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واکنش به یک گزارش

ادعای شاکی حرفه ای بودن را
 رد می کنیم

بسمه تعالی
فان تولوا فقل حسبی اهللا ال اله اال هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم

پیرو انتشــار گزارشــی در آن روزنامه به تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱ تحت روتیتر (مقدمه یا 
مؤخره تیتر) و تیتر (عنوان) «مورد عجیب شــاکی های حرفه ای در شهر سیرجان/ پیشه: 
شــاکی حرفه ای»، به قلم آقای سامان موحدی راد، با عنایت به اینکه گزارش منتشره، به 
صورت خالف واقع و با محتوای کذب و اتهام زنی علیه اینجانب تحریر شــده، مســتدعی 
اســت وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، نسبت به انتشار جوابیه با همان فونت و در همان 
صفحه و اگر نیاز شــد در دو صفحه، اقدام الزم را مبذول بفرمایید. پیشاپیش از همکاری 

جنابعالی و همکارانتان کمال تشکر و امتنان را دارم.
جوابیه را که به همراه مســتندات اثباتی تقدیم می نمایم، در دو بخش به اســتحضار 
می رسانم: بخش اول را به عملکرد غیراخالقی و غیرمنصفانه روزنامه نگاری که از جاده 
راســتی فاصله گرفته و اصول روزنامه نگاری را هم زیر پا گذاشته و اتهام های دروغینی را 
وارد و اقدام به نشر گسترده آن در سطح کشور نموده و دشمن ها و دشمنی ها اختصاص 

داده ام. بخش دوم به مردودبودن اتهامات اختصاص یافته است.
بخش اول:

۱-اگر بگویم که شباهت روزنامه نگار باوجدان با قاضی محترم در یافتن حقیقت است، 
حرف نابجایی زده نشده است. لکن متأسفانه در گزارش مورد اشاره، روزنامه نگار روزنامه 
«شــرق» به انحای مختلف، اخالق و انصاف را زیر پا گذاشــته و تالش کرده تا با بهتان و 
نشــر اکاذیب، نه تنها تصویری مخدوش از حقیقت را ارائه دهد، بلکه وارونه جلوه دهد! 
متأســفانه تعدد عملکرد غیرحرفه ای و غیراخالقی روزنامه نگار مذکور در این گزارش، در 
حدی است که حتی با عینک خوش بینی نیز نمی شود عنوان سهو یا اشتباه را بر آن نهاد و 
طبیعی است که تصور شود نیت دیگری در انتشار این گزارش دخیل بوده که در طی این 
جوابیه به آن پرداخته می شود. به عنوان نمونه این روزنامه نگار که پس از انتشار روزنامه 
«شــرق» شناسا شد، هیچ یک از اظهارات ردوبدل شــده با بنده را که حاکم در پرونده های 
قضائی بوده ام، منتشــر نکــرده و در عوض، به هر اتهامی که محکومیــن پرونده ها وارد 
نمــوده، پروبال داده اســت! صرف نظر از اینکه عملکرد وی فاقــد انصاف بوده، اما نکته 
اینجاست که اگر قضات معظم، حقی را برای محکومین متصور شده بودند، قبل از اینکه 
این روزنامه نگار که فاقد هرگونه اطالعات حقوقی و صالحیت قضائی می باشد، برای آنها 
دل بســوزاند، قطعا که قضات معظم، دل به حال آنها می ســوزاندند.جالب تر اینجاست 
که برخالف ادعای این روزنامه نگار که بنده را شاکی حرفه ای معرفی نموده، محکومین، 
شاکی و مدعی بنده بوده اند، با این توضیح که در ابتدا، این سه محکوم شده، اسامی ذکرشده 
در گــزارش این روزنامه نــگار «(ع ز)- (م ز)- (م ص)»، دعاوی اصلی موضوع پرونده به 
شماره های ۹۹۰۹۹۸۳۴۳۱۲۰۰۲۴۳ و۹۹۰۹۹۸۳۴۳۱۲۰۰۰۸۰ شعبه محترم دوم حقوقی 
سیرجان- ۹۶۰۹۹۸۳۴۵۶۵۰۰۵۵۲ شعبه محترم پنجم حقوقی-۹۳۰۹۹۸۳۴۳۱۴۰۰۶۶۳ 
شعبه محترم دوم حقوقی را به طرفیت بنده طرح و بنده در طرح دعوای متقابل از خود 
دفاع و مســیر دعاوی هم از دادگاه های محترم بدوی و دیوان عالی معظم و تجدید نظر 
محترم گذشــته و هر ســه نفر اسامی فوق الذکر محکوم شــده اند. همین که این سه نفر 
محکوم شــده اند، گویای حقانیت بنده بوده، لذا موضوع نه تنها از شمول شاکی حرفه ای 
که در قانون هیچ تعریف و مصداقی ندارد، خارج بوده، بلکه از عنوان شاکی که مزورانه به 
آن پرداخته اند نیز خارج بوده، لکن این روزنامه نگار، با توجه به اینکه ایشان را متوجه این 
نکات نموده، اصال با خود نیندیشید که وقتی صدور احکام محکومیت مصاحبه شوندگان 
قطعی شــده، پس واهی بــودن ادعاهای آنها در مراجع ذی صالح ثابت شــده که به آن 

