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اخبار 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران منصوب شد

 جوادى به جاى زارع در ارشاد استان
با صدور حکمى از سوى وزیر فرهنگ  و ارشاد

اســالمى، حســین جوادى به عنوان مدیرکل 
جدیــد فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 

مازندران منصوب شد .
بــا صدور حکمى از ســوى وزیــر فرهنگ  
و ارشاد اســالمى، حســین جوادى به عنوان 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمى اســتان مازندران منصوب شد.گفتنى است 
جوادى اصالتا اهل آمل و در دولت احمدى نژاد به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى شهرستان آمل مشغول فعالیت بوده است.عباس زارع از تیر ماه سال 98 پس 
از چهار دوره مدیریتى که معاون فرهنگى اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
مازندران بوده،  به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى مازندران منصوب شده بود.

نماینده ولى فقیه در مازندران:
مفاخر علمى و حوزوى مازندران 

شناسایى و معرفى شوند
 نماینــده ولى فقیه در مازندران با تاکید براین که شــخصیت ها و مفاخر علمى و 
حوزوى اســتان باید شناسایى و معرفى شــوند، گفت: این علما باید از گمنامى و انزوا 
خارج شوند. آیت اهللا محمدباقر محمدى الئینى بعدازظهر یکشنبه در کمیته استانى 
نکوداشت علمى شخصیت هاى حوزوى استان با اشاره به وجود و فعالیت تشکل هاى 
صنفى مختلف اظهار داشت: نهاد روحانیت باید براى ترویج و حفظ جایگاه اجتماعى 
و مرجعیت تالش هاى گوناگونى داشــته باشــد و معرفى الگوه ها و اسوه ها از جمله 
طرح ها اســت.وى با اظهار اینکه مفاخر و شــخصیت هاى روحانیت باید از گمنامى 
و انزوا خارج شــود، گفت: تقدیم چهار هزار شــهید روحانى در کشــور و 400 شهید 

روحانى در مازندران از جمله ویژگى هاى و برجستگى هاى استان به شمار مى رود.
وى تصریح کرد: شناســایى نیروها و مفاخر و معرفى آنها به جامعه باید تالش ویژه 

اى به خرج داد وهمه اسوه ها را به مردم و نسل هاى جدید جامعه معرفى کنیم.
آیت اهللا الئینى معرفى اســوه ها را در مدارس، دانشــگاه ها الزم دانســت و گفت: 
شناسایى و معرفى اسوه هاى روحانیت در مدارس حوزه هاى علمیه نیز ضرورى به نظر 
مى رسد.حجت االسالم اســماعیل زاده دبیر نکوداشت علمى شخصیت هاى حوزوى 
اســتان الگوسازى براى نسل جوان و نوجوان را از جمله اهداف تبیین و معرفى الگوها 
و اســوه ها در جامعه بیان کرد و گفت: شــوراى پژوهش و کمیته علمى این دبیرخانه 
تشــکیل و فعال شده است.وى ادامه داد: مفاخر حوزوى هر شهرستان در همان شهر 

معرفى خواهند شد.

معاون وزیر کشور:
طرح هاى کنونى دریا مدرن نیست

 معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان امور اجتماعى وزارت کشــور با اشــاره به اینکه 
طرح هاى دریا از نیمه خرداد شــروع مى شــود، گفت: طرح هاى موجود دریا مدرن و 
پایدار نیست.محمد عباسى بعدازظهر یکشنبه در نشست ستاد ساماندهى سواحل در 
مازندران با بیان اینکه دشــمنان تالش دارند آسیب هاى اجتماعى را بین جوانان رشد 

دهند، افزود: باید جبهه مقابله با آسیب ها را تقویت کنیم.
وى افــزود: متولیان امر بایــد از همه زمان ها براى خدمت رســانى عالمانه به مردم 
اســتفاده کنند و باید فضا و بستر را براى میزبانى از مسافران در مناطق ساحلى شمالى 
مهیا کرد.وى ادامه داد: طرح دریا طرح مدرن و پایدارى نیست و همان کارهاى گذشته 

