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فرهنگ

آیینمحرماز«مشعلگردانی»تا«تعزیهخوانی»
محرم دیگری رسید تا دل ها دوبــاره به
ذوالفقاری
یــاد حسین(ع) رخــت عــزا به تن کنند،
شور حسینی کوچه ها و خیابان ها را فرا گیرد و صدای یا
حسین (ع) ،از هر سویی به گــوش رســد .بیرق های
مشکی در معابر و مساجد برافراشته شد و بسیاری سیاه
پوش شدند تا مردم دیار نخل و آفتاب آیین های کهن
رایج محرم را در جای جای این خطه برپا کنند و در سوگ
سرور و ساالر شهیدان اشک بریزند ،هر چند در این میان
بسیاری از رسوم تحت تاثیر تحوالت قرار گرفته است اما
همچنان شور حسینی در این دیار جلوه ای دیگر دارد.

توجه به دین در هزاره های قبل از میالد

یک کارشناس مردم شناسی به خبرنگار ما می گوید:
سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از با سابقه ترین
استان های کشور در حوزه دین و شریعت قلمداد می
شــود ،سابقه یکتا پرستی و اعتقادهای آیینی و دینی
به هزاره های قبل از میالد بر می گردد ،پژوهش های
باستان شناسی در شهر سوخته به ویــژه در گورستان
آن نشان می دهد مردمی که در این دیــار زندگی می
کردند اعتقاد به زندگی پس از مرگ و معاد داشتند.
«ابراهیمی» ادامــه می دهــد :اشیا و ابــزار فرهنگی که
در این سایت و دیگر آثار پیش از تاریخ به ویژه محوطه
اسپیدژ بمپور در بلوچستان کشف شــده اســت نشان
می دهد که موضوع دین را در هزاره های قبل از میالد
داشته ایم ،با ورود اسالم ،مردم این دیار ،اولین قومی
بودند که وقتی حقانیت دیــن مبین اســام را دیدند
بدون خون ریزی به اسالم گرایش پیدا کردند و اعتقاد
به والیت و ائمه اطهار (ع) در دل و جانشان ریشه کرد به
گونه ای که در تاریخ قید شده است ،سیستانی ها اولین
قومی بودند که به خونخواهی سرور و ساالر شهیدان در
سال های اول قیام کردند و حاکم وقت را بیرون راندند.
بعدها بــاب والیــت به شکلی بــاز شد که ایــن منطقه را
دارالوالیه نام گذاری کردند .در بلوچستان هم مردم به
یکتاپرستی ،خداوند و ائمه (ع) اعتقاد داشتند و تعصبات
قومی و مذهبی زیادی را در این منطقه شاهد هستیم.
به گفته وی ،در حوزه آیین های مذهبی در طول ایام
مذهبی از جمله رمضان ،محرم و صفر ،مردم آیین های
مختلفی را انجام می دادند و اکنون نیز همچنان به آن
می پردازند .در این استان بقعه ها و آرامگاه های زیادی
داریم که نشان دهنده اعتقاد آن ها به ائمه (ع) است،
نکته جالب این که در منطقه بلوچستان از جمله خاش،
کنارک و چابهار ،بقعه ها و آرامگاه هایی از سادات تشیع

داریم از جمله آرامگاه میر حسن و خواجه غالم رسول که
زائران تسنن هم به آن اعتقاد دارند و به زیارت می روند،
آرامگاه خواجه غلطان نیز که سنی مذهب بود در منطقه
سیستان واقع شده است که اهل تشیع هم اعتقاد زیای
به این زیارتگاه دارند.

