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ازمیانخبرها

ماجرایمعاملهنافرجام خودروی
سرقتیگرانقیمتباموادمخدر

رهایی ۵اعدامی ازمجازات
قصاصنفسدرگردهماییطوایف
جنوبوشرقکرمان
توکلی-باآشتیچهارطایفه،درسومینگردهمایی
ساالنهعلماوسرانطوایفجنوبوشرقکرمانپنج
نفرازمجازاتقصاصنفسرهایییافتند .بهگزارش
خبرنگارما  ،باور و اعتقاد جمعی مدیران قضایی،
امنیتی ،انتظامی و نخبگان علمی براین است که
برای تغییرات مثبت در سیمای جنایی و کاهش
آسیبهایاجتماعیوپیشگیریازخشونتوتبیین
وتضمینعدالتوامنیتپایدار،راهبردیکارآمدتر
و موثرتر از نهادهای دینی و مردمی ،متنفذان و
سران طوایف وجود ندارد و این راهکارها؛ کم هزینه
و اطمینان بخش اســت .براین اســاس ،سومین
گردهماییساالنهعلماوسرانطوایفجنوبوشرق
کرمانپنجشنبهگذشتهباحضورمعاونقوهقضاییه
درعنبرآبادبرگزارشد .
معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرمقوهقضاییه
دراین گردهمایی گفت:ظرفیت های میثاق نامه
عدالت و امنیت پایدار عالوه بر جلوگیری از وقوع
جرم باید برای از بین بردن دالیل ایجاد جرم نیز
به کار گرفته شود و توان سران طوایف را می توان
به سمت ثروتمند شدن مردم و خروج از فقر به کار
گرفت« .محمدباقر الفت» با اشاره به این که میثاق
نامهعدالتوامنیتپایدار،نقشپنهانسرانطوایف
دربرقراریامنیترامتجلیکردهاست،تصریحکرد:
رجوع به جامعه مدنی و به کارگیری توانمندی های
متنفذان ،موضوع برنامه های قوه قضاییه به شمار
می رود و برای کاهش جرم باید رمز موفقیت میثاق
نامه عدالت و امنیت پایدار کشف و روی آن تاکید
شود.وی گفت :موفقیت سران طوایف در بین مردم
ناشی از اعتمادی است که مردم به این افراد دارند و
یکعمررستگاری،تقوا،آخرتاندیشی،خداترسی،
ایثار ،گذشت و مردم داری سران طوایف سبب شده
کهمعتمدانمحلی،قبیلهایوطایفهایموردتوجه
مردمقراربگیرندونفوذکالمداشتهباشندوبتوانند
به اختالفات خاتمه دهند .رئیس کل دادگستری
استان کرمان هم با بیان این که میثاق نامه عدالت
و امنیت پایدار شرق وجنوب استان کرمان در هفت
محور تنظیم شده و به تایید سران ،علما و متنفذان
طوایفدرجنوبوشرقاستانکرمانرسیدهاست،
اظهارکرد:باتالشعلماوسرانطوایفاینمناطق،
هــزاران اختالف با میانجی گری و پادرمیانی به
سازش رسیده و بیش از  ۴۰نفر با کدخدا منشی
و مداخله گــری ریــش سفیدان از قصاص و مرگ
نجات یافتند.دکتر موحدافزود :در راستای میثاق
نامه عدالت و امنیت پایدار ۶۰ ،نفر که سال ها به
علت رفتارهای مجرمانه و خشونت آمیز متواری
بوده و زندگی هولناکی داشته اند با دریافت امان
نامه و با همکاری سران طوایف به زندگی عادی و
شرافتمندانه خود برگشته اند و صدها قبضه سالح
غیرمجازنیزجمعآوریشدهکهاینمواردبخشیاز
برکاتمیثاقنامهعدالتوامنیتپایداراست.
رئیس شــورای قضایی استان کرمان خاطرنشان
کرد :با تحقق میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار،
ضریب تغییرات قتل های عادی و مسلحانه مناطق
جنوب و شرق استان در چهارماه نخست امسال
نسبتبهمدتمشابهسالگذشته ۱۷درصدکاهش
داشته که در این زمینه قتل های عادی و مسلحانه
مناطق جنوب استان  ۵۷درصد و در شرق استان
نیز۱۷درصدکاهشداشتهاست.کمالیپورنماینده
جیرفت و عنبرآباد و نایب رئیس کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسالمی نیز گفت:مردم
جنوبکرماندرکنارامنیتپایدار،نیازمنداقتصاد
پایدار هستند.براساس این گــزارش ،امام جمعه
کرمان ،استاندار و فرمانده انتظامی این استان و
فرمانده قرارگاه جنوب شرق نیز در این همایش
سخنرانیکردند.

