
   زينب زمانيان
 احمد نجفي در تنها فيلم س�ينمايي که بيش 
از 20 س�ال پيش درباره ماجراي تس�خير النه 
جاسوس�ي امريکا با نام طوفان ش�ن س�اخته 
شده اس�ت، نقش يک امريکايي را بازي کرد. 
ب�ا اينکه در اه�واز به س�ر مي ب�رد و در خالل 
مصاحبه سرفه هاي ش�ديد او ناشي از آلودگي 
هوا در انجام مصاحبه مش�کل ايج�اد مي کرد 
اما با روي ب�از پذيراي ما ش�د. گفت وگو با اين 
سينماگر را به مناسبت روز 13 آبان مي خوانيد. 

    
به عنوان يک سينماگر بگويد امروز و در 
چله انقالب اسالمي مبارزه با سلطه گري 

و زورگويي امريکا چقدر اهميت دارد؟
آنها تحريم مي كنند ما هم بايد پاسخ بدهيم. عده اي 
به شكل صوري علم مخالفت برمي دارند. من اين را 
چندين ماه پيش مي گفتم. اين باعث شد حفره هاي 
مديريتي ما بيرون بزند و فكر مي كنم اين فشار كمك 
مي كند تا راه حل تازه اي ب��راي وضعيت اقتصادي 
و اجتماعي پيدا كنيم. ضمن اينك��ه معتقدم بايد 
با رويكرد رسانه اي، انس��اني و اجتماعي و حيثيتي 
جواب اينها را داد اما بايد درونمان را هم بس��ازيم. 
بايد معنويت گراي��ي انقالبيمان را بي��ش از پيش 
تقويت كنيم. به مس��ئله عدالت اجتماعي بيش��تر 
اهميت بدهيم. نبايد فرام��وش كنيم كه انقالب را 
اقش��ار محروم با بذل جان و خون حف��ظ كرده اند. 
ساخت درون و اهتمام به داخل براي حل مشكالت 
همان چيزي اس��ت كه رهبر انق��الب بارها بر آن 

تأكيد كرده اند. مسئوالن بايد به اين درون گرايي كه 
استقالل ما را بيشتر مي كند، جدي تر توجه كنند. 

فک�ر مي کنيد س�ينماي اي�ران چقدر 
مسئوليت شناس بوده و تا چه اندازه اين 
موضوع در قالب سينما براي نسل جوان 

روشنگري کرده است؟
هيچ ، در سال يكي دو تا فيلم در مورد حاشيه جنگ 
مي آيد و جنگ يا بعضي وقت ه��ا كارهايي كه آقاي 

حاتمي كيا مي كنند مي تواند اثرگذار باشد و جذب 
مخاطب كند. در اصل بايد گفت هيچي. دوس��تان 
نمي توانند اينطور فكر كنن��د، آنهايي كه بچه لوس 
سينما هستند و سر گروه و سردسته هستند فيلم ها را 
پخش مي كنند نمي توانند يا نمي خواهند درباره اين 
موضوعات فيلم بسازند. مي روند و مي آيند، چه كار 
مي توانند بكنند. در پروسه اي خود را انداخته اند كه از 

درونش ارتقاي فرهنگ انقالبي بيرون نمي  آيد. 

با توجه به شعارها و راهبردهايي که کشور 
از ابتداي انقالب درباره اين موضوع داشته 
است، چقدر در داخل کشور همصدايي،  
همنوايي و همدلي از سوي مسئوالن در 

اين باره ديده مي شود؟
همنوايي از طرف مسئوالن كه هنوز از نظر سياسي و 
اجتماعي خيلي ضعيف است و دقيقه 90 دور هم جمع 
مي ش��وند و دوباره رها مي كنند. تقريباً هر كسي ساز 
خودش را مي زند. استكبارس��تيزي بايد راهبرد باشد 
نه تاكتيك. اين قضيه بايد مستمر مي بود كه متأسفانه 
نيست و حرف ها دوگانه  و ممكن است كنار هم بنشينند 
اما دودل هس��تند و دوگانه . در نتيجه عملكرد ها هم 
دوگانه است و اين كمكي نمي كند و بايد در اين شرايط 
به معناي واقعي دست به دست هم بدهند. نه به خاطر 
مسائل حزبي بلكه به خطر منافع ملي كه متأسفانه االن 
خيلي كمرنگ است و شرايط اس��ت كه اينها را به هم 

