د در بیمارستان آدم ربایی محسوب میشود
گروکشی بیمار و جس 

کولبری در چارچوب قانون مورد تأیید است

ایرنا  -معاون دادستان تهران گفت :تحویل ندادن و گرو کشی بیمار و جسد به دلیل پرداخت نشدن هزینههای بیمارستان جرم
است و آدم ربایی محسوب میشود .سید جالل توحیدی در همایش مدیران حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و وکالی بیمارستان
تهران افزود :برخی بیمارستانها به دلیل پرداخت نشدن هزینههایشان به ترخیص نکردن بیمار و تحویل ندادن جسد مبادرت
میکنند که جرم محسوب میشود.وی گفت :فقط یک قانون مصوب سال  1312وجود دارد که مهمانپذیرها و مسافرخانهها در
صورت پرداخت نکردن هزینه از سوی مسافر میتوانند اشیا وی را ضبط کنند که این قانون شامل بیمارستانها نمیشود.
توحیدی گفت :اگر این اقدام از ســوی مسئوالن بیمارستانها انجام شود جرم محسوب میشــود ،آدم ربایی محسوب شده و
محکومیت کیفری دارد.

4

یادداشت شفاهی


پرداخت  1700میلیارد تومان به
بیمه سالمت و کمکهای
دارویی

گوش بری ساختگی بود
خود سوزی واقعی

ایسنا  -شــهردار تهران حضور خود در صحنه
خودســوزی فردی مقابل شــهرداری تهران را
تکذیــب کــرد و همچنیــن دربــاره موضوع
بریده شــدن گوش یــک کودک کار توســط
عوامل شــهرداری گفت :مصاحبه این کودک
«ساختگی» بوده است.
محمدعلی افشــانی در حاشــیه جلسه هیئت
دولت در جمع خبرنگاران با اشــاره به موضوع
بریده شــدن گوش یــک کودک کار توســط
عوامل شــهرداری گفت :متاســفانه تبلیغاتی
که علیه شــهرداری در این موضوع شد ،صحت
نداشــت .این فرد دیشب آمد شــهرداری که
گوشــش هم آســیب ندیده بود و فــردی که
بــا او مصاحبه کــرده بود هم آمد و مشــخص
بوده
شــد که ایــن مصاحبــه «ســاختگی» 
است.
وی درباره علت خودســوزی فــردی در برابر
شــهرداری تهران نیز تصریح کــرد :در منطقه
ســعادت آباد شــخصی بود که خانه مسکونی
داشــته و آمده طبقه پارکینگ را اجــاره داده
اســت و این محــل به هرحــال مشــاع بوده
و ایــن ملک پلمب نشــده بــود؛ بلکــه فقط
تغییر کاربری داشــته کــه به او تذکــر داده
شــده بود تا از همــه رضایت بگیرد .افشــانی
درباره این که آیا شــاهد صحنه خودســوزی
این فرد بــوده یا خیــر؟ اظهار کرد :متأســفم
بــرای مطالبــی که بــه کل کذب اســت .من
ســاعت هشــت صبــح تــا دوازده در وزارت
کشور در گردهمایی شــهرداران کالن شهرها
بودم.
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دوروز پیش یعنی سه شنبه97/6/13
صحن علنی مجلس شورای اسالمی
مانند برخی روزهــا متفاوتتر بود،
نطق برخی نمایندگان این موضوع را
درذهن متبادر میکرد که" چقدر جای
این صحبتها در سه شنبه قبل ،یعنی
جلسه پرسش از رئیس جمهور خالی
بود" .انگار بهارستانیها آمده بودند تا
داستان "ناگفته گفتنها" را به نمایش
بگذارند.
پروانه سلحشــوری نماینده مردم تهران
درمجلس ،پشــت تریبون قرار گرفت تا
وی نیز بــا نطقش به جرگــه تاریخیها
بپیونــدد .هرچند در آن ســوی مجلس
تعــدادی از همکارانش یــا بهتر بگوییم
آن طرفیهــا در میانــه نطــق ،ایفای
نقش کردنــد و دیالوگهایــش را بدون
برخی
پاســخ نگذاشــتند تا جایی کــه 
او را علنــاً ضد نظــام خواندنــد .محور
صحبتهــای سلحشــوری پرداختــن
بــه اوضــاع و احــوال لجام گســیخته
کشور و رسیدگی به مشــکالت مردم و
درنتیجــه راههای برون رفــت از آن بود.
او در صحبتهایش خواســتار شفافیت
وپرهیز از هرنوع نگاه سیاســی و جناحی
در رفع معضــات خــرد و کالن جامعه
شد .از احقاق حقوق شــهروندی ،آزادی
زندانیان سیاسی گرفته تا چرایی دخالت
برخــی نیروهای نظامــی دربخش های
مختلف کشــورداری و بازگشتشــان به
وظایف ذاتی که دارند ،تا وجود سرســام
آور رانت ،گرانی ،احتکار ،فساد ،بیکاری،
فقر و فحشا و نبود آزادیهای اجتماعی.
کــه البته این نطــق جنجالــی دقایقی
بعــد درالبی مجلــس بــا صحبتهای
موافقین
شدیدالحن مخالفین و تاییدات