امروز نیز تکرار و تجربه مى شود و نیازمند طرح خالقانه و مبتکرانه اى هستیم.
عباسى با بیان شمال کشور داراى اهمیت اقتصادى، گردشگرى، فرهنگى و اجتماعى 
است، افزود: مازندران ارائه کننده خدمات ملى با امکانات محلى است و باید کمک هاى 
ملى در این زمینه صورت گیرد.رئیس ســازمان امور اجتماعى وزارت کشور یادآور شد: 
آزادسازى ساحل فرصت بسیار بزرگى محســوب مى شود ولى دشمن درپى آن است 
این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل کند. وى با اشــاره به راه اندازى قرارگاه ساماندهى 
سواحل در مازندران یادآور شد: چهار میلیارد تومان براى پرداخت حقوق ناجیان غریق 
طرح هاى دریا در شمال تخصیص یافت که از این میزان دو میلیارد و 700 میلیون تومان 
مختص مازندران بوده است.عباسى ادامه داد: پشتیبانى ملى براى ساماندهى سواحل 
در شمال و مازندران وجود دارد و جاى نگرانى در این زمینه نیست زیرا دریا یک فرصت 

اجتماعى و اقتصادى ارزشمندى محسوب مى شود.

افراسیابى با مهر مطرح کرد؛
افزایش سواد از اولویت هاى بنیاد

 بازى هاى رایانه اى است
سرپرســت معاونت نظارت و هدایت فرهنگى بنیاد ملــى بازى هاى رایانه اى گفت: 
افزایش ســواد بازى هاى رایانه اى یکى از اقداماتى اســت که در حوزه هدایت فرهنگى 
در اولویت برنامه هاى مان قرار دارد.محمدصادق افراســیابى سرپرست معاونت نظارت 
و هدایــت فرهنگى بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشــاره به 
اقدامــات این معاونت گفت: یکى از کارهایى که مى تــوان در معاونت نظارت و هدایت 
فرهنگــى بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى، انجام دهیم، تالش جدى براى افزایش ســواد 
بازى هاى رایانه اى اســت.وى ادامه داد: در این حوزه برگــزارى دوره هاى متعدد براى 
معلمان، مربیان آموزش و پرورش یکى از برنامه هایى است که دنبال مى کنیم تا بتوانند 
ایفاى نقش کنند و دانش آموز را به شکلى پرورش دهد که آنها بتوانند مصرف خود را در 
حوزه بازى هاى رایانه اى به بهترین نحو مدیریت کنند و به اســتفاده از بازى هاى سالم، 
مفید و امن بپردازند. به واسطه آموزش مربیان مى توان مانع از مصرف بازى هایى شد که 
داراى مشکالت فرهنگى است. سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگى بنیاد ملى 
بازى هاى رایانه اى ادامه داد: این دوره هاى آموزشى که در سال جارى برگزار خواهد شد، 
کمک خواهد کرد خانواده ها و دانش آموزان با نظام رده بندى سنى «اسرا» بیشتر آشنا 

شوند و بتوانند از این نظام بیشترین بهره بردارى را داشته باشند.
وى افزود: گســترش همکارى با سازمان صداوســیما در حوزه برنامه سازى و تولید 
و پخش برنامه هاى فرهنگى با هدف افزایش ســواد بازى هاى رایانه اى خانواده ها و باال 
بردن اطالعات خانواده ها در زمینه کارکردهــاى انواع بازى هاى رایانه اى و فرصت ها و 
تهدیدهاى بازى ها و سرگرمى هاى دیجیتال، یکى دیگر از برنامه هاى معاونت به شمار 
مى رود. برگزارى مســابقات و پویش ها از دیگر برنامه هاى معاونت به شمار مى رود تا به 
همین واسطه بتوانیم عموم مردم را درگیر مسائل فرهنگى مرتبط با بازى هاى رایانه اى 
کنیم.افراسیابى ادامه داد: به همین واسطه ویدئویى هایى در فضاى مجازى، با همکارى 
پلت فرم ها، ســکوها و ســامانه هاى پرمخاطب پخش خواهد شد و مسابقاتى بر اساس 
محتواى این ویدئوها برگزار مى شــود. کاربران باید ویدئوها را به دقت مشــاهده کنند 
تا بتوانند به پرســش ها پاســخ دهند. محتواى این ویدئوها به افزایش سواد بازى هاى 
رایانــه اى مخاطبان کمک کرده و آنها را با فرصت هــا و تهدیدهاى بازى هاى رایانه اى 
آشنا مى کند.سرپرست معاونت نظارت و هدایت فرهنگى بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى 
گفت: از دیگر برنامه هاى معاونت در حوزه هدایت فرهنگى، حضور در جشــنواره هاى 
شناخته شده کشور اســت؛ به این معنا که از فیلم ها و محتواهاى رسانه اى که در حوزه 
فرهنگسازى بازى هاى رایانه اى تولید شــده و سواد بازى هاى رایانه اى را در مخاطبان 
افزایش مى دهد، تقدیر خواهیم کرد. بنیاد ملى بازى هاى رایانه اى، سامانه اى به نام «چه 
بازى» دارد که به معرفى بازى هاى مناســب و ســالم و مفید مى پردازد و قرار است این 