نزديك مي كند اما دل ها نزديك نيست. 
خود شما تا به حال در اين باره فعاليتي 

داشته ايد؟
تا دلتان بخواهد. من بيشتر به هويت مي پردازم كه 
خود بخش مهمي از استقالل است. بدون هويت كه 
نمي توان استقالل داشت. شما هر كدام از فيلم هايي 
كه من تهيه ك��ردم مي بينيد حداق��ل در همين 
راستاس��ت. نمي دانم چقدر موفق بوده ام اما تالش 
كرده ام در اين مسير گام بردارم. خب هر چه بيشتر 
ساختيم، بيشتر به ما صدمه زدند. نام آخرين فيلم 
من » من يك ايراني ام« است و از نام فيلم مشخص 

است كه تفكر من چگونه است.
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 بررسی ترور بختيار و زندگي
شيخ زكزاكي در جشنواره مقاومت

مستند سينمايي »پرونده 1220« با موضوع ترور بختيار و 
مستند سه دهه زندگي و مجاهدت هاي شيخ ابراهيم زکزاکي 
در پانزدهمين جشنواره فيلم مقاومت نمايش داده مي شوند. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نق��ل از روابط عموم��ي پانزدهمين 
جش��نواره فيلم مقاوم��ت، يك دانش��جوي حقوق ب��ه دنبال 
بررس��ي پرونده حقوقي ماجراي ترور بختيار با شخصي به نام 
مسعود هندي مواجه مي شود و به بررسي پرونده محكوميت او 
مي پردازد. اين داستان ماجراي اثر مستندي است كه قرار است 
همزمان با برگزاري پانزدهمين جشنواره جهاني فيلم مقاومت 
در مجموعه سينمايي فلسطين تهران به نمايش دربيايد.  اين 
مس��تند همچنين پرتره اي از زندگي در حبس مسعود هندي 
نيز محسوب مي شود؛ اثري كه اليه هاي پنهان و پوشيده ترور 
بختيار را افشا مي كند.  مستند »پرونده ۱۲۲0« به كارگرداني 
محمد جواد رجب بيگ��ي و تصويربرداري ش��اهو خوانگر و به 
تهيه كنندگي حسين س��بطي در ۵0 دقيقه توليد شده است. 
اين فيلم در بخش مس��ابقه ملي پانزدهمين جشنواره جهاني 
فيلم مقاومت حضور دارد.  همچنين اين دوره از جشنواره فيلم 
مقاومت ميزبان مس��تندي است كه در آن س��ه دهه زندگي و 
مجاهدت هاي شيخ ابراهيم زكزاكي روايت مي شود. در اين اثر 
كه توسط حسين احمدي س��اخته شده سه دهه زندگي رهبر 
شيعيان كشور نيجريه تصوير مي شود.  اين فيلم روايت ابراهيم 
زكزاكي جوان مبارز نيجريه اي است كه بعد از انقالب اسالمي 
به ديدار امام خمين��ي)ره( مي آيد و تحت تأثي��ر اين ديدار به 
مذهب شيعه مي پيوندد. اكنون پس از سه دهه تبليغ بيش از 

۲۵ ميليون شيعه در نيجريه وجود دارد. 
..................................................................................................

