
روزگذشته كنكور 98 با 2/5 ماه تأخير نسبت 
به روال س�ال هاي گذشته و زير س�ايه ترس از 
حذف شدن براي گزينش داوطلبان تحصيالت 
دانش�گاهي خ�ودي نش�ان داد. اي�ن آزمون 
كهنه كار در حالي از 24بهمن تا 2اسفند حريف 
مي طلبد ك�ه در س�ال هاي اخير به ش�دت در 
برابر بازنشس�تگي مقاومت كرده و در اين راه 
از همداس�تاني كوتاهي هاي آموزش و پرورش 
در فراه�م س�اختن مقدم�ات ح�ذف كنكور 
و البي ه�اي گس�ترده پدرخوانده هايش بهره 
برده است. به هر رو كنكور در شش و بش بودن 
يا نب�ودن در روزه�اي ۱۳و ۱4تيرس�ال 98 در 
حوزه هاي امتحان�ي مربوطه برگزار مي ش�ود. 

شايد بس��تن دس��ت و پاي كنكور بعد از نيم قرن 
شلتاق كردن روي زندگي و آين��ده دانش آموزان، 
بزرگ ترين و ارزشمندتري��ن شيريني و هديه اي 
باشد كه داوطلبان ورود به دانشگاه ها مي توانستند 

در جشن تولد 40سالگي انقالب دريافت كنند. 
ابراهيم خدايي، رئيس س��ازمان سنجش آموزش 
كشور ديروز در نشست خبري در حالي از جزئيات 
اين خبر گفت كه فضاي آموزش��ي، كنكوري ها و 
خانواده هايش��ان متأثر از اظهارنظر افرادي مانند 

حجت االس��الم علي ذوعلم، معاون وزير آموزش و 
پرورش است. وي معتقد اس��ت: » دانش آموزاني 
كه به لحاظ درسي ضعيف و داراي توانمندي هايي 
هستند، بايد شناسايي شوند و سؤال داريم كه چرا 
قانون حذف كنكور اجرا نشد؟ امروز خطري تحت 
عنوان حذف تدريجي كنكور وجود دارد كه ممكن 
است به حذف ناقص آن منجر شود. اگر قرار است 
كنكور براي چند دانش��گاه برتر برگزار شود، اين 

مسئله يك آسيب است.«
به هر رو خدايي در بستري پر از تناقضات اجرايي 
و سياستگذاري در حوزه نحوه پذيرش دانشجو، با 
اعالم اينكه در كنكور ۹۸ ما دوسري سؤال خواهيم 
داشت، گفت: اين س��ؤاالت ب��راي داوطلبان نظام 
جديد و قديم طراح��ي و نمرات اي��ن آزمون تراز 
خواهد شد و براس��اس نمرات، ت��راز پذيرش نيز 

انجام مي گيرد. 
وي كه در نشست رسانه اي روزگذشته پته آزمون 
سراسري را در مقابل خبرنگاران روي آب  ريخت، 
با بيان اينكه ظرفيت جداگانه اي براي متقاضيان 
نظام جديد و قديم در كنك��ور ۹۸ تخصيص داده 
نمي شود، يادآور شد: دفترچ��ه راهنماي همراه با 
ضوابط و شرايط در كنكور ۹۸، امروز روي س��ايت 
اين سازمان قرار مي گيرد. داوطلبان ما در اين مرحله 

احتياجي به پرداخت وجه ثبت ن��ام ندارند و صرفاً 
زماني كه دانشگاه براي آنها پذيرش قطعي خواهند 

داد وجه ثبت نام نيز پرداخت مي شود. 
 كنكور بي كنكور!

طبق قانون از س��ال آين��ده ۸۵درص��د ظرفيت 
پذيرش دانشگاه ها بدون آزمون و براساس سوابق 
تحصيلي پذيرش مي شود و در اين ميان رشته هاي 
پرمتقاضي كه ۱۵درصد ظرفيت را تشكيل مي دهند  
با آزمون برگزار مي شوند. براي ظرفيت، براس��اس 
سوابق تحصيلي نيز رشته هايي از دانشگاه هاي برتر 