سامانه تقویت شود و در کنار آن اپلیکیشن این سامانه طراحى خواهد شد.

پژوهشــگران زبان مازندرانى و زبان شناســان 
کشــورى بر این اعتقادند که زبان تبرى که امروزه 
با عنــوان زبان مازندرانى شــناخته مى شــود در 
سراشــیبى نابودى قرار گرفته اســت و اگر تالش 
برنامه ریزى شــده ، جمعى و جدى براى توقف این 
روند انجام نشــود حداکثر عمر باقى مانده براى این 

زبان 50 سال دیگر است.
 این پژوهشگران در « نخستین نشست تخصصى 
زبان تبرى » که در دانشکده ادبیات دانشگاه مازندران 
واقع در بابلسر و با حضور تعدادى از اساتید دانشگاه 
و دانشجویان، فعاالن حوزه فرهنگ و ادبیات برگزار 
شد ، دیدگاهشان را مطرح و به اتفاق بر قرار گرفتن 
این گنجینه معنوى و تابلوى هویت مازندرانى ها بر 
تخت احتضار تاکید کردند.این همایش با همکارى 
انتشــارات « شبره » و دانشگاه مازندران برگزار شد 
و اساتیدى همچون دکتر فردوس آقاگل زاده، دکتر 
حبیب برجیان، دکتر حســن بشیرنژاد و تعدادى از 

پژوهشگران زبان تبرى در آن حضور داشتند.
 معاون آموزشــى دانشــگاه مازنــدران در این 
همایش پیرامو ن ضرورت شــناخت زبان ها و لزوم 
حفاظت از آن ها در این مراسم گفت: از حدود 250

هزار سال قبل که با تحوالت گسترده در ابزارسازى 
بشر همراه بود تکلم شــکل گرفت و این امر منجر 
به تغییراتى در ارتباط انســان ها و گسترش آن شد. 
بنابراین میان زبان و فرهنگ انسان پیوند عضوى و 

ارگانیک وجود دارد.
رحمت عباس نژاد افزود: به اعتقاد دانشــمندان 
تحوالت زبانى بر جهان بینى انسان اثرگذار و تغییر 
زبانى، امرى اجتناب ناپذیر بوده است. وظیفه  ما در 
این حوزه، مطالعه  زبان ها و گویش ها براى حفاظت 

از زبان و جلوگیرى از فراموشى آن هاست.

لزوم تدوین اطلس زبان شناسى بومى
رئیس پژوهشکده زبان شناسى، کتیبه ها و متون 
هم در این همایش گفت: زبــان از مولفه هاى مهم 
فرهنگى و هویتى ما اســت کــه باید از آن حفاظت 
شود. ما در پژوهشکده سه بخش داریم که زبان هاى 
رایج کوچک ترین بخش اســت. در مرکز اســناد 
نزدیک به سه هزار ساعت مصاحبه به زبان مازندرانى 
داریم که گنجینه اى ارزشمند در این حوزه شمرده 
مى شود. مژگان اســماعیلى افزود: از اوایل دهه 90

در هر آبادى با جمعیــت باالى 10 خانوار به کمک 
پرسشنامه ، واژگان بومى ثبت و آوانگارى مى شوند. 
اگر بتوانیم 31 اســتان را جمع آورى کنیم مى توان 

