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کشفکاالیقاچاقدرزریندشت

برقی  لوازم  انواع  عدد   300 و  هزار   2 از کشف  زرین دشت  انتظامی  فرمانده 
قاچاق در بازرسی از یک سواری سمند در این شهرستان خبر داد.

به گزارش دریافتی روزنامه طلوع به نقل از پایگاه خبری پلیس،سرهنگ 
حمیدرضا صالحی فرد  بیان کرد: مأموران انتظامی کالنتری "12 دبیران" حین 
کنترل خودروهای عبوری به یک سواری سمند حامل بار مشکوک و آن را 

برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، 2 هزار و 300 عدد انواع لوازم برقی 

خارجی قاچاق کشف شد، گفت: در این خصوص یک نفر نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی "زرین دشت" با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را 
یک میلیارد و 300 میلیون ریال برآورد کرده اند، گفت: متهم برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
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دعوتدوبانویورزشکاربوشهریودوورزشکار
فارسیبهاردویتیمتیراندازی

از  تپانچه  و  تفنگ  ملی  تیم  تمرینات 
حضور  با  جاری  سال  مهر   24 روز 
 80 سالن  در  تیراندازی  برترین های 
برگزار  آزادی  ورزشی  مجموعه  خط 

خواهد شد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
در  اردوها  این  بوشهر؛  استان  جوانان 
رشته تپانچه با همان ترکیب قبل زیر 
سرمربی،  عنوان  به  نجفی  آقای  نظر 
خدابنده لو  خانم  و  نصراصفهانی  آقای 
به عنوان مربی و در رشته تفنگ زیر 
نظر آقای حسین باقری جهت حضور 
رقابت های  در  ما  تیراندازان  پرقدرت 

آسیایی 2022 انجام خواهد شد.
گفتنی است جواد فروغی دارنده طالی 
المپیک 2020 توکیو نیز که تمرینات 
شهریور  از  نجفی  نظر  زیر  را  خود 
است  قرار  نموده،  آغاز  جاری  سال 
فدراسیون  ریاست  جام  مسابقات  در 
جهانی که از تاریخ 12 الی 19 آبان در 
کشور لهستان برگزار می شود، حضور 

پررنگی داشته باشد.
دعوت  ورزشکاران  اسامی  پایان  در 
شده به اردوهای تیم ملی به شرح ذیل 

اعالم می شود:
نفرات دعوت شده در رشته تفنگ:

مهیار  احمدی،  الهه  تهران:  استان   .1
علیرضا  نکونام،  امیرمحمد  صداقت، 

داودآبادی و حسنا توتونچی.
2. استان ایالم: پوریا نوروزیان، محمد 
و  صادقیان  آرمینا  کریمی،  حسین 

پارسا امیدیان.
3. استان همدان: مهلقا جام بزرگ.

سیاوش  امیر  سمنان:  استان   .4
ذولفقاریان و علیرضا دانشور.

5. استان خراسان جنوبی: نجمه خدمتی.
6. استان بوشهر: فاطمه کرم زاده.

صفیه  رضوی:  خراسان  استان   .7
صحراگرد.

و  خیز  رؤیا صبح  سیده  قم:  استان   .8
هادی غره باقی.

9. استان البرز: نساء پاریاب.
ساینا  غربی:  آذربایجان  استان   .10

تیموری و فاطمه عبدالهی.
11. استان سیستان و بلوچستان: مهدی 

جعفری پویا.
12. استان زنجان: امیرحسین گلپسند.

نفرات دعوت شده در رشته تپانچه
1. استان ایالم: جواد فروغی.

2. استان مازندران: هانیه رستمیان.
3. استان اصفهان: گلنوش سبقت اللهی، 
و  انتشاری  شیدا  نفس،  نیک  مهسا 

شایان تمدن.
خو،  جوهری  امیر  تهران:  استان   .4
احمدی،  فاطمه  سیده  عقیلی،  کسری 

سارا میرابی و آمیتیس جعفری.
5. استان گیالن: سجاد پورحسینی.