عشقمجازیدرپارتیمرگ!

سجادپور -جــوان  22ساله ای کــه پــس از
مشروب خوری در یک پارتی تولد ،با ایجاد رعب
و وحشت و راه بندان در بولوار شاهنامه مشهد،
دوستش را در عالم مستی به قتل رساند صحنه
جنایتهولناکخودرادرحضورقاضیویژهقتل
عمدمشهددرحالیبازسازیکردکهپایعشق
هایآلودهفضایمجازیرانیزبهمیانکشید!
به گــزارش اختصاصی خــراســان ،متهم 22
ساله یک پرونده جنایی که اول شهریور و در
یک جنایت مستانه بعد از برگزاری پارتی تولد،
جان دوستش را با ضربه کلنگی کارد گرفت،
در حالی به بازسازی صحنه جنایت وحشتناک
خود پرداخت که هوای مستی از سرش پریده
بود!اینجوانکه«جواد-الف»نامداردبادستور
قاضی کاظم میرزایی و توسط کارآگاهان اداره
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل
ارتکاب قتل هدایت شد و مقابل دوربین قوه
قضاییه قرار گرفت .در بازسازی صحنه جنایت
که سرهنگ بهرامزاده (رئیس دایره قتل عمد
آگاهی) نیز حضور داشت ،ابتدا کارآگاه وحید
حمیدفر به تشریح خالصه ای از محتویات این
پرونده جنایی پرداخت و چگونگی دستگیری
متهم و بخشی از اقاریر وی در پلیس آگاهی را
بیان کرد .سپس قاضی میرزایی با تفهیم مواد
قانونی به «جواد-الف» از وی خواست حقیقت
ماجرا را بیان کند چرا که اظهارات وی در دیگر
مراحل دادرسی مورد استناد قضایی قرار می
گیرد.درپیدستورمقامقضایی،متهمبامعرفی
کاملخودبهماجرایآشناییبادختریازشمال
کشور اشاره کرد و گفت :مدتی بود که با دختر
 24ساله ای که اهل یکی از شهرهای شمالی
بود در شبکه های اجتماعی آشنا شده بودم و با
یکدیگر ارتباط داشتیم تا این که آشنایی تلفنی
ما به دیدارهای حضوری کشید .آن دختر خانه
ای مجردی در منطقه مجیدیه مشهد داشت
و در آن زندگی می کرد .من هم که با او ارتباط
برقرار کرده بودم گاهی به دیــدارش می رفتم
در این میان آن دختر دوســت دیگری داشت
که از خودش بزرگ تر بود .آن دختر هم که از

متهمدرحالبازسازیصحنهجنایتدرحضورقاضیمیرزایی

شهرستان به مشهد آمده بود و در منطقه منزل
آبادسکونتداشتهموارهنزددوستدخترمن
میآمدوبایکدیگررفاقتصمیمانهایپیداکرده
بودند.اینعشقهایمجازیادامهداشتتااین
که به جشن تولد یکی از دوستانم به نام «جالل»
در بولوار شاهنامه دعوت شدم .به همین خاطر
شبانه به اتفاق یکی دیگر از دوستانم (اکبر)
به ســراغ دوســت دخترم رفتم و از او خواستم
تا دوستش را نیز همراه خودش به پارتی تولد
بیاورد! خالصه آن شب چهار نفری سوار بر پژو
 206به جشن تولد رفتیم و ساعاتی را با رقص
و مشروب خــوری سرگرم شدیم .حــدود نیمه
شب بود که دوست دخترم از من خواست او را به
منزلشبرسانممنهمخداحافظیکردموهنوز
جشن به پایان نرسیده بود که دوباره به همراه
«اکبر-الف»ودودخترسوارخودروشدیمدراین
هنگامیکیدیگرازدوستانماننیزتصمیمگرفت
با ما تا مسیری بیاید که او هم سوار پژو 206من
شدوبهراهافتادیماماوقتیواردبولوارشاهنامه
شدیم دیگر حال خودم را نمی فهمیدم به خاطر
مشروبی که خورده بودم حال طبیعی نداشتم
فقطبهیاددارمکهچاقورابرداشتموبعدفهمیدم
کهدوستمراکشتهام!
گزارش خراسان حاکی است در همین هنگام
«ر» یکی از دوستان متهم به قتل نیز که آن شب
ســوار خــودرو بــود دربــاره چگونگی وقــوع این