سريال »هزاردستان« به فهرست ملي 
حافظه جهاني يونسكو اضافه شد

چهار اثر ديداري و ش�نيداري از جمله سريال هزاردستان 
به فهرست ملي برنامه حافظه جهاني يونسکو اضافه شدند. 
چهار اثر شامل »برنامه راديويي مرز هاي دانش«، »سريال هزار 
دستان«، »مستند معماري ايراني« و »مستند خليج فارس« در 
روز جهاني ميراث ديداري و شنيداري، در فهرست ملي برنامه 
حافظه جهاني يونسكو ثبت شد.  سال گذشته »جامع التواريخ« 
به عن��وان دهمين اثر ايراني در اين فهرس��ت به ثبت رس��يد. 
پيش از اين نيز كتاب هايي مانند مس��الك الممالك، خمس��ه 
نظامي، شاهنامه بايسنقري، فيلم هاي مستندي مانند »جان 
مرجان«، »پل آزادي«، »ياد و يادگار« و »كودكان س��رزمين 
ايران« و مجموعه عكس هاي تاريخي و مجموعه س��روده ها و 
آثار موسيقيايي انقالب اسالمي در فهرست ملي برنامه حافظه 
جهاني يونس��كو به ثبت رس��يده اند.  برنام��ه حافظه جهاني 
يونسكو كه با نام ميراث مس��تند جهاني يونسكو نيز شناخته 
مي ش��ود، برنامه اي است كه يونسكو از س��ال ۱99۲ به دنبال 
افزايش آگاهي نس��بت به خطراتي كه ميراث مستند جهاني 
را تهديد مي كند، براي حفظ و س��هولت دسترسي به اين آثار 
به اجرا گذاشته  است. يونسكو قصد دارد با اجراي اين برنامه از 
تاراج، پراكندگي، دادوستد غيرقانوني و نابودي ميراث مستند 
جهاني جلوگيري كند. طبق فراخوان يونسكو، اين مخاطرات 
تهديدكننده از قرن ها قبل وجود داشته، ولي جنگ، آشوب هاي 

اجتماعي و نبود امكانات مالي بر شدت آن افزوده است.
.........................................................................................................

 كارگردان »معماي شاه« 
سريال جديد مي سازد

محمدرضا ورزي اي�ن روزها ب�ه همراه مصطفي ش�ريفي 
در ت�دارك نگارش و س�اخت س�ريال جديدي هس�تند. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا ورزي كارگردان 
مطرح تلويزيون به همراه مصطفي ش��ريفي تهيه كننده، اين 
روز ها نگارش كار جديد خود با نام »پري��زاد« را آغاز كرده اند. 
اين سريال محصول سيمافيلم است.  ورزي به عنوان سرپرست 
به همراه تيم نويسندگان، مشغول نگارش سريال پريزاد است. 
اين سريال همانند كار هاي ديگر اين كارگردان، تاريخي است 

و نگارش آن حدود هفت ماه زمان مي برد.

  معصومه طاهری
امام علي بن موس��ي الرضا، امام خوبي ها و مهرباني هاس��ت كه نه فقط 
متعلق به ما ايرانيان و شيعيان، بلكه به تمام انسان هاي پاک سرشت و 
آزاده تعلق دارد و به نوعي حرم امام، پناهگاه امن براي همه مردم جهان 
است. شايد به همين خاطر است كه او را غريب الغربا صدا مي زنند. كافي 
است از هر كجايي با هر رنگ و نژادي كه هستيم سيم دل را به بارگاه 

امن و امانش وصل كنيم و صدايش بزنيم. 
تينا ماري هاسكي، تازه مسلمان امريكايي كه دختر كشيش متعصبي 
است، مي گويد: پدرم س��رطان گرفت و حالش اصاًل خوب نبود درباره 
امام رضا خيلي شنيده بودم. از همان جا به امام متوسل شدم. خيلي دلم 
شكست و از ايشان كمك خواستم. يك بار وقتي ايران آمدم، مقداري 
برنج از حرم امام گرفتم و به امريكا بردم. هر روز مقداري از آن را مي پختم 
و به پدرم مي دادم تا بخورد. هيچ كس جز من، خ��دا و امام رضا از اين 
ماجرا خبر نداشت و باالخره به لطف امام رضا سرطان پدرم خوب شد و 
شفا گرفت. حاال به بركت امام رضا)ع( بعد از سال ها قطع رابطه در حد 