6. استان کرمانشاه: محمدرسول عفتی.
و  گوزلو  قره  رضا  البرز:  استان   .7

مصطفی نصیری حامد.
و  خندان  گل  وحید  فارس:  استان   .8

حمیدرضا مصطفوی نسب.
9. استان بوشهر: نوشین پی خسته.
10. استان قزوین: الهام هریجانی.

محدثه  رضوی:  خراسان  استان   .11
بمانیان.

12. استان گلستان: زهرا صفری.

۲۰سالحبسبرایمدیرعاملکارخانهنیشکرهفتتپه

سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت امید اسدبیگی مدیرعامل کارخانه 
نیشکر هفت تپه به ۲۰ سال حبس خبر داد.

قوه  اهلل خدائیان سخنگوی  ذبیح  نیوز،  تهران  به گزارش شبکه خبری 
پرونده هفت  اصحاب رسانه گفت:  با  نشست خبری خود  در  قضائیه 
شرکت  این  واگذاری  ابطال  بحث  قسمت  یک  دارد،  قسمت  دو  تپه 
به بخش خصوصی است و واگذاری این شرکت ابطال شد و به مردم 

برگشت؛ بخش دیگر سوءاستفاده افراد دیگری بود که از این طریق 
مرتکب جرایمی شده بودند، ازجمله اتهامات آنها می توان به مشارکت 
در اقدام عمده و کالن در نظام ارزی کشور اشاره کرد که این پرونده 
با کیفرخواست به دادگاه ارسال و حکم صادر شد. امید اسدبیگی فرزند 
احسان به اتهام مشارکت عمده در اخالل عمده در نظام ارزی شرکت از 

طریق قاچاق ارز به ۲۰ سال حبس و رد اموال محکوم شد.
رد  و  سال حبس   ۲۰ به  رستمی  مهرداد  گفت:  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اموال محکوم شد؛ همچنین دو نفر دیگر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال 
حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به 

۵ سال حبس محکوم شدند.
خداییان در تشریح اتهامات اسدبیگی گفت: اتهام اسد بیگی مشارکت 
میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو  میلیارد و ۳۹۶  در قاچاق یک 
قطعی  محکومیت  متهمان  البته  است؛  بوده  یورو  هزار   ۸۹۴ و  میلیون 

پیدا کرده اند.

قتلمادربهدستفرزندروانی
برادرمان  شد.  کشته  بی گناه  مادرمان 
مجانین  از  نگهداری  مرکز  در  باید 
در  و  ترخیص  آنجا  از  اما  می ماند، 
بسیار  برادرم  خیابان رها شد. وضعیت 

وخیم است.
پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:فرزندان 
قتل  به  پسرش  دست  به  که  زنی 
دادگاه  در  حضور  با  است،  رسیده 
کیفری استان تهران درخواست دیه از 

بیت المال کردند.
مبتالست،  روانی  بیماری  به  که  متهم 
مادرش چاقوی  رساندن  قتل  به  از  بعد 
و سر جایش گذاشته  را شسته  خونین 
و سپس خوابیده بود. این پسر پس از 
بیماران  نگهداری  مرکز  از  ترخیص 
سه  بود.  زده  جنایت  به  دست  روانی 
سال قبل به دنبال کشته شدن زنی ۵۵ 
ساله به نام سعیده در خانه اش در شرق 
تهران، پلیس در جریان قرار گرفت و 

تحقیقات آغاز شد.
دختر سعیده که با پلیس تماس گرفته 
بود، گفت: به خانه مادرم رفتم و هرچه 
در زدم کسی باز نکرد. چون می دانستم 
برادرم که سال هاست از بیماری روانی 
رنج می برد در خانه است، با کلید یدک 
در را باز کردم و وارد خانه شدم. سپس 
با جسد خونین مادرم روبه رو  ناباورانه 
شدم. برادرم وحید هم در خانه خواب 
بود. بیدارش کردم و از او پرسیدم چه 
اتفاقی افتاده و او گفت مادر را به قتل 