اطلس زبان شناســى را به عنــوان منبعى داخلى و 
بین المللى تدوین کرد. بیشــتر نیروهاى این حوزه 
باتوجه به صالحیت و توانمندى افراد بومى انتخاب 
مى شوند.وى اظهار کرد: مازندران به عنوان استانى 
مهم در حوزه زبان شــناخته مى شــود و زبان آن، 
نه تنها مازندران بلکه دیگر استان ها مانند گلستان و 

تهران را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
رئیس پژوهشکده زبان شناسى، کتیبه ها و متون 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکى از پروژه هاى ما 
ضبط و ثبت زبان هاى در خطر است. مهاجرت ها در 
این امر بسیار اثرگذارند و نسل جدید سخت به زبان 
مادرى گفت وگو مى کند. به همین دلیل یونســکو 

روز زبان مادرى را ثبت کرده است.
اســماعیلى گفت: افزون بــر برنامه هاى دولت و 
وزارتخانه، وظیفه  افراد بومى و ساکنان استان ها هم 
هست که در برابر جهانى شدن، براى حفظ میراث 

زبان بومى و گونه هاى زبانى نیز تالش کنند.
وى افزود: دو پروژه اطلــس زبانى و ثبت وضبط 
زبان هــاى محلــى در حال انجام اســت و حمایت 
معنوى و مادى در قالب تامین 50 درصد بودجه الزم 

از سوى پژوهشکده انجام خواهد شد.

حال زبان مازندرانى خوب نیست
دکتر محمدصالح ذاکرى نویســنده و پژوهشگر 
زبان مازندرانى نیز در ادامه این همایش با بیان این که 
حال زبان مازندرانى خوب نیست، گفت: بسیارى از 
ما نمى دانیم که بیمارى زبان مازندرانى صعب العالج 
است. برخى پژوهشگران عمر باقیمانده آن را نهایتا 
50 سال تخمین زده اند. درحال حاضر هم اگر تالش 
مى کنیم بحث مان بر اندکى بیشتر زنده ماندن این 

زبان بومى است.
وى اظهار کرد: براســاس تخمین کارشناســان 
یونسکو هر دو هفته یک زبان محلى از بین مى رود. 
قتل عام زبان ها به زعم کارشناسان پدیده اى بیرونى 
اســت. اما آنچه ما را تهدید مى کند خودکشى زبان 
مازندرانى است. امیدوارم این خبر بد تلنگرى باشد 
براى بیشــتر دســت و پا زدن در راستاى حفاظت 
از زبانى کــه امروز حتى در روســتاها نیز در خطر 
فراموشى است. دکتر فردوس آقاگل زاده استاد گروه 
زبان شناسى دانشگاه تربیت مدرس نیز که به دلیل 
بیمارى موفق به حضور در همایش نشــد با ارسال 
ویدئویى ضبط شده به همایش دیدگاه هاى خود را 

درباره زبان مازندرانى مطرح کرد.
وى با بیــان این که زبــان مازندرانــى در گروه 

زبان هاى در خطر نابودى قرار دارد، گفت: گفت وگو 
در حــوزه زبان ها و گویش هــاى بومى درحقیقت 
صحبت درباره تقویت دانش بشرى است که بخش 
زیادى از آن را باید از طریق منابع غیرمکتوب مانند 

خرده زبان ها جست وجو کرد.
آقاگل زاده اظهار کرد: از دست دادن یک زبان به 
معناى از دست دادن یک فرهنگ بومى، هنر و اثرى 
بى بدیل است. اگر نگوییم همه  کلیت فرهنگ زبان 
اســت باید اذعان کنیم که بخش اعظم آن در زبان 
ریشه دارد. زبان مازندرانى نیز ذخیره  تقویت کننده 
زبان ملى و میراث معنادهنده به انگاره هاى فرهنگى 

به ویژه در شمال ایران است.
استاد گروه زبان شناسى دانشگاه تربیت مدرس 
تصریح کرد: اقــوام و فرهنگ ها با زبان هاى شــان 
زنده اند و با مرگ زبان بومى، شــاهد مرگ فرهنگ 
نیز خواهیم بود. بر اساس پژوهش هاى یونسکو زبان 
تبرى از زبان هاى اثرگذار در فرهنگ ایران بوده  که 