برنامه ریزی ها قبل از محرم

وی با اشاره به آداب و رسوم ماه محرم در استان اضافه
می کند :قبل از آغاز محرم بر اساس اعتقاد مردم برخی
برنامه ها شروع می شود .بزرگان فامیل دور هم جمع
می شوند و برای محرم برنامه ریزی می کنند ،آیین های
محلی بــرای آقایان و بانوان جداست و خانم ها نقش
مشارکتی ویژه ای در برگزاری برنامه های این ایام در
دو منطقه سیستان و بلوچستان دارند .تهیه لباس های
عزاداری و بیرق ها بر عهده بانوان است که قبل از ماه
محرم آماده می شود ،در قدیم شال بافی ،پارچه بافی
سیاه و آماده کردن خیمه ها نیز توسط خانم ها انجام می
شد .وی تصریح می کند :سیاه پوشی معابر ،خانه ها و
تکایا در محرم انجام می شد ،آماده کردن کتابچه های
قدیمی مداحی که از گذشته های دور به عنوان میراث
فرهنگی از اجداد در هر دو منطقه به یادگار مانده است
و جزو ادبیات شفاهی و میراث معنوی قلمداد می شود و
در مناطق مختلف متفاوت است نیز اقدام دیگری است
که مردم استان در این ایام به آن می پرداختند .ابزار
آالت ویژه عزاداری و تعزیه هم آماده می شد ،در قدیم از
علم ،زنجیر ،طبل و دهل استفاده و در ایام قبل از محرم
مهیا می شد .به گفته وی« ،تعزیه خوانی» یکی از آیین ها
و نمادهای محرم بود که در روزهای مختلف انجام و ابزار
آالت خاص محرم توسط افراد ویژه نگهداری می شد،
«گلدسته گردانی» و «مشعل گردانی» در شب اول محرم
در مساجد بزرگ شهر و روستا انجام می شد و مردم با
چاوشی به استقبال ماه محرم می رفتند .آن ها مشعلی
را روشن می کردند و در میدان وسط روستا آن را بر می
افراشتند که تا پایان عزاداری ها روشن بود.

هر روز به نام یک شهید

ابراهیمی می گوید :عزاداری ها به چند شکل انجام و
نوحه خوانی در دسته های مختلف اجرا و سینه زنی و
زنجیر هم در مناطق مختلف انجام می شد ،ایام محرم
هر روز به نام یکی از شهیدان بود ،مداحی و روضه ای
که خوانده می شد متناسب با نام گذاری آن روز و شهید
بود .بانوان هم در این ایام که در بلوچستان هم دیده

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﺮغﺷﻬﺪﺧﻮار

.

ُﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﻮد!

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

ــﺎب
ﺗﻌــﺪاد ﭘﺎﺳــﺦﻫﺎ درﺎﻓﺘــ ﺑــﺮا ﺳــﺮﮔﺮﻣ »ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻤﺎره« ﻪ دﺮوز در ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﺮ »ﻣﺮغ ﺷﻬﺪﺧﻮار«
ﻣﻨﺘﺸﺮﺷــﺪ ،ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻮد و ﻧﺸــﺎن داد ــﻪ دوره ﺟﺪــﺪ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﺧﺮاﺳﺎنﻪازاﺑﺘﺪاﻫﻔﺘﻪﻗﺒﻞدرﺣﺎلاﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺖ ،ﻢﻢ ﺟﺎ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎز ﺮده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺪه ،در ﻫﺮ از روزﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ ،
از اﻧﻮاع ﺳــﺮﮔﺮﻣﻫﺎ »ﻧﻘﺶﺎب« در اــﻦ ﻧﻴﻢﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار
ﻣﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻟﺬت ﺸــ  £ﺗﺼﻮﺮ ﭘﻨﻬﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن
دل ﻣﺨﺎﻃﺐ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻮد.
ﺣﺎل ِ
ِ
ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﺰان روزﻫﺎ ﺷــﻨﺒﻪ »ﻧﻘﺶــﺎب ﻗﺮﻨــﻪ« ،روزﻫﺎ
ﺷﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ »ﻧﻘﺶﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ« ،روزﻫﺎ دوﺷﻨﺒﻪ
»ﻧﻘﺶــﺎب ُﺟﻔﺖ« ،روزﻫﺎ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ »ﻧﻘﺶﺎب ﺷــﻤﺎره«
و روزﻫــﺎ ﭘﻨﺞﺷــﻨﺒﻪ »ﻧﻘﺶــﺎب ﭼﺎرﭼــﻮب« را در ﺑﺨــﺶ
ﺳــﺮﮔﺮﻣ روزﻧﺎﻣــﻪ ﺧﺮاﺳــﺎن ﺧﻮاﻫﻴــﺪ دــﺪ .اﮔــﺮ درﺑﺎره
ﻫﺮ از اﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻴﺎز دارﺪ ﺑﻪ
وبﺳﺎﺖ ı sargarmi.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻨﻴﺪ.

