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استان  رزمی  ورزش های  هیئت  دبیر 
بوشهر گفت: بانوان رزمی کار کنگانی 
در  رنگارنگ  مدال  هفت  کسب  با 

مسابقات کشوری درخشیدند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ایرنا، رستم آشنا در جمع خبرنگاران 
افزود: تیم دفاع شخصی بانوان کنگان 
همراه با 24 تن دیگر استان های کشور 
حضور  کشوری  منتخب  مسابقات  در 

یافت.
که  مسابقات  این  در  کرد:  بیان  وی 

به میزبانی تهران برگزار شد تیم ها در 
به  یکدیگر  با  کار  رزمی   740 قالب 

رقابت پرداختند.
آشنا یادآور شد: در این مسابقات زهرا 
مریم  حسن زاده،  سارا  منش،  حقیقت 
دست  نقره  مدال  سه  به  پور  شاهدی 

پیدا کردند.
وی افزود: مریم سادات دادور، زینب 
آل ابراهیم، فاطمه بهمنی و غزل عربی 
نشان  چهار  کسب  به  موفق  نیز  زاده 

برنز شدند.

رقابت های  در  شیراز  بازان  بدمینتون 
نفره   2 و  انفرادی  بدمینتون  رده بندی 
دست  قهرمانی  مقام  به  فارس  استان 

یافتند.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سالن  در  که  مسابقات  این  در  ایرنا، 
دفاع  هفته  مناسبت  به  و  شیراز  تختی 
از  ورزشکار   45 شد  برگزار  مقدس 
شهرستان های فارس در بخش انفرادی 

و 2 نفره با هم به رقابت پرداختند.
چهارمالی  محمد  نفره  یک  بخش  در 
ایستاد،  قهرمانی  برسکوی  شیراز  از 

نایب  شیراز  از  محمدجانی  محمد امین 
قهرمان شد، سروش فریدونی از شیراز 
به  هم  جهرم  از  صداقت  محسن  و 
صورت مشترک عنوان سوم را کسب 

کردند.
همچنین در بخش 2 نفره کامبیزشهدی 
طال  نشان  شیراز  از  یزدانی  بهروز  و 
و  تراب  اشک  کردند، حسین  کسب 
را  نقره  مدال  شیراز  از  وفامند  سعید 
جوادآشفته،  دادند،  اختصاص  خود  به 
علیرضا  و  میرزایی، محمدحبی  مهدی 
میرزاپور از شیراز نشان برنز گرفتند.

انتظامی  فرماندهی  راهور  پلیس 
ایام  آغاز  به  توجه  با  فارس  استان 
بازگشایی مدارس، توصیه های ذیل 

را اعالم کرد:
شروع  هنگام  به  راهور  پلیس   .1
در  ویژه  به  مدارس  تعطیلی  و 
مراکز  از  دسته  آن  ورودی  مقابل 
آموزشی که درب آن ها مشرف به 
خیابان های اصلی می باشد مستقر و 

انجام وظیفه می کند.
از  مدارس  سرویس  خودروهای   .2
لحاظ فنی و تجهیزات ایمنی مجهز 
باشند که پلیس از تردد خودروهای 
برون  و  درون  فنی  معاینه  فاقد 
مقررات  برابر  و  جلوگیری  شهری 

اقدام می کند.
سرویس  رانندگان  تخلفات  با   .3
غیرمجاز  سرویس های  رانندگان  و 
درج  و  ثبت  ضمن  و  برخورد 
ادامه  از  سوابق،  در  آنان  تخلفات 
تخلفات  تکرار  صورت  در  فعالیت 

برابر قانون اقدام می کند.
و  خودرو  تردد  از   .4
مقابل  در  که  موتورسیکلت هایی 
مزاحمت  ایجاد  دخترانه  مدارس 
معمول  جدی  برخورد  می نمایند، 

می شود.