رسانده است.
خانه  به  پلیس  مأموران  تماس،  این  با 
زن میان سال رفتند و جسد خونین زن 
چاقو  متعدد  با ضربه های  که  میان سال 
قانونی  پزشکی  به  بود،  درآمده  پا  از 

منتقل شد.
دختر قربانی به مأموران گفت: برادرم 
رنج  روانی  بیماری  از  سال هاست 
او را در  می برد و جنون دارد. چندبار 
بیمارستان بستری کردیم، اما هر بار از 
آخرین بار  می شد.  ترخیص  بیمارستان 
مجانین  از  نگهداری  مرکز  به  را  او 
بردیم، اما نمی دانم چرا او را رها کردند 
و او به خانه برگشت. بعد از آن همراه 

مادرم در خانه زندگی می کرد.
بود،  شده  شوکه  درحالی که  زن  این 
گفت: من هر روز صبح به خانه مادرم 
می رفتم و تا غروب در خانه بودم. روز 

برادرم  و  مادر  به  سرزدن  برای  حادثه 
به آنجا رفتم و کسی در را باز نکرد. 
و  رفته  خرید  به  مادرم  کردم  گمان 
برادرم در خانه تنهاست. در را با کلید 
باز کردم و وارد شدم و برادرم را دیدم 
اما یکباره  بود،  اتاقش خوابیده  که در 
مادرم  خونین  جسد  با  دیگر  اتاق  در 

روبه رو شدم.
به  پلیس  زن،  این  اظهارات  دنبال  به 
بازجویی از وحید پرداخت. پسر جوان 
گفت  و  کرد  اعتراف  مادرش  قتل  به 
نیمه شب مادرش را با چاقوی آشپزخانه 
کشته، سپس چاقو را شسته، سر جایش 
گذاشته و خوابیده است. پسر جوان به 
پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان 
پس از معاینات بالینی جنون او را تأیید 
کردند. درحالی که روشن شده بود متهم 
هنگام ارتکاب جرم مسئولیت کیفری 
دوم  شعبه  در  دم  اولیای  است،  نداشته 
دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر 
صندوق  از  دیه  تا  خواستند  و  شدند 

بیت المال به آن ها پرداخت شود.
بی گناه  مادرمان  گفت:  قربانی  دختر 
مرکز  در  باید  برادرمان  شد.  کشته 
نگهداری از مجانین می ماند، اما از آنجا 
ترخیص و در خیابان رها شد. وضعیت 

برادرم بسیار وخیم است.
بماند  خانه  در  نباید  گفتند  پزشکان 
مخصوص  مرکز  در  باید  حتمًا  و 
این  به  را  او  شود.  نگهداری  مجانین 
همه  بودیم  حاضر  و  سپردیم  مرکز 
بار  هر  اما  بدهیم،  هم  را  هزینه هایش 
را رها می کردند و  او  ماه  از چند  بعد 
می شد  آواره  خیابان  در  برادرم  دوباره 

یا به خانه برمی گشت.
آخرین بار مادرم گفت نمی تواند تحمل 
و  شود  اذیت  برادرم  این طور  کند، 
قبول  نهادهای ذی ربط  را  او  مسئولیت 
نکنند. به همین دلیل دیگر او را بستری 
با  بود.  با مادرم  برادرم در خانه  نکرد. 
برادرم  بودند  گفته  پزشکان  اینکه 
اما  بزند،  به کسی آسیب  است  ممکن 
بودند.برادرم  کرده  رها  را  او  هم  باز 
حالش  یکباره  اما  بود،  آرام  ظاهر  در 
شد،  بد  حالش  که  بار  این  می شد.  بد 
که  حاال  رساند.  قتل  به  را  مادرمان 
کردند  رها  را  برادرم  مسئول  نهادهای 

و باعث قتل مادرم شدند.