ابراهیمی« :گلدسته گردانی» و «مشعل گردانی» در شب اول محرم در مساجد بزرگ روستاها و شهر انجام می شد

می شد مراسم روضه خوانی برگزار می کردند ،آن ها در
روز با دعوت از آشنایان و همسایه ها روضه حضرت زهرا
(س) ،حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (س) را برگزار
می کردند و دیگران هم در این امر مشارکت داشتند.
این کارشناس با اشاره به نذوراتی که در این ایام توزیع
مــی شــد اظــهــار مــی کند :در آداب مــردم سیستان و
بلوچستان نذر و نیاز زیاد داریم ،از جمله نذر بی بی سه
شنبه ،نذر بی بی تندوری ،نذر حضرت ابوالفضل (ع)
و  ...که در ایام محرم به شکل های مختلفی در مراسم
مداحی و سینه زنی انجام می شد ،در این باره مردم
در برگزاری مراسم کمک کرده یا با پخت غذای محلی
مانند غلور ،حلیم ،آبگوشت ،پلو و شله زرد آن را در میان
عزادارن توزیع می کردند .وی می افزاید :در روزهای
تاسوعا و عاشورا مردم در روستاها در دسته ها و مساجد
مختلف شرکت می کردند و هر دسته به نام مسجد محله
شان نام گــذاری می شد ،آن ها در این روزهــا بر مزار
شهدا و درگذشتگان می رفتند و در آن مکان یا مسجد
جامع شهر عزاداری می کردند و عرض ارادت خود را به
ساحت مقدس امام حسین (ع) نشان می دادند .پخت
غلور محلی در این روز انجام می شد که مورد توجه و
اقبال مردم این دیار بود ،این نوع حلیم به ویژه در روز
تاسوعا ،عاشورا ،اربعین و رحلت پیامبر اکرم (ص) طبخ

و میان مردم توزیع می شد.

رمز ماندگاری آیین های مذهبی

این کارشناس مردم شناسی بیان می کند :محرم و ذکر
امــام حسین (ع) رمز ماندگاری آیین های مذهبی در
استان است که ریشه در دل و جان مردم دارد ،با گذر
زمان کلیات این آیین ها تغییر نکرده و به قوت خود باقی
مانده است و اجرا می شود ،اما در جزئیات آن به دلیل
شکل زندگی مردم تغییراتی را شاهد هستیم و سنت،
جای خود را به مدرنیته داده است ،تکنولوژی ،ماشینی
شدن زندگی ها و فضای مجازی سبب شده است که
شکل اجرا تغییر کند ،مداحی های گذشته و سنتی که در
دفترچه ها و ادبیات شفاهی بود ،تغییر کرده و متناسب
با سلیقه مخاطب است .به گفته وی ،نوحه های قدیمی
را نداریم ،شکل مداحی ها تغییر کرده است به گونه ای
که در گذشته با حضور قوی تر بزرگان و ریش سفیدان
انجام می شد ،اما در زمان کنونی جوان ترها حضور پر
رنگ تری دارند ،تکنولوژی به سراغ تعزیه خوانی آمده
است و از انــواع سیستم های صوتی و تصویری در این
آیین استفاده می شود و شکل اجرا به روز شده است .نوع
مداحی ها تغییر کرده اما شکل کلی سینه زنی و زنجیر
زنی به قوت خود باقی است.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

درﺑﺎره ﻓﺮاﺧﻮاﻧ ﻪ ﺑﺮا »ارﺳــﺎل زﻣﺎن ﺣﻞ ﺳــﻮدوﻮﻫﺎ«
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺮدﻢ ﻫﻢ ﺷــﺎﺎن ذﺮ اﺳــﺖ :ﻤﺎﺎن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬــ از ﺳــﻮدوﻮﺑﺎزﻫﺎ ﺣﺮﻓــﻪا ،زﻣﺎن ﺣﻞﺷــﺎن را
ﺑﺮا ﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣ ﻣﻨﻨﺪ .ﺑﻪ زود ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ اﻦ ﻋﺰﺰان ،از
آنﻫﺎ دﻋﻮت ﻣﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻤ »ﻣﺘﻦ« و »ﻓﻴﻠﻢ«ﻫﺎ
آﻣﻮزﺷــ ،ﻣﺜــﻞ ﺧﻮدﺷــﺎن ﺣﺮﻓــﻪا ﻨﻨــﺪ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫــﺎ
ﺳﻮدوﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪا ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻨﻢ زﻣﺎن
ﺣﻞﺗﺎن را اﻧﺪازهﮔﻴﺮ ﻨﻴﺪ! ﺑﺎ اﻦ ﺎر ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
روزاﻧﻪﺗﺎن را در ﺣﻞ ﺳــﻮدوﻮ ﺑﺴــﻨﺠﻴﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻌــﺪ از ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳ آﻣﺎر ،از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﺗﺎن ﻟﺬت ﻣﺑﺮﺪ.
ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ ﻗﺒﻞ

ﻟﺬت »ﻧﻘﺶ ِ
ﺎب ﺷﻤﺎره« اﺣﺴﺎس ﺷﺪ!