موتوری  و  خودرویی  تیم های   .5
مسیر  در  حضور  برای  پیاده  و 
مراکز  و  مدارس  دانش آموزان 
و  بازگشایی  هنگام  به  آموزشی 
و  پیش بینی  آن  روزانه  تعطیلی 

راه اندازی شده است.
6. فعالیت عمرانی و ساخت و ساز 
در  اصلی  خیابان های  و  معابر  در 
به  ماه  مهر  دوم  و  اول  هفته های 
منظور تسهیل در امر عبور و مرور 
ایجاد  و  راه بندان  از  جلوگیری  و 
هماهنگی  با  ترافیکی،  گره های 
عوامل  و  ذی ربط  دستگاه های 
شهری  درون  حوزه  در  انتظامی 
ترافیکی  مراقبت های  تحت  بیشتر 

قرار می گیرد.
در  سنگین  خودروهای  تردد  از   .7
ویژه  به  شهری  محدوده های  داخل 
مدارس  و  آموزشی  مراکز  اطراف 

جلوگیری می شود.
سرویس  خودروهای  تصادفات   .8
مدارس همیشه از دغدغه های پلیس 
راهور می باشد؛ لذا در این خصوص 
که  است  شده  اتخاذ  ویژه  تدابیر 
در  نباشیم  حوادث  اینگونه  شاهد 
صورت اتفاق سریعًا موارد به پلیس 

راهور اطالع دهید.

از  الرستان  انتظامی  فرمانده 
و کشف  قاچاقچی  یک  دستگیری 
آن  در  تریاک  کیلو گرم   56

شهرستان خبر داد.
در  دیندارلو  حسین  سرهنگ 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
انتظامی  مأموران  کرد:  بیان  پلیس، 
الرستان  مخدر  بامواد  مبارزه  پلیس 
در اجرای طرح مقابله با ورود مواد 
عبوری  خودرهای  کنترل  و  مخدر 
به  بندرعباس_الرستان،  جاده  در 
چوب  حامل  کامیون  دستگاه  یک 
مظنون و پس از طی مسافتی تعقیب 

و گریز آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو 
به  که  تریاک  کیلوگرم   56 مقدار 
چوب ها  بین  در  ماهرانه ای  طرز 
یک  و  بودکشف  کرده  جاسازی 

نفر در این خصوص دستگیر شد.
درخواست  شهروندان  از  دیندارلو 
اطالعاتی  و  اخبار  هرگونه  کرد: 
در خصوص تهیه و توزیع، خرید و 
فروش مواد مخدر و یا سایر جرائم 
مرکز  طریق  از  وقت  اسرع  در  را 
اختیار  در   110 پلیسی  فوریت های 

پلیس قرار دهند.

پسر جوان به جای رفتن سر کالس 
درس و معلم شدن دست به جنایت 

زد تا راهی زندان شود.
ساله   23 مرد  جام جم،  گزارش  به 
که محمد نام دارد، پسر 21 ساله را 
خیابان  در  کفش  انبار  نگهبان  که 
امین الدوله بازار حضرتی بود به قتل 
رساند و یک ساعت بعد از جنایت، 

تسلیم پلیس شد.
او با دستور قاضی سجاد منافی آذر، 
بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی 
اداره  به  تحقیقات  برای  تهران 
رفت  تهران  آگاهی  پلیس  دهم 
مسائل  را  جنایت  از  انگیزه اش  و 

ناموسی عنوان کرد.
محمد درس خوانده بود تا معلم شود 
به  رسیدن  برای  مانده  قدم  یک  اما 
هدفش، دستش به خون آلوده شده 
و مجازات سختی در انتظارش است.

از کار و زندگی ات بگو؟
چهارسال است به تهران آمده ام و با 
باربری در بازار هزینه زندگی خود 
تأمین  را  شهرستان  در  خانواده ام  و 

می کنم.
درس خوانده ای؟

بودم.  معلمی  کار  شیفته  من  بله. 

چهار سال پیش در کنکور شرکت 
تربیت معلم  دانشگاه  در  و  کردم 
را  سختی  هر  شدم.  قبول  تهران 
معلم  بتوانم  روزی  تا  کردم  تحمل 
شوم و به مردم شهرمان خدمت کنم. 
ترم آخرم را تمام کرده و در حال 
تسویه حساب دانشگاه بودم تا زودتر 
معلم  عنوان  به  و  بگیرم  را  مدرکم 
کارم را شروع کنم اما زندگی ام به 

تلخی ورق خورد.
با مقتول چطور آشنا شدی؟

همسایه  شهرستان  در  مقتول  و  من 
برای  که  چهارسالی  این  در  بودیم. 
آمده  تهران  به  دانشگاه  و  کار 
شد.  شروع  دوستی مان  دوباره  بودم 

رفاقت مان تا جایی پیش رفت که او 
را به خانه برادرم در تهران می بردم. 