سالم و عليك پدرم با من ارتباط دارد كه خيلي خوشحال هستم. 
محمد شريف، جوان تازه مسلمان سيرالئوني هم مي گويد: زماني  كه 
درخواس��ت آمدن به ايران براي تحصيل كردم، گفتند پول بليت شما 
آماده نيست. ناراحت ش��دم و با پدرم مطرح كردم.پدرم گفت: پسرم 
ناراحت نباش. اگر نيت تو براي خدا و اسالم باشد، خدا هم تو را كمك 
مي كند. من در دلم به اهل بيت توسل كردم و گفتم اگر بر حق هستيد، 
كمك كنيد تا بتوانم براي تحصيل به ايران بروم و حقيقت را درک كنم. 
چند روزي با همين نگراني گذشت تا اينكه به من زنگ زدند و گفتند 
بليت شما آماده شده اس��ت و مي توانيد راهي شويد. خيلي خوشحال 
شدم. وقتي به ايران آمدم به قم رفتم، اما چون با تأخير بود، گفتند جا 
نداريم. دلم گرفت كه نكند برگردم؟! گفتند بايد به مشهد بروي و آنجا 
درس بخواني. چيزي از مشهد نمي دانستم دوست داشتم كنار دوستان 
هموطنم در قم باشم تا اينكه به استادم زنگ زدم و ماجرا را گفتم. خيلي 
خوشحال شد و گفت برو مش��هد كه بهترين جاي ايران مشهد است و 
تعلل نكن. تو توسل كردي و امام رضا)ع( يكي از همان اهل بيت است كه 
مهربانانه جوابت را داده و خدا هم قبول كرده است. اولين باري را كه حرم 
امام رضا)ع( رفتم، به ياد مي آورم. نزديك ۱۵دقيقه مقابل بارگاه امام 
ايستادم. نتوانستم نزديك بشوم فقط گريه مي كردم چون امام مهربانانه 
صداي من را شنيده و كنار خود آورده بود. اين برايم هيجان زيادي داشت. 
بعد از آن به امام گفتم: آقا من غريبم و به محبت شما اينجا آمده ام. هيچ 
دوست و آشنايي ندارم. خواهش مي كنم بهترين و صميمي ترين دوست 
من در اين غربت باشيد. همين طور هم شد. هر وقت مشكلي دارم يا دلم 
مي گيرد پيش امام رضا مي روم و درددل مي كنم. خدا مي داند مشكلم 
حل مي شود و اصاًل احساس غربت و تنهايي نمي كنم. حاال حكمت آن 
تأخير در بليت را مي فهمم. امام رضا)ع( خيلي غريب نواز است و هواي من 
را دارد. يك بار هم دوستي را امام برايم فرستاد. مشغول زيارت بودم. كنار 
دستم آقايي بود. با من سالم و عليك كرد. گفت: مي توانم با شما دوست 
باشم؟ گفتم: چراكه نه البته. اصفهاني بود بعد از ساعت شش عصر تا نماز 
مغرب و عشا با هم حرف زديم. شماره تلفنم را گرفت. يك ماه بعد به من 
زنگ زد و دعوتم كرد به اصفهان بروم. يك هفته آنجا بودم. در اين مدت 

هنوز هم با هم دوست هستيم. 
لنا ميته س��ن، تازه مس��لمان دانماركي هم تعريف مي كند: در فرهنگ 
اروپايي افراد بزرگسال گريه نمي كنند و معتقدند گريه براي بچه هاست اما 
وقتي براي اولين بار به حرم امام رضا)ع( رفتم، ديدم زن و مرد در هر سني 
كه هستند بدون ابا از نگاه ديگران گريه مي كنند و اين برايم عجيب بود. 
آن روز هيچ احساسي نداشتم حتي به دليل اينكه ما در فرهنگمان عادت 
به تنهايي و سكوت داريم، سروصداي زياد حرم برايم ناراحت كننده بود. 
سريع از حرم بيرون آمدم و به همسرم گفتم: برويم از اين شلوغي ناراحت 
مي شوم. روز بعد دلم نمي خواس��ت زود بيرون بيايم. به همسرم گفتم: 
چطور است كمي بمانيم و كنار پنجره فوالد ايستاديم. خيلي شلوغ بود. 
يك مرتبه ديدم كورمادرزادي چشمانش شفا پيدا كرد. بعد او و ديگران 
فرياد مي زدند و گريه مي كردند. در واقع امام رضا)ع( مي خواست ترديدي 
كه در دلم بود را برطرف كند. او مهربانانه به من ياد داد شفا پيدا نمي شود 
مگر اينكه خدا بخواهد و چون من دچار شك بودم مي خواست برايم اثبات 
كند و امام اين معجزه را جلوي چشمانم نشان داد تا به يقين برسم. آن 
موقع آرزو كردم  اي كاش بتوانم از خادمان حرمش باشم و به لطف خدا 

نصيبم شد. االن چند سالي است كه خادم افتخاري امام رضا)ع( هستم.