عکس اختصاصی از خراسان

توکلی -پلیس ســارقــان مسلح را در فــروش
ومعامله خ ــودروی سرقتی گــران قیمت با مواد
مخدر ناکام گــذاشــت .فرمانده انتظامی استان
کرمان از دستگیری دو ســارق مسلح سابقه دار
و کشف خــودروی سرقتی توسط ماموران پلیس
آگاهی سیرجان خبر داد .به گزارش خبرنگارما،
«سردارناظری» در بیان جزئیات این خبر اظهار
کــرد :با گــزارش وقــوع یک فقره سرقت مسلحانه
خودروی تویوتا هایلوكس در نجف شهر شهرستان
سیرجان ،تیمی زبــده از پلیس آگاهی وارد عمل
شدند .این مقام ارشــد انتظامی افزود:ماموران
پلیس پس از بررسی اظهارات فرد مال باخته و یک
سری تحقیقات ویژه میدانی و اطالعاتی متهمان
را شناسایی و شامگاه چهارشنبه گذشته در یک
عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر
کردند .وی بیان کرد :کارآگاهان با انجام اقدامات
بعدی به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد
خودرویتویوتاهایلوكسبهیكیازشهرستانهای
جنوبی برده شده است .سردار ناظری خاطرنشان
کرد :سارقان خودروی سرقتی را در جنوب کرمان
( بخش ذهكلوت شهرستان رودبار جنوب )درقبال
۹۵میلیون تومان وجه نقد و یك پژو  405و وعده
مقداری موادمخدر فروخته بودند .وی از معرفی و
تحویل متهمان بهمرجعقضایی خبرداد.

عاملجنایتمستانه،صحنهقتلرابازسازیکرد

اختصا

صی
خراسان

جنایت وحشتناک گفت :آن شب «جواد – الف»
بهصورتالییکشیوحرکاتمارپیچ،وحشتی
را در بولوار ایجاد کرده بود تا این که خودرو را
وسطبولوارمتوقفکردوبهسراغرانندگاندیگر
خودروها می رفت.رانندگان از ترس تصادف یا
از ترس جواد به بیراهه می زدند و می گریختند
تا این که راننده یک دستگاه پراید پشت سر
پژو متوقف شد .سرنشینان پراید اعضای یک
خانواده بودند که جواد با مشت به سر راننده

کوبید و سپس از داخل پژو چاقو را برداشت.
در این هنگام «اکبر – الف» پیاده شد تا نگذارد
او از چاقو استفاده کند ولی جواد چاقو را باال
برد و تیغه آن را بر شانه اکبر فرود آورد .وقتی
دوستمان خون آلود روی زمین افتاد او را با پژو
بهدرمانگاهوسپسبیمارستانطالقانیمشهد
بردیم .خیلی ترسیده بودیم تا این که پیکر بی
رمق اکبر را روی برانکار گذاشتیم و به درون
اورژانــس کشاندیم ولی دقایقی بعد از حرف
های پرستاران فهمیدیم که اکبر جان خود را از
دست داده است.
از شدت ترس به صورت دنده عقب فرار کردیم
اما قبل از آن من تلفنی موضوع را به «جالل»
(برگزارکنندهپارتی)اطالعدادم.دربینمسیر
من پیاده شدم و جواد آن دو دختر را به منزلشان
برد و بعد از آن هم دیگر خبری نداشتم تا این که
دستگیرشدیم.
بنابر گزارش خراسان ،در پی اعترافات متهمان
ایــن پرونده جنایی و بــا دستور قاضی کاظم
میرزایی ،عامل اصلی قتل با صدور قرار قانونی
روانه زندان شد تا زوایای دیگر این پرونده مورد
کنکاشهایدقیققضاییوپلیسیقرارگیرد.