وجود دارد كه كمتر متقاضي دارند. 
بر اين اساس مصوبه شوراي س��نجش و پذيرش 
دانشگاه ها تصريح دارد: براي سال ۹۸، ۱۵درصد 
پذيرش دانشگاه ها با آزمون و ۳0درصد تأثير آزمون 
به صورت مثبت است. به بيان ديگر دو نوع نمره براي 
داوطلب لحاظ مي شود كه يكي از آنها با احتساب 
س��وابق تحصيلي و ديگري بدون احتساب سوابق 
تحصيلي است و هر كدام كه باالتر بود همان براي 

داوطلب اعمال مي شود. 
در نتيجه متقاضيان ورود به دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي در سال آينده تمايل دارند براساس 
سوابق تحصيلي در اين مراكز پذيرش شوند، بعد 
از اعالم اس��امي رشته محل هاي پذيرش براساس 

سوابق تحصيلي مي توانند اين رشته ها را مشاهده 
كنند و در صورت تمايل در كنكور سراس��ري كه 
ثبت نام آن از ۲4 بهمن ماه ج��اري آغاز مي شود، 

شركت نكنند. 
رئيس سازمان سنجش در توضيح اين مطلب افزود: 
داوطلبان متقاضي پذيرش براساس سوابق تحصيلي 
ضرورتي براي ثبت نام در كنكور ندارند و فرآيند آن 
به اين شكل است كه داوطلب ابتدا رشته هاي مورد 
نظر را مشاهده  كند و از ۲0اسفند مي تواند با مراجعه 
به سايت سازمان سنجش عالقه مندي خود را براي 
ثبت نام در اين رشته ها اع��الم كند. اين داوطلبان 

مي توانند تا ۱00رشته محل را انتخاب كنند. 
وي خاطر نشان كرد: اس��امي داوطلبان متقاضي 
پذيرش براس��اس س��وابق تحصيلي بع��د از ثبت 
درخواست آنها براي شركت در هر يك از رشته هاي 
اعالمي، توس��ط اين س��ازمان س��نجش آموزش 
كشور به دانشگاه ها ارسال مي شود و دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي زمان كافي براي بررسي 
اطالعات متقاضيان را در اختيار دارند چراكه اين 
داوطلبان تا ۶شهريورماه مهلت دارند درخواست 

خود را اعالم كنند. 
 منوي باز كنكور!

خدايي همچنين تأكيد كرد: از ۶ شهريور سال ۹۸ 
دانشگاه ها ضمن پردازش اطالعات داوطلبان، با آنها 
تماس خواهند گرفت و به اطالع متقاضيان خواهند 
رساند كه پذيرش داوطلب مورد قبول قرار گرفته يا 
خير و اينكه داوطلب مي تواند با مراجعه به دانشگاه 

مورد نظر نسبت به ثبت نام خود اقدام كند يا نه. 
رئيس سازمان سنجش آموزش كشور همچنين 
يادآور ش��د: داوطلبان حض��ور در دانش��گاه ها و 
مؤسسات آموزش عالي در س��ال ۹۸ مي توانند از 
طريق شركت در آزمون سراس��ري و با ثبت نام از 
طريق س��وابق تحصيلي، متقاضي پذيرش در اين 

مراكز باشند. 
وي ادامه داد: اينكه ما شهريورماه را به عنوان بازه 
زماني براي بررسي درخواست داوطلبان متقاضي 
از طريق سوابق تحصيلي قرار داديم، اين است كه 
چون در اين بازه زماني هم نتايج كنكور و هم نتايج 
پردازش دانشگاه ها براساس سوابق تحصيلي اعالم 
مي شود. بنابراين داوطلبان اين اختيار را دارند كه 
از بين دو روش يكي را انتخاب و وارد دانشگاه ها و 

مؤسسات آموزش عالي شوند. 
خدايي در ادامه با تأكيد بر اينكه پذيرش براساس 
سوابق تحصيلي از سال آينده باثبات تر خواهد شد، 
گفت: طبيعتاً اسامي رشته هايي كه امروز به عنوان 
رشته هاي بدون آزمون انتخاب مي شوند، ممكن 
اس��ت در بازه زماني اس��فند تا شهريورماه مجدداً 

اصالح و رشته هاي جديدي به آن اضافه شود. 