همراه بود.

عکس  :ایلنا

واکنش

مهر -فرمانده نیروی انتظامی گفت :فعالیت کولبران تا حدی که در چارچوب قوانین باشد مورد تأیید نیروی انتظامی است؛ اما اجازه
سوء استفاده به قانون شکنان و سودجویان متخلف نمیدهیم .سردار حسین اشتری در مرکز نظارت همگانی  197که به صورت
ویدئو کنفرانس با شهروندان استان ایالم و خراسان رضوی سخن میگفت ،در پاسخ به پرسش شهروندی از ایالم درباره کولبری افزود:
این مهم تا حدی که در چارچوب قوانین و مقررات است ،مورد تأیید ناجاست اما از منظر دیگر باید به کسانی که دنبال سوء استفاده
از این گونه مسائل هستند بگویم مأموران پلیس اجازه سودجویی و سوء استفاده را به آنان نخواهند داد .وی در پاسخ به پرسش یکی
از شهروندان ایالمی درباره مراسم اربعین اظهار داشت :با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی از فرماندهی نیروی انتظامی
میخواهم نسبت به وضعیت ترافیکی و هوشمندسازی مدیریت ترافیک استان ایالم توجه بیشتری از خود نشان دهد.

درباره متن و حاشیه سخنرانی جنجال برانگیز اخیر پروانه سلحشوری

سخنگوی کمیســیون بهداشت و
درمان مجلس /حیدر علی عابدی

دستورجلســه کمیسیون بهداشــت و درمان
مجلس شورای اسالمی پیرو دستور جلسه چند
هفته اخیر در خصوص اختالف بین ســازمان
تأمین اجتماعی و وزارت بهداشــت بود؛ وزارت
بهداشــت معتقد بود که تأمین اجتماعی طبق
قانون مصــوب مجلس باید  9بیســت و هفتم
درآمد یا حق بیمههای خود را به بحث درمان و
بیمارستانها اختصاص دهد که این مبلغ را در
مسیر مورد نظر هزینه نکرده است.
ما با دعوت از نمایندگانی از دیوان محاســبات
کشــور ،وزارت بهداشــت ،تأمین اجتماعی و
نهادهای نظارتی موضوع اختالف وزارت بهداشت
و تأمین اجتماعی را مورد بررســی قرار دادیم.
نهایتاً نتیجه این شد که در سال  ۹۷تقریباً تمام
 9بیســت و هفتم درآمدهای تأمین اجتماعی
در همان مســیری که مجلــس تصویب کرده
بود ،مصرف شــده و هیچ مشکلی در این زمینه
وجود ندارد.
در مجمــوع در ایــن دو یا ســه هفتــهای که
کمیسیون بهداشت در این رابطه جلسه داشت
تصمیمات خوبی اتخاذ شــده است .یکی از این
تصمیمات این اســت که تأمین اجتماعی قول
داد ظرف دو مــاه آینده بدهیهای ســال ۹۶
خود را به شــرکتهای دارویی و کارخانههای
داروســازی پرداخت کند .همچنین ســازمان
مدیریت کشور پذیرفت که مبلغ  1700میلیارد
تومان را در اختیار بیمه ســامت و کمکهای
دارویی قــرار دهــد و از این طریــق بتوانیم از
شــرکتها و کارخانههای داروسازی در داخل
کشور حمایت کنیم تا با خیال راحت بتوانند به
فعالیت تولیدیشان بپردازند و کشور با کمبود
دارو مواجه نباشد .بنابراین بعد از چند هفته بحث
اختالف بین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت در
کمیسیون بهداشت برطرف شد و مشخص شد
که تأمین اجتماعی به وظایف خود عمل کرده
است و تصمیماتی نیز در مورد پرداخت حق بیمه
داروخانهها و شرکتهای داروسازی اتخاذ شد.