سابقه خبر
اول شــهــریــور امــســال ب ــود کــه حرکات
غیرمتعارف راننده یک دستگاه پژو 206
سفیدرنگ ،رانندگان عبوری در بولوار
شاهنامه مشهد را به وحشت انداخت.
در این میان راننده  22ساله پژو از پشت
فرمانبیرونپریدوبهایجادرعبووحشت
پرداخت تا این که با راننده یک دستگاه
پراید درگیر شد و در این میان دوست 21
ساله اش را که به قصد وساطت از خودرو
بیرون آمده بود با ضربه کارد به شاهرگ
گردنبهقتلرساند.
رانندهاینخودروهنگامفرارازچنگقانون
بایکخودرویدیگردربولوارچمنمشهد
تصادف کرد .با حضور ماموران انتظامی در

محل تصادف و بوی تند الکل که از دهان
راننده پژو بیرون می زد و همچنین وجود
خون در داخل خودرو « ،206جواد -الف»
دستگیروروانهبازداشتگاهشد.
وی در بازجویی ها به قتل شبانه اعتراف
کردواینگونهرازجنایتیهولناک درحالی
فاششدکهقاضیکاظممیرزاییتاسپیده
دم روز بعد این پرونده جنایی را پیگیری
میکرد.
بادستگیریواعترافاتمتهم،بررسیهای
تخصصیدرشعبه 211دادسرایعمومی
و انقالب آغاز شد و «جــواد – الف» زوایای
دیگری از جنایت خود را در حضور قاضی
ویژهقتلعمدمشهدافشاکرد.

مسافربرنماهای زورگیر دستگیرشدند

ســه جــــوان کــه پــس از آزادی از زنـــدان
اقـــدام بــه تشکیل بــانــد ســرقــت در پوشش
مسافربری کرده بودند ،دستگیر شدند .به
گزارش ایسنا ،حدود ساعت  22پانزدهم
خرداد امسال مرد جوانی در تماس با مرکز
فوریت های پلیسی  ،110اعالم کرد که در
محدوده امیرآباد از سوی سه جــوان که در
یک خــودروی ســواری بودند ،مــورد سرقت
زورگیری قرار گرفته است .با تشکیل پرونده
برای این فرد ،با دستور قضایی ،پرونده به
پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد و مال
باخته با حضور در مقر پلیس به ماموران
گفت:حدود ساعت  8شب  ،بــرای رفتن به
منزل از میدان آزادی ســوار یک دستگاه
پراید تیره رنگ شدم که راننده و دو سرنشین
حــدود بیست و چند ساله در آن بودند .من
روی صندلی جلو نشسته بــودم که پس از
گذشت چند دقیقه متوجه تغییر مسیر راننده
به سمت یکی از بزرگراه ها شدم و همین که
قصد اعتراض داشتم ،یکی از اف ــرادی که

روی صندلی عقب نشسته بود چاقو را زیر
گلویم گذاشت و با تهدید به من گفت که اگر
صدایم دربیاید شاهرگم را میزند .حسابی
ترسیده بــودم و مجبور شــدم سکوت کنم،
چند دقیقه بعد این افــراد تلفن همراهم به
ارزش سه میلیون تومان  ،کــارت های عابر
بانک و سه میلیون تومان وجه نقدی را که به
همراه داشتم سرقت و در محدوده امیرآباد
مرا از خودرو پیاده کردند و متواری شدند.
کــارآگــاهــان پس از شنیدن اظــهــارات مال
باخته دستگیری سارقان را در دستورکار
خود قرار دادند و پس از انجام اقدامات پلیسی
گسترده مشخص شد یکی از اعضای این
باند ،با کارت بانکی مسروقه از فروشگاهی
یک دستگاه تلفن همراه خریداری کرده که
با مراجعه به فروشگاه مد نظر ،تصویر این
سارق به دست آمد و مشخصاتش در بررسی
سوابق مجرمان حرفه ای سابقه دار شناسایی
و مشخص شد که متهم دارای سوابق متعدد
در زمینه سرقت و مواد مخدر است .در ادامه