| روزنامه جوان |  ش��ماره 5587

88498440۳سرويس اجتماعي 88498440سرويس اجتماعي

پنج ش��نبه 18 بهمن 1397 | اول جمادي الثاني 1440 |

كنكور 98 در شيش و بش بودن يا نبودن
جزئيات ثبت نام و نحوه برگزاري كنكور سال آينده ارائه شد

در اين ستون پيام ها،  متن ها، عكس نوشت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر ش�ده در فضاي مجازي را منتش�ر خواهيم كرد؛ بدون 
هيچ گونه توضيح و تفسير. بازنشر اين موارد هم به منزله تأييد 

يا رد محتواي هيچ كدام از آنها نيست. 
-----------------------------------------------------

  اعظم بهرامي با انتشار اين عكس در اينستاگرامش نوشت: 
اين تحقير، همداس��تانى با وضعيت بى قانونى و ع��دم وجود حمايت 
از محيط ب��ان و حيات وحش اس��ت. اين س��ر بري��ده از جنس خنده 
آقازاده هاست. جنس توهين وزير كشاورزيست. جنس سكوت تك تك 
نمايندگ��ان در برابر پروژه هايى اس��ت كه منجر به خش��كيدگى اين 
سرزمين شد. جنس تمسخر محيط بان با لباس تقلبى ضدگلوله است. 

نتيجه عادي سازى تحقير و تمسخر است. 
-----------------------------------------------------

  دو توئيت از نويد برهان زهي كاربر توئيتر از منطقه سيستان 
و بلوچستان:

۱- انبه سلطان ميوه ها هم اومد به بازار، كيلويي ۶۵هزار تومان
۲-  خبر خوب اينكه بارندگي هاي چندروزگذشته باعث احياي دوباره 

تاالب ليپار چابهار شده است.  
-----------------------------------------------------

  نرگس با انتشار اين عكس توئيت زد: 
صفورا غله زاري معلم بازنشسته اي اهل انزلى كه كاغذ باطله هاي شهر 
رو جمع مي كنه و با پولش كتابخانه مي سازه! ساخت هفت تا كتابخونه 

در ۱/۵ سال حاصل كار اوست !
-----------------------------------------------------
 انتقاد احمد دس�تاران از وكال با درخواست هشتگ ناوكيل 

در توئيتر: 
 در هر قشري خوب و بد وجود داره، اما وظيفه تصفيه اون قشر، گروه، 
يا اجتماع؛ اول بر عهده اعضاي خودشه. دوس��تان وكيل از اين جهت 
كه تا حاال براي متوقف كردن فس��اد باندي خاص از درونش��ون اقدام 
نكردن مورد سؤالن. لطفاً تجربيات و خاطرات ناخوشمون از استخدام 

يا به كارگيري وكيل رو با هشتگ  ناوكيل بنويسيم. 
-----------------------------------------------------

  ميثم حمزه لو توئيت كرد:
 انقالب اسالمي آمد تا بساط اين مجيزگويي ها برچيده شود. در آستانه 

40 سالگي انقالب اين رفتارها شايسته مردم نيست. 
-----------------------------------------------------

  توئيت انتقادي سيد سجاد: 
عربس��تان اولين ماهواره مخابراتيش رو در مدار قرار داد! و ما در ايران 
رئيس جمهوري داريم كه در اولين روز كاريش معاونت ر. ج و سازمان 
فضايي كشور را منحل و پنج سال تمام جلوي آزمايشات فضايي كشور 

را گرفت تا مبادا برجام به هم بخورد... 
-----------------------------------------------------

 رزنانس از ديدار احمد باطبي با معاون رئيس جمهور امريكا 
نوشت:

 من از مسئوالن امريكايي خواهش مي كنم بعد از ديدار با مسيح علينژاد 
و باطب��ي لطفاً با صمدآقا و لي��ال فروهر هم ديدار كنند تا كلكس��يون 
حماقتش��ان كامل شود! جا داره يادي بكنيم از مهناز افش��ار به خاطر 

تبريك تولد باطبي!

درمان اختالالت تيروييدي 
تيروييد غده اي اس�ت كه نقش�ي حيات�ي در عملكرده�اي بدن 
دارد و همي�ن غ�ده اگ�ر دچ�ار اختالالت�ي مانن�د پ�ركاري ي�ا 
ك�م كاري ش�ود، روي وزن و خل�ق و خ�وي تأثي�ر مي گ�ذارد. 