گزارش

حق مجلس سوال و استیضاح
است و حق دولت هم دفاع
از خودش است و این امری
طبیعی است .مجلس در رأس
امور قرار دارد و مقتدر است و
کار خودش را انجام میدهد
فرح پهلوی هم نمیتوانست
به این خوبی نظام را بکوبد
محسن کوهکن نماینده لنجان درمجلس
شورای اسالمی از جمله مخالفینی بود

دستگیری کالهبرداران میلیاردی
در خراسانشمالی

نسلفردا:فرماندهانتظامیخراسانشمالیازدستگیری
 7متهم کالهبردار میلیاردی در استان خبر داد .سردار
«علیرضا مظاهری» در مورد جزئیــات این خبر گفت:
در پی اعالم چند مورد شکایت مبنی بر اینکه افرادی با
ترفندهای مختلف از شهروندان کالهبرداری کردهاند،
موضوع بهصورت ویژه در دســتور کار مأموران مبارزه با
جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت .وی
با بیان اینکه متهمان با ترفندهایی از قبیل جعل اسناد و
جعلامضاءاقدامبهکالهبرداریمیکردند،گفت:مأموران
با انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی در چند عملیات
ضربتی موفق به شناسایی و دستگیری 5نفر مرد و 2نفر
زن شدند .فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه در
این عملیاتها مجموعاً هفت نفر متهم دستگیر شدند،
خاطرنشانکرد:متهماندربازجوییهایبهعملآمدهبه
 5فقره کالهبرداری به ارزش  11میلیارد  950میلیون و
 750هزار تومان اعتراف کردند .مظاهری گفت متهمان
برایسیرمراحلقانونیتحویلمقاماتقضائیشدند.

که در گفتوگو با ما اظهار داشــت :این
گونه صحبت کــردن از تریبون مجلس
در حقیقت خوراک تبلیغاتی درســت
کردن برای دشــمنان است .امروز یکی
از همکاران درمجلس نطقی کرد که من
مراجعه کردم به ایشــان و با بانگ بلند
گفتم "آمدم از شما تشکر کنم به جهت
اینکه اگر فرح پهلوی هم قرار بود علیه
انقالب صحبت کند به خوبی تو صحبت
نمیکرد" ...خب همــکاران باید توجه
کنند نوع صحبتی که میکنند اینها بی
تأثیر درحتی مسائل اقتصادی نخواهد
بود .نمایندگان درعرض یکدیگر هستند
و به هرجهت کسی در طول کسی دیگر
نیست .جای تأسف دارد شنیدن چنین
صحبتهایــی آن هم از یــک نماینده
مجلس که باید بیشتر از هرچیز حامی
حوادث ویژه

سقوط باالبر
با شش قربانی

نسل فردا :ســقوط یک باالبر در حوالی دریاچه
چیتگــر در پایتخت  6قربانی گرفت .جانشــین
رئیس کالنتری  181عوارضی ،از مرگ  6تن در پی
سقوط باالبر خبر داد .سرگرد حسین حمزه لویی
گفت :ماموران کالنتری  181عوارضی از سقوط
باالبر در یک ســاختمان در حال ساخت با خبر
شده و به محل اعزام شدند .وی با اشاره به حضور
ماموران پلیس در محل گفت :محل حادثه برجی
به نام نرگس در محــدوده دریاچه چیتگر بود که
مشاهده شد یک باالبر از طبقه سیزدهم این برج به
طبقه منفی چهار سقوط کرده است .حمزه لویی
با اشــاره به حضور عوامل امدادی در محل گفت:
بر اســاس تأیید عوامل امدادی  6نفر شامل سه
کارگر ایرانی و سه کارگر افغانی در پی این حادثه
جان خود را از دست دادند .به گفته وی ،ماموران
پلیس تحقیقات خود در این زمینه را انجام خواهند
داد.