با شناسایی مخفیگاه این فرد در محدوده
خالزیر او در یک عملیات پلیسی دستگیر و به
مقر پلیس منتقل شد .همچنین در بازرسی از
محل ،خودروی پراید که با آن اقدام به سرقت
کرده بودند کشف و توقیف شد .با دستگیری
متهم ،ایــن فــرد تحت بازجویی قــرار گرفت
و معترف شد که سرقت را به همراه دو نفر
دیگر از همدستانش انجام داده است که در
همین راستا دو همدست دیگر این فرد نیز در
عملیاتهاییجداگانهدستگیروبهمقرپلیس
منتقل شدند .با دستگیری هر سه متهم،
سعید ،سرکرده باند تحت بازجویی قرار
گرفت و به کارآگاهان گفت :من و احمد هردو
پس از آزادی از زنــدان در اواخــر اسفند 97
تصمیم به تشکیل یک باند سرقت زورگیری
گرفتیم و از آنجایی که با سامان نیز ساکن
یک محدوده بودیم به او هم پیشنهاد دادیم
که با خــودروی شخصی اش با ما در سرقت
ها همکاری کند که او هم پذیرفت و باند ما
تشکیل شد .بیشتر سوژه هایمان را در میدان

آزادی و در ساعات آغازین شب سوار خودرو
میکردیموپسازگذشتمدتزمانکوتاهی
با سالح سردی که به همراه داشتیم پس از
سرقت اموال با ارزشــش ،او را درمسیرهای
خلوت رها و امــوال را بین خودمان تقسیم
می کردیم .پولها را صرف خرید و مصرف
مواد مخدر و خوشگذرانی می کردیم و اموال
مسروقه را در محدوده خالزیر به افراد عبوری
می فروختیم .در ادامه تحقیقات ،این افراد به
ارتکاب بیش از  30فقره سرقت به این شیوه
در مناطق مختلف پایتخت اعتراف کردند
که در تحقیقات اولیه ارزش امــوال سرقتی
بیش از  80میلیون تومان برآورد شد .مرکز
اطالعرسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با
تاییداینخبراعالمکرد :باتوجهبهدستگیری
سارقان و اعتراف صریح به سرقت زورگیری ،
متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس
شعبه هفتم دادسرای ناحیه  34تهران برای
انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان
پایگاه سوم قرار گرفتند.