او به اعتمادم خیانت کرد.
انگیزه ات از جنایت چه بود؟

ارتباط  عروسمان  با  پنهانی  او 
پیامکی برقرار کرده بود. اول خیال 
می کردم اشتباه می کنم؛ اما چند روز 
مانده به روز جنایت زمانی که بعد 
از پایان جشن عروسی به تهران باز 
خودروی  با  را  مقتول  می گشتیم، 
متوجه  موقع  آن  آوردیم.  برادرم 
درحال  برادرم  همسر  و  او  شدم 
به  پیامک  ارسال  و  تلگرام بازی 

یکدیگر هستند. 
شدم،  مطمئن  دیگر  که  بود  آنجا 

آن ها ارتباط دارند.
بعد چه شد؟

با  او  که  گفتم  برادرم  به  را  ماجرا 
عروس مان  کرد.  دعوا  همسرش 
فرزندش را برداشت و قهرکنان به 
خانه پدرش رفت. مقتول به اعتمادم 
بود.  کرده  خیانت  دوستی مان  و 
برادرم  همسر  گرفتم  تصمیم  اول 
را بکشم، اما او به خانه پدرش رفته 
عملی  را  اقدام خود  نتوانستم  و  بود 
کنم. بعد سراغ دوستم رفتم و بعد از 
دعوا، با ضربه های چاقو او را کشتم. 
بعد از این که فهمیدم او فوت کرده 

است خود را تسلیم کردم.
پشیمانی؟

من اشتباه کردم که به مقتول اعتماد 
برادرم  خانه  به  را  او  پای  و  کرده 

باز کردم. 
وجدان  عذاب  اشتباه  همین  بابت 
داشتم و او را کشتم. پشمانی ام فقط 
از این است که دوست داشتم معلم 
شوم و آرزوی خانواده ام را برآورده 
معلم شدن  رویای  افسوس  اما  کنم؛ 
بر  بودن  قاتل  مهر  و  ماند  دلم  در 
پیشانی ام خورد. اعتماد بی جا از من 

قاتل ساخت.

دو مرد به جرم ربودن و حبس چهار 
روزه مربی شنا در خانه ای متروک، 
به 59 سال حبس و 198 ضربه شالق 

محکوم شدند.
به گزارش جام جم، اوایل مرداد 95، 
یکی  به  مراجعه  با  پونه  نام  به  زنی 
از کالنتری های پایتخت از سه مرد 
به اتهام آزار و اذیت شکایت کرد.

و  هستم  شنا  مربی  »من  گفت:  او 
مرد  سه  می کنم.  زندگی  تنهایی  به 
شدند  خانه ام  وارد  زور  به  جوان 
مرا  پایم  و  دست  بستن  از  پس  و 
همه  آن ها  زدند.  کتک  شدت  به 
زور  به  مرا  و  دزدیدند  را  طالهایم 
سوار پرایدشان کردند و در خانه ای 
شکنجه  مورد  روز  چهار  متروک، 
تهدیدم  هم  بعد  دادند.  قرار  آزار  و 
بزنم،  حرفی  کسی  به  اگر  کردند 

بالیی سرم می آورند.«

شکایت،  این  ثبت  با 
برای  کارآگاهان 
وارد  متهمان  دستگیری 
ابتدا  عمل شدند. در همان 
مشخص شد پونه با یکی از 
ارتباط  رحیم  نام  به  آن ها 

داشته است.
با کشف این سرنخ، رحیم 
بازجویی  مورد  و  دستگیر 
و  آزار  او  گرفت.  قرار 

اذیت را رد کرد و گفت: »با پونه 
دوست بودم و از دارایی هایش خبر 
خانه اش  از  سرقت  نقشه  داشتم. 
پیمان  دوستم  و  سعید  برادرم  با  را 
سه  حادثه  روز  و  گذاشتم  میان  در 
نفری به خانه اش رفتیم. ما طالهایش 
چهار  هم  را  خودش  و  دزدیدیم  را 
زندانی  متروک  خانه ای  در  روز 
کردیم اما شکنجه ای در کار نبود.« 