تازه مسلمان دانمارکی:
امام رضا)ع( ترديدم را رفع كرد

   حسين غزالي*
كساني كه به عتبات عاليات مشرف مي شوند، به هنگام اقامت در نجف 
اش��رف به زيارت محراب اميرالمؤمنين)ع( در مسجد كوفه مي روند 
و در كنار آن خرابه هايي را مشاهده مي كنند كه بقاياي داراالماره يا 
قصر حكومتي بوده است. اين س��اختمان عظيم و مرتفع با معماري 
منحصربه فرد خود همراه با تزئينات خاص كه نماي مختصري از آن 
در س��ريال مختارنامه به نمايش درآم��د، روزگاري مقر فرمانروايي 
جانشين بحق پيامبر مسلمين جهان حضرت محمد )ص( يعني علي 

ابن ابيطالب )ع( و امام اول مسلمين جهان بود. 
در همي��ن داراالم��اره به س��ال ۶۷ هجري ك��ه عبداهلل اب��ن زياد 
فرماندار كوفه بود، فرمان قتل مس��لم ابن عقيل فرس��تاده حضرت 
امام حسين)ع( را صادر كرد و بعد دستور داد س��ر مبارک اين امام 
را از تن جدا كنند و نزد او بياورند كه ش��مر ابن ذي الجوشن پس از 
انجام اين مأموريت در صحراي نينوا، س��ر مبارک سيدالشهدا )ع( 
را روي يك طبق گذاشته و با سرپوش��ي به نزد ابن زياد آورد. كوفه 
دومين شهر ساخته  شده، توسط مسلمانان است. اين شهر به  فرمان 
سعد ابن ابي وقاص ساخته ش��د و قصري در جنوب شرقي مسجد 
آن احداث ش��د كه قصر طمار )به معناي بلند( ناميده شد كه ابتدا 
اقامتگاه سعود و پس  از آن محل زندگي خلفا و حاكمان كوفه بود و 
به همين مناسبت داراالماره خوانده شد. اين قصر داراي چهار ديوار 
هر كدام به طول ۱۷0 متر با ارتفاع ۱۴ متر بوده كه هر ديوار از ضلع 
خارجي به شش نيم دايره شكل تقسيم مي گرديده است. فاصله هر 
برج بين ۲۴ متر و ارتفاع آنها حدود ۲0 متر بوده، تنوع مهندس��ي 
اين برج ها و استحكام ديواره ها، آن را از هجوم خارجي مصون بدارد. 
حضرت علي ابن ابيطالب پيشواي شيعيان جهان در سال 3۶ هجري 
قمري ش��هر كوفه را مركز خالفت خود قرار داد و در مسجد همين 

شهر به شهادت رسيد. 
در روايات اسالمي هم گفته مي شود كه كوفه مركز خالفت حضرت 
مهدي )عج( پس از ظهور خواهد بود اما پيرامون سرگذشت عجيب 
و عبرت آموز داراالماره كوفه بايد اشاره كرد كه در واقعه  كربال نقش 
مهمي داشت و درباره آن، شعرها سروده ش��ده و رساالت زيادي به 
رشته تحرير درآمده اس��ت. در همين داراالماره بود كه وقتي مسلم 
ابن عقيل فرس��تاده حضرت امام حسين )ع( به كوفه آمد تا در مورد 

دعوت كوفيان بررسي كرده و مقدمات سفر امام را به آن شهر فراهم 
كند، به دس��تور عبيداهلل ابن زياد از باالي آن كه بسيار مرتفع بود به 
پايين انداخته شد. مختار در س��ال ۶۶ خروج كرد و در سال ۶۷ در 
جنگ بصره با مصعب بن زبير كه از طرف برادرش عبداهلل بن زبير در 
مكه بود كشته شد. مصعب هم به گمان فتح به موصل حمله برد كه 
عبدالملك بن مروان كه به خالفت نشس��ته بود، محمد بن مروان را 

