتماد کنند ،زیــرا این افراد تنها به
دنبال سرقت اطالعات بانکی کاربران و در نهایت
سرقت از حسابهای بانکی آنها هستند ،بنابراین
باید مراقب اینگونه سایتها ،کانالها ،گروهها و
صفحات باشند و اطالعات مهم خود را در اختیار
این افراد قرار ندهند.
وی ،طراحی سایتها ،کانالها و اپلیکیشنهای
جعلی و منسوب به نهادهای دولتی و مسئول در
این زمینه را مهمترین شــگرد مجرمان دانست و
گفت :از آنجایی کــه اکثر هموطنان از تلفنهای
همراه و شــبکههای اجتماعی استفاده میکنند،
بنابراین امکان طراحی اپلیکیشــنها و همچنین
کانالهــا و صفحــات جعلــی بیــش از ســایر
شگردهای مجرمانه متصور است.
ایــن مقام انتظامی بیان کــرد :هموطنانی که
قصــد دارند فطریه و کفاره روزه خود را از بســتر
فضای مجازی یا از طریق مؤسسات خیریه فعال
در این حوزه پرداخت کنند باید نسبت به اصالت
آنها اطمینان پیدا کنند .شهروندان برای پرداخت
وجوه خود به شرکتها و مؤسسات شناختهشده
در کشــور که از طریق رســانههای جمعی نظیر
رادیو ،تلویزیون و ...شــماره حســابهای رسمی
خود را اعالم میکنند ،اقدام کنند.
سرهنگ نیکنفس تأکید کرد :هموطنان عزیز
از واریز فطریه یا کفاره روزه خود به حســابهای
نامعتبــر و شــخصی کــه از طریق ســایتها و
گروههای ناشــناس تبلیغ میشــوند ،خودداری
کنند .رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم
ســایبری پلیس فتای ناجا از ارگانها و نهادهای
ذیربــط خواســت درخصــوص مؤسســات و
انجمنهای خیریه که مجوز فعالیت دارند و نیز
نحوه جمعآوری فطریه و کمکهای مردمی این
مؤسســات از طریق مبادی قانونی اطالعرسانی
الزم صورت پذیرد.