در ادامه پیمان نیز دستگیر شد و با 
اتهام آدم  انکار آزار و اذیت، فقط 

ربایی را پذیرفت.
سعید  دستگیری  برای  تالش ها 
بی نتیجه ماند تا این که پرونده برای 
محاکمه رحیم و پیمان به شعبه پنجم 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد.
محاکمه  غیرعلنی  جلسه  در  آن ها 

در مقابل شکایت پونه، 
باردیگر شکنجه و آزار 
و اذیت را رد کردند و 
و  آدم ربایی  اتهام  فقط 

سرقت را پذیرفتند.
نیز  دادگاه  پایان  در 
وارد شور شدند  قضات 
متهم  دو  تبرئه هر  با  و 
از تجاوز به عنف، رحیم 
آدم ربایی،  جرم  به  را 
در  غیرقانونی  نگهداری  و  سرقت 
 99 و  حبس  سال   41 به  مجموع 

ضربه شالق محکوم کردند.
و  آدم ربایی  جرم  به  نیز  پیمان 
مجموعًا  غیرقانونی  نگهداری 
ضربه   99 و  حبس  سال   18 به 
متهم  احکام  شد.  محکوم  شالق 
غیابی  شکل  به  بزودی  نیز   فراری 

صادر می شود.

هرمزگان  بسکتبال  هییت  رییس 
گفت: با نظر کادر فنی تیم مینی 
بسکتبال کشور، دو نفر از مربیان 

و سه نفر نفر از بسکتبالیست های 
خردسال استان به اردوی آمادگی 

این تیم دعوت شدند.

روزنامه  گزارش  به   
ایرنا،  از  نقل  به  طلوع 
حیدری  فاضل  سید 
فرامرز  افزود:  بلوکی 
ناصر  و  زاده  بهمن 
مربیان  زاده  عباس 
الیاس  و  هرمزگانی 
محمدامین  رهبر، 
محمد  و  زاده  دهقان 
دعوت  بازیکنان  امینی 
اردو  این  به   شده 
اشاره  با  وی  هستند. 
اردو  این  برگزاری  به 
در روزهای دوم تا ششم مهرماه، 
جدید  مرحله  کرد:  خاطرنشان 

اردوی آمادگی تیم مینی بسکتبال 
در  بازیکن   38 حضور  با  کشور 
ورزشی  مجموعه  بسکتبال  سالن 

آزادی تهران برگزار می شود.
کرد:  تصریح  بلوکی  حیدری 
اردوی ملی پوشان مینی بسکتبال 
ملی  تیم  پشتوانه سازی  هدف  با 
برگزار   2020 سال  در  جوانان 

می شود.
در استان هرمزگان نزدیک به سه 
در  یافته  سازمان  ورزشکار  هزار 
رشته ورزشی بسکتبال در 2 بخش 
بانوان و آقایان در رده های سنی 
مینی، نونهاالن، نوجوانان، جوانان 

و بزرگساالن فعالیت دارند.

گفت:  فارس  کشتی  هیئت  دبیر 
اهل  کشتی گیر  احمدی  مریم 
مدال  مرودشت  شهرستان 
آلیش  کشتی  رقابت های  برنز 
در  که  آسیا  سالن  داخل  بانوان 
برگزاری  درحال  ترکمنستان 

است را کسب کرد.
به نقل  به گزارش روزنامه طلوع 
از روابط عمومی ورزش و جوانان 
در  منوچهری  فریبرز  فارس، 
احمدی در  مریم  افزود:  باره  این 
وزن منهای 75 کیلوگرم پس از 
مرحله  به  اول  دور  در  استراحت 
نیمه نهایی صعود کرد؛ اما در این 
از  سورکیووا  نصیبه  برابر  مرحله 
از  و  خورد  شکست  ترکمنستان 
رسیدن به فینال باز ماند و به مدال 

برنز بسنده کرد.