حاتمی مسئول روابط عمومی ورزش 
تنیس  تیم  اعزام  از  استان  جوانان  و 
به  استان  پسران  هوپس  میز  روی 

رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.
نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  جوانان  و 
حاتمی مسئول روابط عمومی ورزش 
تنیس  تیم  اعزام  از  استان  جوانان  و 
به  استان  پسران  هوپس  میز  روی 

رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.
روابط  مسئول  حاتمی،  آرمان 
استان  جوانان  و  ورزش  عمومی 
این  بیان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه 
تنیس  هوپس  افزود:رقابت های  خبر 
به  کشور   7 منطقه  پسران  میز  روی 
میزبانی استان خوزستان در شهر اهواز 
برگزار می شود. حاتمی ادامه داد: این 

و  مهرماه   23 و   22 روزهای  رقابتها 
روی  تنیس  ورزشکاران  شرکت  با 
و  لرستان  خوزستان،  استان های  میز 
کهگیلویه و بویراحمد در شهر اهواز 
برگزار می شود.مسئول روابط عمومی 
ورزش و جوانان استان از اعزام میعاد 
خضوعی در رده سنی 11 ساله و سجاد 
شیخ ممو در رده سنی 10 ساله به این 
پیمان  تصریح کرد:  و  خبر  رقابت ها 
خضوعی رئیس هیات تنیس روی میز 
همراهی  را  تیم  مربی  بعنوان  استان 

می کنند.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
خائیز  بام  فراز  نوجوانان  هندبال  تیم 
پارس  تیم  مقابل  برتری  با  دهدشت 
شهرکرد مقام سوم رقابت های هندبال 
نوجوانان باشگاه های کشور را کسب 

کرد.
هندبال  مسابقات  رده بندی  دیدار  در 
تیم های  بین  که  کشور  نوجوانان 
پارس  و  دهدشت  خائیز  فرازبام 
هندبال  تیم  شد،  برگزار  شهرکرد 
فراز بام دهدشت با نتیجه ۳۲ به ۲۲ به 
پیروزی رسید و مقام سوم این رقابتها 

را کسب کرد.
تیم هندبال نوجوانان فراز بام دهدشت 
دلیل  به  مسابقات  این  نهایی  نیمه  در 
در  حضور  از  ناشی  زیاد  خستگی 
کشور  جوانان  قهرمانی  مسابقات 
قهرمانی  عنوان  کسب  و  یاسوج  در 
ذوب آهن  مقابل  شایستگی  رغم  علی 
از  و  کرد  واگذار  را  بازی  اصفهان 

رسیدن به فینال این رقابتها باز ماند.
کسب دو عنوان قهرمانی در رده سنی 
تیم  سومی  رتبه  و  یاسوج  در  جوانان 
نوجوانان در اصفهان دو اتفاق مهم و 
شیرین برای هندبال استان کهگیلویه 

و بویراحمد است.

دستبندپلیسبردستانسارقان
درکازرون

فرمانده انتظامی کازرون از دستگیری 2 سارق حرفه ای اماکن خصوصی و 
کشف 21 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

پلیس،سرهنگ  پایگاه خبری  از  نقل  به  دریافتی روزنامه طلوع  به گزارش 
اسماعیل زراعتیان  در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع 
چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان "کازرون"، بررسی 
قرار  پلیس  کار  دستور  در  سارقان  یا  سارق  دستگیری  جهت  به  موضوع 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تخصصی 
موفق شدند در این خصوص 2 سارق حرفه ای و سابقه دار را شناسایی و آنان 
را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بیان 
اماکن خصوصی و  از  به 21 فقره سرقت  اولیه  اینکه متهمان در تحقیقات 
منزل اعتراف کردند، تصریح کرد: این سارقان حرفه ای پس از سیر مراحل 

قانونی روانه زندان شدند.