هيپوتيروييدي يا كم كاري تيروييد زماني اتفاق مي افتد كه غده تيروييد 
ميزان هورمون تيروييد را كمتر از حد طبيعي توليد كند كه نتيجه اين 

اتفاق كاهش بسياري از فعاليت هاي بدن است. 
 نشانه هاي هيپوتيروييدي

در مراحل ابتدايي عالئم كمي ب��روز مي كند چراكه بدن توانايي جبران 
نس��بي غده تيروييد از كار افت��اده را دارد؛ خس��تگي، خواب آلودگي، 
فراموش كاري، ناخن و موي خش��ك، پوست خش��ك، يبوست، اضافه 
وزن، جريان قاعدگي سنگين يا غيرطبيعي از جمله نشانه ها و عالئم اين 

بيماري است. 
  رژيم غذايي در كم كاري تيروييد

۱- از مصرف زياد موادغذايي گواتروژن پرهيز و سبزيجات گواتروژن به 
صورت پخته مصرف شود. موادغذايي گواتروژن شامل انواع كلم، شلغم، 

روغن گلزا و سوياست. 
۲� سويا مي تواند مانع جذب كافي داروهاي تيروييد شود. 

۳- تا يك س��اعت بعد از مصرف داروهاي تيروييدي از قهوه اس��تفاده 
نشود. 

4- استفاده طوالني مدت از داروهاي تيروييدي موجب پوكي استخوان 
مي شود، بنابراين مصرف شير و ماست در افرادي كه كم كاري تيروييد 

دارند، الزم  است. 
۵- از نمك، در پايان پخت غذا استفاده شود چراكه يد موجود در نمك 
هنگام برداشتن در ظرف غذا، همراه با بخار خارج مي شود، در اين صورت 
ميزان يد كمتري از آنچه انتظار مي رود، دريافت خواهد شد؛ درضمن نمك 

يددار را نبايد در شيشه هاي شفاف و در معرض رطوبت نگهداري كرد. 
۶- تنظيم كالري دريافتي براي جلوگيري از افزايش وزن ضروري است. 

7- بيشتر بيماران تيروييدي دچار مشكل يبوست هستند. يكي از بهترين 
روش هاي بهبود اين مشكل افزايش مصرف فيبر مي باشد. 

۸- دريافت مقدار آب كافي از بهترين كارهاي قابل انجام است چراكه آب 
باعث بهبود اشتها، كاهش نفخ شكم و بهبود هضم غذا مي شود. 

 B و ويتامين هاي گروه C، A، E ۹- تأمين مقاديركافي ويتامين ه��اي
به ويژه B2، B3، B6 كه براي توليد هورمون تيروييد ضروري هستند، 

الزم است. 
* منابع ويتامين C: توت فرنگي، هندوانه، موز، سيب زميني.

* منابع ويتامين A: جگر، تخم مرغ، سبزي هاي سبز رنگ )به جز گياهان 
خانواده كلم( و ميوه هاي زرد رنگ.

* منابع ويتامين E: روغن هاي گياهي، مغزدانه ها )به جز بادام زميني(.
* منابع مناس��ب ويتامين B: غالت س��بوس دار، گوشت گاو، گوشت 

ماكيان وماهي. 
* پرهيز از مصرف قندهاي ساده مانند قند و شكر، شيريني جات.

* پرهيز از مصرف زياد نوشيدني هاي كافئين دار، ميانه روي در مصرف 
فرآورده هاي شيري و گندم

* استفاده از منابع غني B12 مانند جگر گاو، جگر مرغ، به ويژه در افرادي 
كه داراي كم خوني ناشي از كمبود اين ويتامين هستند. 

*استفاده از اسيدهاي چرب ضروري به ويژه مكمل امگا۳ كه منبع غني 
آن ماهي هاي روغني آب هاي سرد هستند. 