اصل نظام باشد.
همه ما دلسوزیم و نظاممان را
دوست داریم
نعمتی سخنگوی مجلس در گفتوگو
با ما ضمن اینکه به عــدم حضورش در
هنگام ایــراد نطق پروانه سلحشــوری
اشاره کرد اما به نوعی صحبتهای وی
را به جا و به حق دانســته و بیان داشت:
من آن موقــع نبودم اما بــه نظرم حق
مجلس سوال و اســتیضاح است و حق
دولت هم دفاع از خودش اســت و این
امری طبیعی است .مجلس در رأس امور
قرار دارد و مقتدر است و کار خودش را
انجام میدهد .باالخره همه ما دلسوزیم
و دوست داریم سیستم نظام و کشور به
سمت و سویی حرکت کند که مشکالت
کشور حل شــود؛ نه بحث زور آزمایی

مرگ دختران کرمانشاهی
در دل آتش

نســل فردا :رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی
اســتان کرمانشــاه ،از وقوع یک حادثه رانندگی در
شــهر کرمانشــاه خبر داد و گفت :در این حادثه به
علت سرعت زیاد یک دستگاه پراید و ناتوانی راننده
در کنترل آن ،ســه دختر جوان به کام مرگ رفتند.
راننده که پســری جوان و در حال حرکت به سمت
تقاطع غیرهمسطح والیت بود ،به علت سرعت زیاد،
خودرو از مسیر خارج و به شدت با درخت کنار بلوار
برخورد کرد .سرهنگ شیری یادآوری کرد :متاسفانه
در این واقعه دلخراش ،سه دختر جوان که سرنشینان
خودرو بودنــد ،جان خود را از دســت دادند .رئیس
پلیس راهور کرمانشاه افزود :راننده خودروی پراید و
یکی دیگر از سرنشینان نیز به شدت زخمی و به مراکز
درمانی منتقل شدند .وی با ابراز تأسف از وقوع چنین
حادثهای گفت :ویراژ دادن خودروها در ساعات پایانی
شب و بی توجهی به اصول ایمنی باعث وقوع چنین
حوادث تلخ و ناگواری میشود.

اگر نظام را دوست نداشتم
آن حرفها را نمیزدم
و امــا پروانــه سلحشــور در واکنش
بــه صحبتهای عنــوان شــده طی
گفتوگویی بــا ما توضیــح داد :امروز
نطق ســالیانه خودم را برای دومین بار
داشتم وســعی کردم مشکالت مردم را
بیان کنم ،بدون هیــچ نگاه فرا جناحی
یا سیاســی؛ چون هم دولت و هم خود
مجلس را و هم نهادهایی که باید کارشان
را به گونهای انجام بدهند که چرخ این
مملکت بچرخد و متاســفانه االن دچار
بحرانهایی شــدیم که حل کردنش به
مراتب سخت به نظرمی رسد .بنابراین
من این دوروز فکر کردم که چه بنویسم
و برایند آن چیزی بود که امروز شــما
دیدید البته وقتی آمدم پایین همکاران
زیادی آمدند و خیلی با من برخورد تندی
داشتند ،بعضاً حرفهایی زدند که واقعا
آزاردهنده هســت برای کسی که برای
مردم احساس مسئولیت میکند؛ شاید
اگر من این نظام را دوست نداشتم و مردم
را دوست نداشــتم هرگز آن حرفها را
نمیزدم؛ اما خب آنها بسیار بد برخورد
کردند و اینکه فکر میکنند من ســیاه
نمایی کــردم درصورتی که مــن واقعاً
خواستم بگویم که کارکرد نهادهای ما
و تحوالت ساختاری که نیاز داریم باید
جدیتر از این گرفته شود و نیاز به تغییر
داریم تا بتوانیم از این پیچ تاریخی عبور
کنیم .من مطالبات شــخصی نداشتم
مطالبات مردم بود ،مطالبات گروههای
مدنی مختلف مانند دانشجویان ،فعاالن
زیست محیطی ،فعاالن زنان بود .سعی
کردم صرفاً یک سخنران نباشم و آنچه
که به نظرم میرسد میتواند برای برون
رفت مــا از وضعیت فعلــی کمک کند
بیان کردم.