نپردازد و با خود بیندیشــد که در جایگاهی هم نیســتم که بخواهــم در برابر تصمیمات 
قضائی عرض اندام کنم، لکن ایشان با زیر سؤال بردن آرای قضائی، محکومیت محکومین 
را ناحق جلوه داده و تصمیمات شــریف ترین مراجع معظم قضائی را زیر ســؤال برده، با 
عاملین توطئه، هم صدا و عنوان گزارشش را پیشه: «شاکی حرفه ای» و آن را هم منتسب 
به بنده نموده و یک صفحه از روزنامه شــرق را بــه آن اختصاص می دهد!! درحالی که 
چنانچه دغدغه این روزنامه نگار موضوع شــاکی حرفه ای بود، می بایست صدها مقاله از 
سراسر ایران را به این موضوع اختصاص دهد نه فقط یک گزارش آن هم منتسب به بنده. 

و لذا مأموریت ایشان خاص بوده است.
اســتدعا دارم به روابط توجه بفرمایید: نگارنده مقاله از روزنامه شــرق، طی مقاله 
منتشرشده اش در این روزنامه، ادعا کرده که به دنبال انتشار مقاله دادسرای سیرجان به 
این شهر آمده و پرس وجوهای محلی او را به «ع ز» (که خواهرزاده «ا ز» روزنامه نگاران 
روزنامه شــرق می باشد) و به «م ز» ( که از ثروتمندان شــهر هست) رسانده، لکن این 
روزنامه نگار، در بیان همین یک ادعا هم صداقت نداشــته، زیرا اوال: دادسرای سیرجان 
بارها مقاالتی در روزنامه شهرســتان داشــته، اما هرگز از روزنامه شرق، بر آنها مانوری 
نبوده، بنا بر این، این مقاله خاص و مد نظر بوده. ثانیا: چگونه فردی از تهران می توانسته 
ســه فرد خاص فوق الذکر را در پرس وجوهای مردمی ۴۰۰ هزار نفره جمعیت سیرجان 
پیدا کند که از قضا یکی از آنها «ع ز» خواهرزاده «ا ز» روزنامه نگار روزنامه شــرق از آب 
دربیاید؟؟؟!!! لذا مالحظه می فرمایید که عالوه بر عدم صداقت، سه ضلع مثلث چگونه 
تشــکیل شده بوده، به این معنا که: مقاله دادسرای سیرجان منتشر شود که بهانه برای 
آمدن روزنامه نگار روزنامه شــرق به وجود آیــد!! و تصادفا!! و از قضا!! طرف مصاحبه 
روزنامه نگار روزنامه شــرق، «ع ز» خواهرزاده «ا ز»، همکار روزنامه نگار شــرق و «م ز» 
از آب دربیاینــد!!!! ....، صرف نظر از اینکه در این مقوله، بی طرفی برای این روزنامه نگار 
معنا نداشــته، لکن دو نکته در اینجا هســت، اول اینکه: روزنامه نگار روزنامه شرق، در 
صفحــه ای که بــه بنده اختصــاص داده، در واقع به انتقــاد از آرای قضائی عالی ترین 
مراجع قضائی نشسته!! و دوم اینکه: جرئت نقد آرای قضائی را از کجا یافته؟؟!! پاسخ 
اینجاســت: اگر به مقاله منتشرشده از دادسرای سیرجان بازگردیم مبنی بر این بوده که 
«شــکات حرفه ای در چرخه دادرســی، منفعتی را به خود اختصاص می دهند!!»، لذا 
این مقاله، این معنا را به روزنامه نگار شــرق داده که با طرح شکایات، می توان نفعی را 
برای خود رقم زد!! که او سوء استفاده نموده و یک ادعای دروغین را که مصداق توهین 
می باشــد، بدین گونه در روزنامه شرق قید کند که: «...شاکی های حرفه ای از « باگ های» 
(خطاها) دســتگاه قضائی، اســتفاده و با طرح دعوا به خواسته های خود می رسند!!»، 
جز این نیست که دادسرای سیرجان تالش کرده تا ثابت کند خطاهایی در صدور آرا، آن 
هــم آرای صادره از باالترین مراجع قضائی صورت می گیرد و وضعیت قضاوت در آنجا 
ضعیف بوده و قضات محترم دیوان معظم یا تجدیدنظر محترم، قدرت تشخیص حق از 
باطل را نداشته اند که شاکی حرفه ای ادعایی وی، توانسته کسب منفعت کند، در اینجا 
وقتی از یک مرجع قضائی، باالترین سیســتم قضائی را به چالش می کشاند و آب را به 
آسیاب دشمن می ریزد، دیگر از آن روزنامه نگار شرق که مستمسکی برای بد جلوه دادن 