حمایتقاطعاعضایشورایعالیشهرازورزشبانوان

و  مربیان  جمع  در  عالیشهر  شورای  اعضاء  همراه  به  رئیس  اسدیان 
ورزشکاران این شهر حضور یافتند و ضمن دیدار با بانوان ورزشکار، از 

نزدیک شاهد مشکالت این قشر ورزشکار در عالیشهر بودند.
ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
رئیس  اسدیان  عالیشهر،  جنگلی  پارک  در  بوشهر؛   استان  جوانان  و 
این  ورزشکاران  و  مربیان  جمع  در  عالیشهر  شورای  اعضاء  همراه  به 
شهر حضور یافتند و ضمن دیدار با بانوان ورزشکار، از نزدیک شاهد 

مشکالت این قشر ورزشکار در عالیشهر بودند.
نیک  همراه  به  شورا  رئیس  اسدیان  دوستانه  و  دیدار صمیمی  این  در 

روش نائب رئیس شورا و مهین بانو قاسمی نسب که در بین ورزشکاران 
حضور داشتند، رئیس شورای این شهر ضمن شنیدن مشکالت مربیان 
و ورزشکاران، و خواسته هایی که بانوان از مسئولین این شهر داشتند، 
اسدیان ضمن حمایت از این قشر که با مشکالت زیادی دست پنجه نرم 
می کنند.، اعالم داشت که شورای این شهر تمام قد از بانوان ورزشکار 
بانوان جهت  برای ورزش  را  مکانی  و  این شهر حمایت خواهد کرد 

ورزش در فضای باز اختصاص خواهیم داد.
همچنین نیک روش نائب رئیس شورای این شهر نیز در دیدار گفت؛ 
امر  در  بانوان  مشکل  رفع  برای  را  خود  توان  تمام  شهر  این  شورای 
ورزش بکار خواهد گرفت و جهت حفظ امنیت بانوان جایگاه مناسبی 
را جهت ورزش این قشر مهیا می نماییم که دغدغه اصلی بانوان در این 

مورد کمتر شود
همچنین مهین بانو قاسمی نسب در جمع ورزشکارانضمن بیان حضور 
را جهت  تمام تالش خود  انشاهلل  این شهر گفت:  در شورای  بانو  سه 
کار  به  بانوان  ورزش  زیرساخت های  و  افزاری  سخت  مشکالت  رفع 
خواهیم گرفت تا بانوان این شهر با فراغ بال بهتری یه سمت ورزش 

روی بیاورند.

برگزاریمسابقاتموتورسواریاساللومدراهوازبهمناسبتهفتهناجا

پیست  در  ناجا  هفته  مناسبت  به  اساللوم  موتورسواری  مسابقات 
اتومبیلرانی و موتورسواری غدیر اهواز برگزار شد.

و  ورزش  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  اتومبیلرانی  هیئت  رئیس  جوانمردی  ابراهیم  خوزستان،  جوانان 
موتورسواری خوزستان در این خصوص اظهار کرد: این رقابت ها به 
منظور ترویج فرهنگ ترافیک و ایمنی و با شعار "پلیس هوشمند، 
امنیت پایدار" در پیست اتومبیلرانی و موتورسواری غدیر اهواز به 
مناسبت هفته ناجا و با همکاری پلیس پیشگیری خوزستان برگزار 

شد.
وی با اشاره به حضور ۴۰ موتورسوار در این رقابت ها، عنوان کرد: 
که  شد  برگزار  سی سی   ۲۵۰ و   ۱۲۵ کالس  دو  در  مسابقات  این 
مهدی  و  قاسمی  حبیب اهلل  ۱۲۵ سی سی حسین حسینی،  در کالس 
کاله کج و در کالس ۲۵۰ سی سی نیز علیرضا یوسف وند، امیرحسین 
حاتمی نسب و محمدرضا جلیلی به عنوان نفرات اول تا سوم، معرفی 