دستگیری سارق حرفهای
در بابل

نسل فردا :فرمانده انتظامی شهرســتان بابل از
شناسایی و دســتگیری ســارق حرفهای منزل با
 20فقره ســرقت خبر داد .سرهنگ "سید محسن
جعفری" گفت :در پی وقوع چندین فقره ســرقت
از انباریها ،طالجات و وجه نقــد از چندین واحد
مسکونی در شهرســتان بابل ،موضوع در دستور
کار پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود :ماموران با
بررسیهای همه جانبه و اقدامات اطالعاتی موفق
به شناسایی متهم شــدند و پس از هماهنگیهای
قضائی و در عملیاتی ضربتی متهم دســتگیر و در
بازجوییهای انجام شده به  20فقره سرقت منزل
و انباری واحدهای ساختمانی اعتراف کرد .فرمانده
انتظامی شهرستان خاطرنشان کرد :این سارق به
بهانه سم پاشی منازل و ساختمانهای مسکونی،
سوژههای خود را انتخاب و در فرصتی مناسب اقدام
به سرقت وجه نقد ،طالجات و انباری ساختمانهای
مسکونیمیکرد.

پرسه در شهر
کارگاه دمام سازی در اهواز
احمد دیلمی هشت سال
است که در کار دمام سازی
مشغول است .او میگوید به
واسطه عشق به امام حسین
علیه السالم وعالقه شدید
به دمام و دمام سازی وارد
این حرفه شده است .پس
ازگذشت این  ۸سال چیزی
از انگیزه و عالقه اش برای
ادامه حرفه دمام سازی
کاسته نشده و دوران پیری
خود را نیز در کار دمام سازی
متصوراست.
منبع:مهر

تعطیلی کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان

کارخانه تولید الیاف و اسفنج شیروان که از ســال  ۱۳۴۳تاسیس شده بود و سالها به عنوان
بزرگترین واحد تولیدی الیاف شرق کشــور با نام الیاف خراسان فعالیت میکرد ،از  ۱۰سال
پیش در سراشیبی سقوط افتاد.در آن زمان پس از واگذاری این کارخانه مهم به بخش خصوصی،
سهامداران خصوصی این کارخانه به بهانه مشکالت اقتصادی و عدم سوددهی آن را به تعطیلی
کشاندند.با وجود وعده های مکرر مسئولین کشور و استانی مبنی بر راه اندازی دوباره کارخانه
تولید الیاف و اسفنج شیروان ،تابلو شهرک مسکونی سپهر جایگزین تابلو این کارخانه شده است.
منبع:تسنیم