یک کارشناس
مردم شناسی:
محرم و ذکر امام
حسین (ع) رمز
ماندگاری آیین
های مذهبی در
استان است که
ریشه در دل و
جان مردم دارد،
با گذر زمان
کلیات این آیین
ها تغییر نکرده
و به قوت خود
باقی مانده است
و اجرا می شود
اما در جزئیات آن
به دلیل شکل
زندگی مردم،
تغییراتی را
شاهد هستیم و
سنت جای خود را
به مدرنیته داده
است

آمادگی استان برای شرکت در
جشنوارهگردشگریسالمتعمان

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸ£آنﺑﺎﺪ»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕﭘُﺮرﻧﮓﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

 30هزار کالس در سال تحصیلی
بازگشایی می شود
30هزارکالس در قالب هفت هزار مدرسه استان
همزمان با آغــاز ســال تحصیلی جدید بازگشایی
میشود .مدیرکل آمــوزش و پــرورش به خبرنگار ما
گفت 730 :هزار دانش آموز استان سال تحصیلی
 98 - 97خود را در مهرماه آغاز می کنند و مراسم
شآموز
شکوفهها نیز  31شهریور برای  86هزار دان 
پایه اولی برگزار می شود« .علیرضا نخعی» افزود:
شش میلیون و  789هزار و  852جلد کتاب درسی
به ارزش بیش از  25میلیارد تومان بــرای دانش
آمــوزان استان در سال تحصیلی جدید تامین شده
است که به صورت رایگان در حال توزیع است.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮرﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺮاارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ﺗﻤﺎمارﻗﺎم
ﺳﻄﺮﻫﺎ
ﺳﻮدوﻮ
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٨١رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎراﺘﺮدﮕﺮ(
ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ
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ﺣﺮﻓﻪاﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدوﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار
ﻫﺮﺳﻮدوﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺮاارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰاﺗﺼﻮﺮاﻦ
ﻣﻌﻤﺎ رادرﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

جشنواره گردشگری سالمت از دوم
گروه فرهنگ
مهرماه در عمان برگزار می شود و
سیستان و بلوچستان آماده شرکت در این برنامه است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استاندرسومینجلسههماهنگیشرکتدرجشنواره
گردشگری سالمت عمان که با حضور سرپرست
فرمانداری زاهدان و نمایندگان دستگاه های مربوطه
در سالن جلسات موزه منطقه ای جنوب شرق برگزار
شد گفت :بیش از  25درصد جمعیت عمان را اقوام
بلوچ تشکیل می دهند ،با توجه به این موضوع حضور
در نمایشگاه گردشگری سالمت عمان فرصت بسیار
خوبی برای استان است« .علیرضا جاللزایی» افزود:
همه دستگاه ها باید با یکدیگر مشارکت و هم افزایی
داشته باشند تا از این فرصت نهایت استفاده را ببریم و
گردشگری استان به ویژه گردشگری سالمت را از این
طریق معرفی کنیم .سیستان و بلوچستان ،استانی
متفاوت با ظرفیت های فراوان است و این نمایشگاه
فرصتی برای معرفی ظرفیت ها و قابلیت ها به ویژه
توانمندی های درمانی و گردشگری سالمت استان
محسوب می شود .به گفته وی ،تیم اعزامی به ریاست
استاندار به عمان می رود و محوریت کار بر عهده اداره
کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری است
و دستگاه های مختلفی از جمله شــهــرداری ،علوم
پزشکی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و  ...در این نمایشگاه
مشارکت می کنند .وی خاطرنشان کرد :این حضور،
فرصتی برای تکمیل شب های فرهنگی استان خواهد
بود که با هدف معرفی فرهنگ و توانمندی های استان
برگزار می شود.

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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