شدند.
رئیس هیات اتومبیلرانی و موتورسواری خوزستان گفت: پلیس حافظ 
جان، مال و امنیت مردم است و ما نیز وظیفه خودمان می دانستیم 

که جهت قدردانی از این قشر زحمت کش این دوره از رقابت ها را 
برگزار کنیم. ضمن این که برگزاری این مسابقات در ایجاد روحیه 

نشاط بین این قشر تالش گر تأثیر بسزایی داشت.
وی در پایان نیز عنوان کرد: همچنین از جوانان می خواهیم از انجام 
حرکات ناهنجار و هنجارشکن در سطح شهر خودداری کنند و برای 
هرگونه فعالیت در زمینه اتومبیلرانی و موتورسواری به پیست غدیر 

اهواز بیایند.

فرازبامخائیزدهدشتبرسکویسومهندبال
نوجوانانباشگاههایکشورایستاد

خودکشیبهخاطرترسازکرونا

دختر جوان ۲۱ ساله پس از ابتال به کرونا دست به خودکشی زد.
به گزارش ایران آنالین به نقل از دیلی میل،سیناد بولس۲۱ ساله اهل 
به  دست  ترس  از  شد  مبتال  کرونا  به  وقتی  انگلیس  استادفوردشایر 

خودکشی زد.
آنها هرگز  و  نداشته  افسردگی  نشانه  هیچ  او  مادرش  و  پدر  به گفته 

تصور نمی کردند که دست به چنین کاری بزند.
بنا بر اطالعات موجود او به همراه دوستانش از خانه بیرون رفته بود 
که در دورهمی دوستانه به کرونا مبتال شد و پس از چند روز دست به 

چنین کاری زده است.
اندرو بارکلی از پزشکی قانونی بیان کرد قربانی هنگام ابتال به کرونا 
دست به خودکشی زده است. گمان می رود او تصور داشته که نمی تواند 
از شر بیماری کرونا نجات یابد و به همین دلیل به زندگی اش پایان داده 

است. او قبل از مرگ یادداشت خودکشی نیز نوشته و روی رختخوابش 
گذاشته بود  سپس خود را حلق آویز کرده است.

مسلح  سارق  سه  دستگیری  از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
خودرو و کشف مبالغی وجه نقد در این شهرستان خبر داد و گفت: 
در پرونده این افراد یک مورد تیراندازی به صاحب خودروی مورد 

نظر آنها برای سرقت نیز وجود دارد.
به گزارش ایرنا، سرهنگ مهدی پورامینایی در جمع اصحاب رسانه 
مورد   ۲ ضمن  پرونده  این  در  شده  دستگیر  مسلح  سارقان  افزود: 
سرقت وجه نقد به صورت مسلحانه، یک مورد سرقت خودرو به 
صورت مسلحانه را نیز انجام داده که در این حادثه با شلیک تیر به 

پای صاحب خودرو وی را مصدوم کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه در 
این  پلیس  ماموران  اطالعاتی  اشراف  و  فنی  اقدامات  با  و  کرمان 

سالح  تعدادی  و  دستگیر  مسلحانه  سرقت  نفره  سه  باند  شهرستان، 
جنگی از آنها کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به این مطلب که متهمان 
این پرونده در بازه سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند، عنوان کرد: 

اعضای این باند در مجموع سه مورد سرقت مسلحانه داشته اند که 
۲ مورد مربوط به سرقت وجه نقد و یک مورد نیز مربوط به سرقت 
به  خود  سخنان  ادامه  در  پورامینایی  است.سرهنگ  بوده  خودرو 
اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هفته ناجا اشاره و بیان کرد: 
ماموران تالشگر فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان در چهار روز 
ابتدای اجرای این طرح ۲۵۰ فقره سرقت و تعدادی سالح سرد و 

جنگی را کشف و تعدادی از اراذل و اوباش را دستگیر کرده اند.

دستگیریعامالنتیراندازیوسرقتهایمسلحانهدرکرمان