وضعیت پیدا کرده، چه انتظار؟؟!!
پس از انتشــار روزنامه، «م ز» و «ع ز» ادعــا می کنند که پرونده های مختومه، مجددا 
به جریان می افتند و مثل اینکه ادعایشــان هم بی مــورد نبوده زیرا در مقدمه گزارش این 
روزنامه نگار نیز به این مطلب اشــاره شــده بود «...رأی منقضی شده ممکن است در یک 
دادرســی دیگر تغییراتی کند...» که اطالع این روزنامه نگار از این امر خود نشــانه ارتباط 

فی مابین ســه ضلع این مثلث می باشــد!! و نکته اینجاســت: پس هدف از برپاکردن این 
جنجال توســط این روزنامه نگار، به جریان انداختن پرونده های محکومیت «م ز» و «ع ز» 

و... به منظور تغییر رأی می باشد که منفعتی کسب شود.
چند ســال قبل هم هجمه دیگری را به جهت تأثیر آن بر اذهان قضات محترم علیه 
بنده در ســطح شهرســتان به راه انداختند، در آن زمان هم در رأس یک مثلث، دادسرای 
سیرجان بود، دو ضلع دیگرش هم در دست «م ز» و یک مأمور، بدین گونه که «م ز» مدعی 
شود وی را با تلفن تهدید کرده اند، تا دست دستوردهنده به جهت اخذ پرینت متن پیامک 
موبایل منتســب به بنده باز شود!! زیرا هرگز این تهدیدکننده شناسایی نشد!! اما دستور به 
جهت اخذ پرینت پیامک، خود دارای شــرایط ذکرشــده در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری بوده و این شرایط مهیا نبوده، لکن برخالف ماده قانون مذکور و برخالف اصل ۲۵ 