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان
اعالم کرد

کالهبرداری توسط یک زن با
ترفند جن گیری
یلدا توکلی| گروه جامعه

tavakoli.yalda11@gmail.com

مدتی بود که با مشــکالت حادی در
زندگی مواجه بودم تا اینکه به وسیله
یکی از دوستانم با زن رمالی آشنا شدم
که به من گفت در منزل شما جن وجود
دارد و باید به آنجا بیایم و آن را خارج
کنم .وقتی زن رمال به منزل من مراجعه
و طال ،جواهرات و اشیای عتیقه را دید،
عنوان کرد که باید آنها را به اوبدهم تا
آنها را به منزل خود برده و سر فرصت
جن را از آنها خارج کند اما بعد از مدتی
که برای پس گرفتن اموال خود به این
زن مراجعه کردم ،وی عنوان داشت که
طال و جواهرات شما را جن با خودش
برده است و ...
■ کالهبرداری توسط یک زن رمال
رئیس پلیــس آگاهی اســتان اصفهان از
دستگیری زنی که به بهانه جن گیری ،بالغ
بر  30میلیارد ریــال از  6نفر کالهبرداری
کرده بــود ،در عملیــات کارآگاهــان این
پلیس خبر داد .سرهنگ "سعید سلیمیان"
در تشــریح جزئیات این خبــر اظهار کرد:
در پی شــکایت یکی از شــهروندان مبنی
بر کالهبرداری زن رمالــی از وی ،موضوع
به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان
اداره مبارزه با جعــل و کالهبردرای پلیس
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان
قرار گرفــت .وی افزود :فــرد مالباخته در
تحقیقات پلیس عنوان داشت ،مدتی بود که
با مشکالت حادی در زندگی مواجه بودم تا
اینکه به وسیله یکی از دوستانم با زن رمالی
آشنا شــدم که به من گفت در منزل شما
جن وجود دارد و باید بــه آنجا بیایم و آن را
خارج کنم.
■ سر فرصت جن را از آنها خارج کنم
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت:
وقتی زن رمال به منــزل این فرد مراجعه و
طال ،جواهرات و اشیای عتیقه او را میدیده،
عنوان میکرده که باید آنها را به من بدهید
تا آنهــا را به منزل خود برده و ســر فرصت
جن را از آنها خارج کنم که شــاکی نیز به
گفته او عمل میکند اما بعــد از مدتی که
برای پس گرفتــن اموال خود بــه این زن
مراجعه میکند ،وی عنوان میدارد که طال
و جواهرات شما را جن با خودش برده است.
■ دســتگیری زن رمال بــه همراه
همدستش
ســرهنگ ســلیمیان ،گفــت :در ادامــه
کارآگاهان با یک کار علمی و پلیسی دقیق
زن رمال را به همراه همدست خود دستگیر
و از مخفیگاه آنان  5کیلو و  750گرم طال3 ،
کیلو و  500گرم نقره 20 ،سکه بهار آزادی،
ظروف مسی و اشــیای عتیقه به ارزش 30
میلیارد ریال را کشــف کردنــد .این مقام
انتظامی از شناسایی  5مالباخته دیگر در این
پرونده خبر داد و گفت :متهم برای اعتماد
سازی طعمههای خود داروهایی را به آنان
میداد تا جن را از بدنشــان بیرون کند اما
به گفته مالباختگان بــا خوردن این داروها
نه تنها مشکلشــان حل نشــده بلکه دچار
حملههای شدید عصبی شده بودند.
■ اعتراف صریح متهم اصلی پرونده به
بزه انتسابی
رئیس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد:
با اعتراف صریح متهــم اصلی پرونده به بزه
انتسابی و شکایت شاکیان در این خصوص
پرونده تشــکیل و وی به همراه همدست
خود تحویل مراجع قضائی شــد .سرهنگ
ســلیمیان ،با بیان اینکه کلیه فعالیتهای
رمالی ،جن گیــری ،آینه بینی ،جادوگری،
باطل کردن طلسم و بخت گشایی همگی
با هدف کالهبــرداری انجام میشــوند از
شهروندان خواست به چنین افرادی اعتماد
نکرده و مشــکالت خــود را از راه توکل بر
خداوند ،توسل بر ائمه اطهار (ع) و راههای
قانونی و مشــورت با کارشناســان ،وکال و
مشاوران ،پیگیری و حل و فصل کنند.
■ افزایش وقوع کالهبرداری از طریق
رمالی
پلیــس آگاهی اســتان از افزایــش وقوع
کالهبرداری از طریق رمالــی طی  5ماهه
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر
داد و بیان داشت :بررسیها نشان میدهد
برخی از مردم برای رهایی سریع از مشکالت
اقتصادی خــود به افــراد رمــال مراجعه
میکنند که البته با این کار نه تنها مشکل
آنها حل نمیشود بلکه پول و سرمایه و حتی
در برخی مواقع ســامت روحی و جسمی
خود را نیز از دســت میدهند.وی در پایان
بر هوشیاری بیشتر مردم در برخورد با این
گونه افراد تاکید کرد و افزود :از شهروندان
میخواهیم چنانچه با چنین فعالیتهایی
مواجه شــدند موضوع را از طریق شــماره
تلفن  110به مامــوران پلیس اطالع دهند
تا در اسرع وقت با چنین افراد کالهبرداری
برخورد قانونی صورت گیرد.