براي جنگ با مصعب فرستاد.
 مصعب از بصره، عبدالملك از موصل، هردو ابراهيم اشتر را تطميع 
كردند به امارت كوفه. اولي مي خواست با سكوت او به شام حمله كند 
تا عبداهلل ابن زبير هم از حجاز به شام حمله كند. دومي مي خواست 
از موصل به بصره حمله و بعد كوفه را تصرف كند. خالصه سخن اين 
است كه ابن زياد، حاكم كوفه سر مبارک حسين را بريد، روي تشت 
در سرير حكومت داراالماره  كوفه در معرض نمايش مردم گذاشت و 
بعد نزد يزيد فرستاد. شش سال بعد، مختار سر ابن زياد را بريد، در 
همان قصر روي تخت در معرض نمايش گذاشت و بعد نزد حضرت 

سجاد و محمد بن علي در مكه فرستاد.
 سال بعد مصعب در جنگ بصره فاتح شد و س��ر مختار را بريد و در 
كوفه استقرار يافت و روي همان سرير در معرض نمايش گذاشت و 
بعد نزد برادرش عبداهلل بن زبير به مكه فرستاد. سال بعد عبدالملك 
بن مروان سر مصعب را در جنگ با ش��اميان بريد و در كوفه استقرار 
يافت و در همان داراالماره نشست. در آن اثنا كه پسر مروان مفاخره 
مي كرد به كش��تن مصعب، مردي در گوش��ه  مجلس خندان شد و 

چندين بار تكبير گفت. عبدالملك س��بب تكبير را پرس��يد، گفت: 
خودم سر امام حسين را روي همين تخت و زير همين قبه نزد ابن زياد 
ديدم و به فاصله كمي سر ابن زياد را نزد مختار مشاهده كردم و سالي 
نگذشت كه سر مختار را نزد مصعب ديدم و امروز سر مصعب را نزد 
تو مي بينم. پسر مروان س��خت بر خود لرزيد و بي درنگ بيرون آمد 
و دس��تور داد قصر داراالماره را ويران كردند كه تا كنون ويرانه هاي 
آن آشكار است. درباره اين واقعه شعر معروفي است كه بد نيست در 
اين روزها كه سوگوار پيشواي شهيدان عالم حضرت امام حسين)ع( 

هستيم، آن را زمزمه كنيم تا به عبرت روزگار پي ببريم. 

نادره پيري ز عرب هوشمند / گفت به عبدالملك از روي پند
زير همين قبه و اين بارگاه / روي همين مسند و اين جايگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد / آه چه ديدم كه دو چشمم مباد
بر طبقي چون سپر آسمان/ بود چو خورشيد، سري خون چكان

سر كه هزارش سر و افسر فدا / صاحب دستار رسول خدا
بعد ز چندي سر آن بد سير / بد بر مختار به روي سپر

بعد كه مصعب سر و سردار شد/ دستخوش وي سر مختار شد
اين سر مصعب به مجازات كار / تا چه كند با تو دگر روزگار

آه كه يك ديده بيدار نيست / هيچ كس از بعد خبردار نيست
مات همينم كه در اين بندوبس��ت/ اين چه طلسمي است كه نتوان 

شكست
   *روزنامه نگار و پيشکسوت رسانه ملي

  سرگذشت عجيب 
داراالماره کوفه

این سينما فرهنگ انقالبی را ارتقا نمی دهد
گفت وگوي 13 آباني»جوان« با احمد نجفي

فشار امريکا مجبورمان مي کند مشکالت کشور  را ريشه اي حل کنيم

سيدمرتضي ذاكر     دریچه

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 

–
–

                      مسئول دفتر شعبه 266 شوراى حل اختالف مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

–

               منشى شعبه 255 شوراى حل اختالف مجتمع 5 مشهد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

                     مسئول دفتر شعبه 266 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

       مدیر دفتر شعبه 37 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

متصدى امور دفترى شعبه 229 شوراى حل اختالف 
شهرستان مشهد 

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

متصدى امور دفترى شعبه 229 شوراى حل اختالف 
شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى 

متصدى امور دفترى شعبه 229 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

  متصدى امور دفترى شعبه 229 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد 