از قانون اساسی، دستور، صادر و حتی تمدید می شود!! 
در این بین چه شخصی اقدام به جعل پیامک می کند؟؟ اهللا اعلم، پیامک های جعلی 
که مدعی بودند از حفاظت محترم گرفته اند، پس صحت دارند، نه تنها در بین مردم پخش 
می شوند، بلکه مؤثر بر ذهنیت قضات معظم وقت هم می شود و هدف این تأثیر این بوده 
تا بتوانند «م ز» را از مجازات جرائم ارتکابی برهانند، پس از اطالع از این عمل شنیع خالف 
قانون، از دســتوردهنده به جهت اخذ پیامک و مأمورش، دادخواهی نزد مقامات معظم 
کشور بردم، آقایان چون می دانستند مرتکب چه خطاهایی شده اند، درخواست کردند که 
به آنها رضایت دهم که از ترس ساخت پاپوشی دیگر، رضایت نامه ها تقدیم شد، لکن نکته 
اینجاســت که اگر عملکرد آنها قانونی بوده، اگر بر عملکرد قانونی آنها خدشــه ای وارد 
نبوده، چه نیاز به اخذ رضایت نامه؟؟ و نکته بعد: آن مأمور، اقدام به سرقت صورت جلسه 
پیامک ها می نماید که در نامه قاضی محترم قید شده که تنها این نکته را در ذهن تداعی 
می کند که پیامک ها، جعلی بودند، واال ســرقت نمی شــدند، در جهــت اثبات جعلیت 
پیامک ها، دلیل دیگری هم هســت، در این راستا به نامه حفاظت اطالعات محترم کرمان 
استناد می نمایم که اعالم فرموده اند هیچ سابقه ای از اخذ پیامک های ادعایی از آن مرجع 

محترم، اصال در آنجا وجود ندارد... .
۲- یکــی از اصول حرفه ای روزنامه نگار و به هنــگام مصاحبه، معرفی کامل خود و 
بیان هدف خود از انجام مصاحبه اســت، در حالی که پس از آنکه بنده به تماســی پاسخ 
دادم، تماس گیرنده صحبتش را با این سؤال: شما خانم «ح ش» هستید؟ آ غاز کرد و پس 
از آنکه بنده تأیید کردم، با لحنی تحکم آمیز و بازجوگرانه اظهار کرد اوراقی از دادســرای 
ســیرجان به دست وی رســیده و طی آن از ایشان خواسته شده تا بنده را به عنوان شاکی 

حرفه ای معرفی کند؟ 
در ابتدا تنها تصوری که برای بنده به  وجود آمد، این بود که تماس گیرنده از یک مرجع 
محترم قضائی  یا اطالعاتی اســت که به صحبت با ایشــان ادامــه دادم، واال چنانچه پی 
برده بودم ایشــان از روزنامه شرق اســت، هرگز به صحبت با ایشان ادامه نمی دادم، زیرا 
بنــده، نه اهل روزنامه و روزنامه نگاری بوده و نه اهل تنش و هیاهو، بوده و نه هســتم و 
نه می خواهم که باشــم و چنانچه به پاسخ نشســته ام، از باب هتک حرمتی است که بر 
خانواده ام تحمیل کردند، واال بنده شخصا این جمله حیدر کرار را در برابر دارم که کوه ها 
بجنبند و تو مجنب، نگاهت را به اقصای صف دشــمن بفرســت و به خدا بیندیش و به 
پیروزی (این جلوها را نگاه نکن که این یکی کشــته شــد آن یکی کشته شد که روحیه ات 
ضعیف گردد یا این روزنامه نگار چه گفــت آن یکی چه؟.... بنا بر این مالحظه می فرمایید 

که روزنامه نگار موصوف، از همان ابتدا، اصول روزنامه نگاری را هم رعایت نکرده است.
ادامه در صفحه ۱۰

شرق:  ۲۸ تیرماه ســال جاری، گزارشی در گروه جامعه «شرق» با نام «شاکی حرفه ای» منتشر شــد که به بررسی یک پرونده عجیب در شهر سیرجان 
می پرداخت. هرچند در این گزارش نامی از فردی که اهالی سیرجان مدعی بودند شاکی حرفه ای است نیامد، اما این فرد با حضور در روزنامه «شرق» 
خواهان انتشــار یک جوابیه شد. «شرق» هرچند به دلیل نیاوردن اسم هیچ شخصی در گزارش از نظر حقوقی موظف به انتشار این جوابیه نیست، اما 