  مواد غذايي سرشار از يد
غذاهاي دريايي و ماهي هايي مانند ماهي آزاد و كولي جزو منابع اصلي يد 
است و افرادي كه به پركاري شديد تيروييد مبتال هستند، نبايد در مصرف 

مواد غذايي يددار زياده روي كنند. 
سلنيوم: سلنيوم يك آنتي اكسيدان قوي محسوب مي شود و در توليد 
هورمون ه��اي T4 )تيروكس��ين( و T3 )تري يودوتيرونين( نقش دارد. 
كمبود اين ماده معدني باعث كاهش هورمون ها مي شود، عالوه بر منابع 

گياهي، موادغذايي دريايي حاوي يد نيز داراي سلنيوم است. 
اصالح رژيم غذايي با توجه به نوع بيماري تيروييد بس��يار مهم اس��ت. 
در ضمن بايد در نظر داشته  باشيد كه در پركاري و كم كاري تيروييد، رژيم 
غذايي هرگز نمي تواند جايگزين درمان دارويي باشد؛ بلكه به عنوان يك 
اقدام تكميلي بسيار مفيد و همراه با درمان دارويي در طول زندگي مورد 

توجه قرار مي گيرد. 
 پخت و پز با حرارت ماليم و روغن هاي سالم

پخت غذا با حرارت باال باعث از بين رفتن برخي مواد مغذي موجود در مواد 
غذايي مي شود. بخارپز يا استفاده از فر )تا دماي ۱۶0درجه( جزوسالم ترين 

روش هاي پخت وپز است. 
 اثرات كاهش وزن بر كم كاري تيروييد

از دس��ت دادن وزن مي تواند به مقدار زي��ادي در مديريت كم كاري 
تيروييد به شما كمك كند. اين يك واقعيت اس��ت، افراد چاق بيشتر 
در معرض ابتال به بيماري هاي تهديدكننده سالمت مانند كم كاري 

تيروييد قرار مي گيرند. 
مؤسسه تأمين درمان بسيجيان

نفيسه ابراهيم زاده انتظام 
  گزارش  یک

دانشگاه علمي - كاربردي
 از اهداف خود فاصله گرفته است

آمار هاي نااميدكننده آقاي اميد !

براساس آمارهايي 

عليرضا سزاوار
   دانشگاه

دانش�گاه  ك�ه 
علمي - كاربردي 
اع�الم ك�رده اس�ت، حدود70درص�د 
دانش آموخت�گان اين دانش�گاه ش�اغل 
هس�تند كه اين آمار جاي افتخاري ندارد 
چراك�ه نتيجه ت�الش و برنامه ري�زي اين 
دانشگاه نيس�ت، در واقع فلسفه وجودي 

اين دانشگاه تربيت شاغالن است. 

محمدحس��ين اميد، رئيس دانش��گاه علمي - 
كاربردي سال گذشته از اشتغال بيش از 7۵درصد 
دانش آموختگ��ان مراكز علم��ي - كاربردي در 
بازار كار خبر داده بود. در حالي كه در تازه ترين 
اظهاراتش به آمار 70درصدي در اين زمينه تأكيد 

كرده است. 
تناقض ۵درص��دي اين آمار هرچن��د با اغماض 
قابل ناديده گرفتن است، اما كاهش آن هم هيچ 
توضيحي از س��وي مديريت اي��ن مركز نداشته 

است. 
در س��ال هاي اخير تع��داد زي��ادي از نهاد ها و 
ارگان ه��اي دولتي و خصوصي ب��راي خودشان 
مراكز علمي - كاربردي تأسيس كردند كه اكثر 
دانش��جويان اين واحد ها ه��م كاركنان همين 

ادارات و مؤسسات بودند. 
گس��تردگي اين واحدهاي علم��ي - كاربردي 
مؤسس��ات مختل��ف، چن��ان آشفتگ��ي  اي در 
آموزش عال��ي ايجاد كرده بود ك��ه حتي صداي 

رئيس جمهور هم درآمد. 
رئيس جمهور با اعتراض به اينك��ه چرا برخي از 
وزارتخانه هاي ما چندين دانشگاه، پژوهشگاه و 
دانش��كده دارند، گفته بود: »مگر ما بايد بيشتر 
از يك آموزش عالي داشته باشيم؟ بنابراين تمام 
اين بخش ها يا بايد منحل يا ادغام شوند و جاي 
شرمندگي است اين جمله را بگويم كه يك فرد 
ليسانسه پاي مدرك دكترا را امضا مي كند و اين 
به  معناي آن است كه آموزش عالي ما در مسير 
درس��تي قرار ندارد و هر دس��تگاهي و هركسي 
براي خودش دانشگاه، يك آموزش عالي، استاد و 