احمدی  مریم  گفت:  وی 
استان  شایسته  کشتی گیر 
سال  در  جهان  نقره  مدال  فارس 
 75 وزن  در  قرقیزستان   2016
کارنامه  در  نیز  را  گرم   کیلو 

دارد.
که  ایران  ورزشکاران  کاروان 
»محسن  حرم  مدافع  شهید  نام  به 
 214 با  شده  نامگذاری  حججی« 
ورزشکار )115 مرد و 66 زن( و 
در 20 رشته به این رقابت ها که 
در عشق آباد ترکمنستان در حال 
بر گزاری است، اعزام شده است.
شال  با  کشتی  آن  به  که  آلیش 
ورزش های  از  می گویند  هم 
کشورهایی  در  که  است  سنتی 
ازبکستان،  قرقیزستان،  جمله  از 
ایران، لیتوانی و قزاقستان برگزار 

می شود و در ایران نیز در مناطقی 
خراسان،  استان های  جمله  از 
پیشینه ای  مازندران  و  گلستان 

تاریخی دارد.
فعالیت های بین المللی این ورزش 
از سال 1990 آغاز شد و در سال 
مسابقات  دوره  نخستین   1995
کشور  در  آلیش  بین المللی 

و  آقایان  بخش   2 در  قرقیزستان 
بانوان برگزار شد.

دارای  جهان  39 کشور  هم اینک 
در  رسمی  انجمن  و  فدراسیون 
کشور   58 و  هستند  رشته  این 
رسمی  غیر  به صورت  هم  جهان 
فعالیت  ورزشی  رشته  این   در 

دارند. 

دعوت دو مربی و سه بسکتبالیست خردسال هرمزگانی به اردوی 
آمادگی تیم مینی بسکتبال کشور

ورزشکار مرودشتی مدال برنز کشتی آلیش بانوان داخل سالن آسیا را کسب کرد

 توصیه های پلیس راهور به شهروندان
 در آستانه بازگشایی مدارس

ناکامی قاچاقچی در انتقال 56 کیلوگرم 
تریاک در الرستان

عاملقتلدربازارکفشفروشان:

دوست داشتم معلم شوم نه قاتل

نیم قرن حبس برای ربایندگان مربی شنا

بانوان رزمی کار کنگانی در مسابقات کشوری 
درخشیدند

شیرازی ها قهرمان بدمینتون استان فارس شدند

مقام سوم مسابقات کاراته استان فارس 
به بانوان جزیره خارگ رسید

2

یکشنبه

1396
مهر

تاریخ

7

سال
بیستوسوم

2062

ورزشى

روزنامه

شماره

صفحه
  پیامبر گرامی اسالم )ص( :

نهجالفصاحه،ترجمهعلیاکبرمیرزایی،چاپهفتم784

 همانا خداوند بزرگ، نهی می کند شما را که به جان 
پدرتان قسم بخورید.

 

جزیره  کاراته  هیئت  رییس  ایرنا، 
بانوان  استان بوشهر گفت:  خارگ 
کاراته کار این جزیره در مسابقات 
کاراته رده سنی زیر 18 سال استان 

فارس به عنوان سوم دست یافتند.
با  گفت و گو  در  علیپور  مرتضی   
ایرنا افزود: این دور از مسابقات با 
حضور 12 تیم برگزار شد که تیم 
خارگ نیز تنها تیم میهمان این دور 

از مسابقات بود.
قهرمانی  مسابقات  کرد:  بیان  وی 
در  اسکای  سبک  بانوان  کاراته 
پایانی  روز   2 در  فارس  استان 
شهریورماه در شیراز برگزار شد که 
خارگی ها در این مسابقات موفق به 

کسب 24 مدال رنگارنگ شدند.
مسابقات  این  در  داد:  ادامه  علیپور 
به  موفق  خارگی  کاراته کاران 
نقره و 9  کسب هشت طال، هفت 

برنز شدند.
اعزامی های  شمار  شد:  یادآور  وی 
نفر و  این مسابقات 12  به  خارگ 
در رده های مختلف سنی )زیر 18 

سال( بود که هر کدام از آن ها در 
با حریفان  2 بخش کاتا و کومیته 

خود به رقابت پرداختند.
دیگری  بخش  در  علیپور 
با  داشت:  اظهار  خود  صحبت های 
توجه به وجود ظرفیت خوب جزیره 
کاراته  ورزش  زمینه  در  خارگ 
اولویت های  از  ورزش  این  توسعه 
 هیئت کاراته استان بوشهر محسوب 