به رسم رعایت عدالت، جوابیه این فرد را منتشر می کند. متن جوابیه به شرح زیر است:

پنجشنبه
۱۳ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۳

بـازتـاب

ارائه خدمات به اتباع خارجی به بانک مرکزی 
ابالغ شد

وزارت کشــور در واکنش به گزارش «همچنان ســرگردانی»  کــه در تاریخ ۱۵ 
تیرماه در گروه جامعه روزنامه «شــرق» منتشر شده بود، جوابیه ای را به دفتر این 
روزنامه ارســال کرد. متن این جوابیه را در ادامه می خوانید: نظر به انتشار مطلبی 
با عنوان «همچنان ســرگردانی» در آن روزنامه در مــورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵، توضیحات 
معاونت سیاسی وزارت کشور درخصوص مطالب مطرح شده ارائه می شود. ارائه 
خدمات به اتباع خارجی به بانک مرکزی ابالغ شــده است. موضوع ارائه خدمات 
بانکی به اتباع خارجی از سال های گذشته به دالیل مختلف اعم از اختالف نظر بر 
روی بانک اطالعاتی اتباع، نحوه ارائه کد یا شناســه اختصاصی یا برخی اقدامات 
ناهماهنگ سیســتم بانکی، دســتخوش چالش و اختالف بین دستگاه های متولی 
بوده اســت. ۱- با توجه به مشکالت اخیر و مسدودشدن برخی حساب های بانکی 
اتباع خارجی از ســوی بانک مرکزی، موضوع در دســتور کار شانزدهمین نشست 
کمیسیونی ساماندهی اتباع خارجی قرار گرفت و با دعوت از نماینده بانک مرکزی 
(آقــای محرمیان، معــاون فناوری های نوین) موضوع مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت. ۲- حســب بند ۸ مصوبات ابالغی نشست مذکور مقرر شد: «دستگاه های 
خدمات رســان موظف  اند نســبت به ارائــه خدمات به اتباع خارجــی مجاز که از 
طــرف اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور معرفی می شــوند، 
اقــدام نمایند». ۳- این مصوبه جهت اجرا به بانک مرکزی ابالغ و بر برطرف کردن 
مسدودی بانک ها و ارائه خدمات به جامعه اتباع خارجی تأکید شده است. عالوه 
بر این، پیگیری های الزم برای حل این مشکل از طریق برگزاری جلسات کارشناسی 

با مسئوالن ذی ربط در بانک مرکزی انجام شده است.

تأمین هزینه های درمانی ۱۱۷۲ کودک با 
امتیازهای اسنپ کالب

اسنپ در ســومین طرح نیکوکاری خود با همکاری خیریه  حس مهر با عنوان 
«تأمین هزینه های درمان کودکان بســتری در بیمارستان» هزینه های درمان هزار و 

۱۷۲ کودک را پرداخت کرد.
روابط عمومی شــرکت اســنپ، ضمن تشــکر از مشــارکت خــوب کاربران و 
اعتمادشــان به طرح های نیکوکاری باشــگاه مشــتریان اعالم کرد: «در این طرح 
۲۷۶ هزار و ۹۷۷ مرتبه مشارکت شده و در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون و 
۹۰۸ هزار تومــان برای درمان کودکانی که خانواده های آنها در شــرایط دشــوار 
اقتصادی قرار دارند به خیریه  حس مهر پرداخت شــده است». به گزارش اسنپ، 
در ایــن طرح هــزار و ۱۷۲ کودک فارغ از جنســیت، قومیــت و تابعیت آنها تحت 
پوشــش قرار گرفتنــد. ۴۳ درصد این کودکان دختر و ۵۷ درصد پســر و همچنین 
۶۲ درصد از آنها ایرانی و ۳۸ درصد از اتباع خارجی بودند. کودکان حمایت شــده 
از نظر تعداد به ترتیب از اســتان های خوزســتان، یزد، خراسان رضوی، اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، سیستان و بلوچستان و ایالم معرفی شدند. اطالعات 
مربوط به پرونده  پزشــکی و شــرایط خانوادگی این کودکان در سایت خیریه حس 
مهر در دسترس است. در ســال های اخیر، اسنپ طرح های نیکوکاری متنوعی را 
در راستای مســئولیت اجتماعی خود با مشــارکت کاربرانش در باشگاه مشتریان 
(اســنپ کالب) اجرا کرده اســت. پیش از این نیز طرح هایی مانند «آموزش آنالین 
منجر به اشــتغال افــراد دارای معلولیت» و «حمایــت از تحصیل دانش آموزان 
سیستان و بلوچســتان» در اسنپ کالب با استقبال گسترده کاربران روبه رو شده بود. 
بخش نیکوکاری باشــگاه مشتریان اسنپ تالش دارد با شناسایی طرح های مؤثر و 
پایدار مســئولیت اجتماعی در حل مشــکالت جامعه یاری رسان باشد. خیریه ها و 
ســازمان های مردم نهاد می توانند طرح های پیشنهادی خود را به ایمیل مسئولیت 