دانشجو دارد و مدرك صادر مي كند.«
در واقع دانشگاه علمي - كاربردي نه تنها با هجوم 
كاركنان نهادهاي دانشگاه دار! مواجه بود، بلكه از 
اس��تانداردهاي پايين آموزشي هم رنج مي برد. 
كيفيت تحصيلي برخي واحدها به شكلي بود كه 
اين اواخر برخي از نهادها مدارك واحد آموزشي 
خودشان را هم قبول نمي كردند! در همين راستا 
بسياري از واحدهاي علمي - كاربردي در شرف 

تعطيلي قرار گرفتند. 
براس��اس اه��داف دانش��گاه جام��ع علم��ي-
كارب��ردي، بخش قابل توجهي از دانش��جويان و 
فارغ التحصيالن مراكز جامع علمي - كاربردي را 
شاغالن تشكيل مي دهند؛ يعني همان هايي كه 
قبل از دانش آموخته لقب گرفتن و فارغ التحصيل 
شدن از دانشگاه علمي - كاربردي و حتي پيش 
از ورود به اين دانشگاه هم صاحب شغل بوده اند 
و فقط براي ارتقاي مهارت يا جايگاه خود، اقدام 
به تحصي��ل در مراكز جامع علم��ي - كاربردي 

كرده اند. 
جالب اينكه معاون پژوهش��ي اين دانش��گاه در 
ابتداي س��ال ج��اري از آغاز به ك��ار طرح رصد 
اشتغ��ال در اين دانش��گاه ط��ي دو مرحله خبر 
داد. برنامه اي كه براساس آن قرار بود در مرحله 
نخست، ورودي هاي سال ۱۳۹0 به بعد طي يك 
فراخوان پيامكي، براي ثبت وضعيت شغلي خود 
فراخوانده شوند و در گام بعدي، باشگاهي مربوط 
به دانش آموختگان تش��كيل و فصل جديدي از 
خدمت رس��اني به دانش آموختگان اين دانشگاه 

انجام شود. 
ب��ه عب��ارت ديگ��ر، بح��ث رص��د اشتغ��ال 
دانش آموختگان مراكز جامع علمي- كاربردي، 
طرحي اس��ت كه قرار بود از ابتداي سال جاري 
انجام شود و مشخص نيست به كجا رسيده است، 
به ويژه آنكه قرار بوده فراخوان پيامكي شود. اين 
در حالي است كه س��خنان مسئوالن به گونه اي 
اس��ت كه گويي اين طرح نه تنها در فاز نخست، 
در فاز هاي ديگر نيز پايان يافته و به نتيجه رسيده 
اس��ت؛ نتيجه اي كه در كمال شگفت��ي، تقريباً 

مشابه نتيجه سال قبل از آب در آمده است!

دادستان تهران:
نسبت دهندگان فساد بايد پاسخگوي ادعايشان باشند

دادستان تهران با اشاره به اينكه تحت تعقيب قرار نگرفتن برخي افراد، مطابق با روح قانون 
نيس�ت، گفت: مبارزه با فس�اد با نس�بت خالف واقع دادن به افراد و نهاد ها، متفاوت است.

عباس جعفرى دولت آبادى با تأكيد بر ضرورت ارائه اسناد و مدارك براى مبارزه با فساد، گفت:  رسيدگى هاى 
دستگاه قضايى بر اساس قانون است و هيچ كسى در برابر ارتكاب جرم مصونيت ندارد. جعفرى دولت آبادى 
اظهار كرد: كسانى كه نسبت به افراد، اشخاص و نهاد ها افترا مى بندند، اكاذيبى را منتشر مى كنند و مطالب 
خالف واقع را به ديگران نسبت مى دهند، بايد بدانند كه اگر مطالب خود را اثبات كنند از لحاظ مقررات تبرئه 
مى شوند. وى تصريح كرد: بنابراين افرادى كه امروز مى آيند و اعالم مى كنند كه پرچم دار مبارزه با فساد 
هستند و به افراد و نهاد ها و دستگاه هاى دولتى و خصوصى نسبت هايى را مى دهند و پس از آن نمى توانند 

ادعا هاى خود را ثابت كنند بايد پاسخگوى اظهارات خود باشند.
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