می شود. 
وی گفت: در این ارتباط در یک 
استعدادیابی  پایگاه  آینده  هفته 
به  آغاز  خارگ  جزیره  در  کاراته 

کار می کند.
شمار  اکنون  شد:  یادآور  علیپور 
یافته  سازمان  کاراته کاران 
 100 حدود  در  خارگ   جزیره 
توابع  از  خارگ  جزیره  است.  نفر 
هزار   20 با  بوشهر  شهرستان 
پایانه  بزرگ ترین  جمعیت  نفر 
صادرات نفت کشور در فاصله 57 
در  بوشهر  غرب  شمال  کیلومتری 

آب های خلیج فارس واقع است.

در  حریق  ایجاد  و  بی احتیاطی 
و  حریق  گسترش  باعث  باغ 

آتش سوزی 50 اصله درخت شد.
و   125 سامانه  با  تماس  از  پس 
باغ  یک  آتش سوزی  وقوع  اعالم 
از  آتش نشانان  سریعًا  دینکان،  در 
اعزام  حادثه  محل  به   15 ایستگاه 

شدند.
محل  در  امدادی  تیم  حضور  با 
مشاهده شد باغ مذکور از چند نقطه 

شعله های  و  دچار آتش سوزی شده 
حال گسترش  در  سرعت  به  آتش 
سریعًا  آتش نشان  است،  اطراف  به 
به چند گروه تقسیم شده و به وسیله 
آتش کوب  و  آبدهی  رشته  چندین 
حریق را پس از یک ساعت تالش 
کردند.  خاموش  کاماًل  و  مهار 
آتش سوزی  این  در  است  گفتنی 
آتش  در  درخت  اصله   50 حدود 

سوخت.

در دو سانحه رانندگی، دو نفر راهی 
بیمارستان شدند.

سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شیراز  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
گزارش  دقیقه،   7:30 ساعت  در 
دستگاه  چهار  واژگونی  و  تصادف 
کمربندی  در  خودروی سواری 
 15 ایستگاه  از  آتش نشانان  جوادیه، 

را به محل حادثه کشاند.
محمد مرادی کمک فرمانده ایستگاه 
باره  این  در  شیراز  آتش نشانی   15
 ،15 ایستگاه  از  امدادی  تیم  گفت: 
محل  ایمن سازی  و  حضور  از  پس 
را )زن  این حادثه  نفر مصدوم  یک 
24 ساله(، به عوامل اورژانس حاضر 

در محل تحویل دادند.
حادثه  این  در  داد:  ادامه  مرادی 
برخورد 4 خودرو شامل یک دستگاه 
تیبا،  دستگاه  یک  پراید،  خودروی 
و   MVM خودروی  دستگاه  یک 
یک دستگاه سمند به یکدیگر منجر 
نشت  و  تیبا  خودوری  واژگونی  به 

شده  آسفالت  سطح  روی  بر  روغن 
بود.

خودروها  سرعت  به  آتش نشانان 
به  و  بازگردانده  اولیه  حالت  به  را 
را  جاده  سطح  انتقال،  امن  حاشیه 
پایان  به عملیات خود   پاک سازی و 

دادند.
همچنین در حادثه دیگری در ساعت 
خودروی  واژگونی  گزارش   ،18:15
ارتش،  فلکه  در  وانت  پیکان 
روانه  را   6 ایستگاه  از  آتش نشانان 

محل حادثه کرد.
اسماعیل شاه کرمی فرمانده ایستگاه 
امدادی  عملیات  این  شرح  در  شش 
امدادی پس از حضور و  گفت: تیم 
ایمن سازی محل حادثه، در کمک به 
انتقال خودرو با عوامل مربوطه اقدام 

کردند.
شاه کرمی ادامه داد: در این سانحه، 
پا  و  دست  ناحیه  از  ساله   50 راننده 
بود که راهی  دچار مصدومیت شده 

بیمارستان شد.

 بی احتیاطی 50 اصله درخت 
را طعمه حریق کرد

دو سانحه رانندگی و دو مصدوم در 
عملیات های آتش شانان شیراز