۱۳
در امتداد تاریکی

ناگفته های یک قاتل
مواد مخدر نه تنها زندگی ام را از هم پاشید و
همسرم که پنج سال در دوران عقد مانده بود
از من طالق گرفت بلکه موجب شد برای نجات
خواهرم از چنگ شوهر معتادش دست به جنایت
بزنم و امــروز در گوشه زنــدان به انتظار مرگ
بنشینم...
این ها بخشی از اظهارات جــوان  32ساله ای
است که به اتهام قتل شوهر خواهرش در روستای
«پختوک» از توابع مشهد و با صدور دستورات ویژه
ای از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد (قاضی
ویژه قتل عمد مشهد) دستگیر شد .این جوان که
پس از ارتکاب جنایت ،جسد شوهر خواهر 40
ساله اش را در بیابان های اطــراف روستا دفن
کرده بود پس از آن که به سواالت سرهنگ نجفی
(افسرپرونده)دربارهچگونگیوقوعجنایتپاسخ
داد در تشریح سرگذشت سیاه خود نیز گفت :در
قلعه پختوک به دنیا آمدم و تا کالس پنجم ابتدایی
درس خواندم.
پدرم با کشاورزی روی زمین های دیمزار هزینه
های خانواده هشت نفره ما را تامین می کرد.
من هم که پسر بزرگ تر خانواده هستم بعد از
ترک تحصیل به دامــداری و کشاورزی در کنار
پدرم مشغول شدم تا این که وقتی بزرگ تر شدم
به سنگ کاری و کاشی کاری روی آوردم .در این
میان با دوستانم به صورت تفریحی و در بیابان
های روستا تریاک می کشیدیم به طوری که از
همان زمان رفیق بازی هایم شروع شد 27 .ساله
بودم که روزی یکی از دوستانم دختر عمویش
را برای ازدواج با من پیشنهاد کرد و من برای
دیدن آن دختر به جلگه رخ تربت حیدریه رفتم.
خالصه خیلی زود گفت وگوها به نتیجه رسید و
مراسم عقدکنان ما برگزار شد .این در حالی بود
که من به خاطر همین رفیق بازی و «نشئه خوری»
(استعمال مواد مخدر سنتی به صورت خوراکی)
بیشتر اوقاتم را با دوستانم می گذراندم و به کار
و زندگی اهمیتی نمی دادم حــدود سه مــاه از
دوران نامزدی ام گذشته بود که شبی دیروقت
به خانه بازگشتم نامزدم با استشمام بوی تریاک
متوجه شد که مــواد مخدر استعمال کــرده ام.
من که فراموش کــرده بــودم دست و صورتم را
بشویم موضوع را انکار کردم اما او مرا قسم داد که
راستش را بگویم من هم گفتم گاهی به صورت
تفریحی مواد مصرف می کنم از آن روز به بعد
بیکاری و شب نشینی های من به موضوع اصلی
مشاجره های ما تبدیل شد و همسرم حاضر نمی
شد برای زندگی مشترک به مشهد بیاید .این
ماجرا پنج سال طول کشید تا این که شش ماه
قبل نامزدم مهریه و دیگر حق و حقوق قانونی
خــودش را بخشید و از من طــاق گرفت امــا از
سوی دیگر زندگی خواهرم با شوهر معتادش
اوضاع آشفته ای را در زندگی ما به وجود آورده
بود چرا که دامادمان مواد مخدر صنعتی از نوع
شیشه و کریستال مصرف می کرد و دچار توهم
میشد.اودرسالهایقبلشیرهوتریاکمصرف
می کرد و ما سه ماه بعد از ازدواج آن ها متوجه
اعتیادش شدیم ولی پدرم به خاطر حفظ آبروی
خانوادگی فقط او را نصیحت کرد که استعمال
مواد مخدر عاقبتی ندارد با وجود این زندگی آن
ها می گذشت و دختر و پسرش بزرگ می شدند.
بارها او را در مراکز ترک اعتیاد بستری کردم
اما هر بار فقط چند روز پاک می ماند و دوباره
ســراغ دوستان خالفکارش می رفــت .با وجود
این به هر طریقی بود خواهرم این شرایط آشفته و
رفتارهای همسرش را به خاطر فرزندانش تحمل
می کرد تا این که چند سال قبل متوجه شدیم
دامادمان به مصرف مواد مخدر صنعتی آلوده
شده است .او دچار توهم می شد و به سوی همسر
و فرزندانش حمله می کرد و با توهین و فحاشی
آن ها را کتک می زد .پدرم به او التماس می کرد
که مواد مخدر سنتی استفاده کند و ما حاضریم
هزینه شیره و تریاک او را بپردازیم ولی او فقط
به دنبال خواسته های خودش بود به طوری که
دیگر هر دو هفته یک بار به خانه اش می آمد و سر
و صدا راه می انداخت تا پولی برای مصرف مواد
به دست بیاورد .شوهر خواهرم بیکار شده بود و
همه وقت خود را با دوستان ولگرد و شیشه ای
می گذراند .حتی صاحب مغازه ای که در آن جا
کار می کرد حکم جلبش را گرفته بود و عده ای به
اتهام سرقت از او شکایت می کردند و خواهرم با
پول یارانه اش از آن ها رضایت می گرفت زندگی
خواهرم به روز سیاه افتاده بود به طوری که کاری
هم از دستش ساخته نبود به همین دلیل حدود
یک ماه قبل از ماجرای قتل به من زنگ زد و گریه
کنان گفت :دیگر نمی تواند این زندگی را تحمل
کند من هم که زندگی ام را مواد مخدر به تباهی
کشانده بود کنترلم را از دست دادم و با طرح یک
نقشه شوهر خواهرم را به قتل رساندم و جسدش
را دفن کردم حاال هم پشیمانم و ...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس آگاهی
خراسان رضوی