اجتماعی شرکت اسنپ به آدرس csr.pr@snapp.cab ارسال کنند.

اسنپ کالب

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

اثری از شاتو بریان فرانسوی- رهبر مذهبی کاتولیک های 
جهان ۱۱- کلمه ای پرسشی- محل پیدایش چیزی- الغر 
۱۲- خداحافظی بیگانه- تراوش کردن- بازداشتن- نقشه 

انگلیســی ۱۳- لقب ویوالدی، آهنگساز ایتالیایی- شعار 
اسالم ۱۴- گوشــت آذری- پناهگاه- غذای سرپایی ۱۵- 

سند مالکیت غیررسمی- صرفه جویی- خارج قسمت 
افقی: 

 ۱- پیشــه وران- کاهل- از انــواع خرماهای ایران 
۲- کاخ داریــوش هخامنشــی در تخــت جمشــید- 
خیال کــردن ۳- واحد  اندازه گیری طــول- خانه های 
عــرب- برادر مــادر ۴- اذیــت- روزه گرفتــن- ضمیر 
جمــع ۵- بادمجانش آفت ندارد- وســیله ای کارآمد 
در بانک ها- چاپلوســی ۶- عارضــه تجمع چرک در 
موضعــی از بدن- محکم و اســتوار- رواج دهنده ۷- 
درخت همیشــه  سبز- ضرورت- سوره هشتادوچهارم 
قرآن ۸- شــلیک پیاپی گلوله- چیره دست ۹- فیلمی 
ســاخته اصغر فرهادی با بــازی امیر جدیدی- بادبان 
کشتی- شبانگاه۱۰- برگشــتن- کتاب ژان ژاک روسو- 
زد و خــورد ۱۱- واضح و آشــکار- محلــی مذهبی و 
متبرک برای آب نوشــیدن رهگذران- روی خط حامل 
است ۱۲- ملت ها- ظرف جوهر و مرکب- بسیار ۱۳- 
سمت راســت- لگد- گداختن ۱۴- عالقه مند- انرژی 

۱۵- روزانه- گروه مجهز- الستیک سوراخ شده
عمودی: 

۱- ســقف دهان- سوغات شــهر مراغه- از باال به 
پایین ۲- نهمین ماه میالدی- ترســناک- تکرار  حرفی 
۳-  آشــکار- مهم تریــن و نیرومندترین جنبش هنری 
سال های بین دو جنگ جهانی ۴- ضربه سر در فوتبال- 
رشــته ای در شمشیربازی- پندار- از انجیل های معتبر 
۵- شــرف- برگزیده از هر چیز- چشــم ۶- از یک پدر 
و مــادر- مرتعش- حمام الغری ۷- کشــتی جنگی- 
شــکرگزار- خطاب مردانه- نشــانه مفعولی ۸- نظر 
برای انجام دادن یا ندادن کاری- ســرزنش ۹- گونه- 
سخنان بیمار تب دار- سیاره سرخ- یک نفر ۱۰- فقیر- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۸۶      طراح: بیژن گورانی
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