امروز در معرض اضمحالل قرار دارد.
راهکارهاى پیشگیرى از نابودى زبان مازندرانى

وى با مطرح کردن الگویى چهار مرحله اى براى 
حفظ زبان تبــرى گفت: مرحله نخســت، فرآیند 
جمعــِى عمودى یا از باال به پاییــن یا از کل به جزء 
اســت که مراکز قدرت و تصمیم گیرى را شــامل 
مى شــود. پس از آن مرحله  از پایین به باال است که 
از جزء یا اجزاى تشــکیل دهنده  فرهنگ مازندران، 
ماننــد خانواده ها را در بر مى گیــرد که باید در حد 
تــوان براى حفاظت از زبــان بومى خویش فعالیت

 داشته باشند.
وى افزود: مرحله ســوم این الگو، فرآیند ارتباط 
افقى اســت که شــامل بهره گیرى از شــبکه هاى 
ارتباطى اعم از اینترنت و رسانه هاى بومى به منظور 
اثرگذارى بر مخاطب اســت. مرحله  آخر هم فعال 
شدن کمربند علمى و حمایتى است. در این مرحله 
افــراد عالقه مند به حوزه زبان مازندرانى باید تالش 
کنند براى ســه مرحله پیشــین خوراك عالمانه و 
مخاطب محور فراهم کنند. با ایــن الگو مى توانیم 
امیدوار باشیم نهضت تقویت و حفظ زبان تبرى آغاز 

به کار کند. 
پژوهشگر ارشد دانشــگاه کلمبیا هم در تماس 
تصویرى دربــاره معمارى تبــار مازندرانى گفت: 
زنجیره زبان کاســپى در آغاز از جنس شمال غربى 
بوده کــه در اثر مهاجــرت انبوه، بــا گویش هاى 

جنوب غربى درآمیخته است. 
دکتــر حبیب برجیــان افــزود: پایــگاه نفوذ 

جنوب غربى در تبرســتان رى بود که از جاده هاى 
فیروزکوه، هراز و چالــوس، آماردها احتماال در این 

واگیرى نقش داشته اند.
این پژوهشــگر خاطرنشــان کــرد: مهاجرت 
اســپهبدان خراســان و رى مى توانــد حامل موج 
دیگرى از انتقال زبان بوده باشــد و ویرانى مکرر رى 
در پى زمین لرزه و سوانح تاریخى، سبب پراکندگى 

اهالى به سوى تبرستان بوده است.

گذشته، حال و آینده زبان مازندرانى
دکتر حسن بشیرنژاد، زبان شــناس و استادیار 
دانشــگاه فرهنگیــان نیز در این همایــش درباره 
گذشته، اکنون و آینده زبان مازندرانى گفت: حرکت 
جمعى مــا در دورى از زبــان مازندرانى و رفتن به 
سوى زبان فارسى، نیازمند برنامه ریزى فرهنگى در 
سطوح باال است. در گذشته اگر کسى به زبان فارسى 
در روســتایى گفت وگو مى کرد براى ما عجیب بود. 
اما امروز فارسى زبان معیار و امرى بدیهى شده است.

وى افــزود: در حیطه زبان هــاى بومى از بحث 
اجتماعى غافل بودیم و پژوهش ها نشــان مى دهد 
که گرایش به گفت وگو به زبان فارســى میان زنان، 
افراد تحصیل کرده و شهرنشینان با رشد همراه بوده  
اســت. پیش از آن که زبان مازندرانى فراموش شود 

باید کارى انجام دهیم.
بشــیرنژاد اظهار کرد: اندك رمــق باقیمانده در 
زبان مازندران از شعر و موسیقى است و مى بینیم که 
نسل جوان ما به خوبى با آن ارتباط برقرار مى کنند. 
زبان مادرى گزینه اى قابل انتخاب نیست و محیط 
یادگیرى آن را تحمیل مى کند. همان طور که ما از 
دوره کودکى تاکنون توانستیم هر دو زبان مازندرانى 

و فارسى را با هم بیاموزیم .
این زبان شــناس خاطرنشــان کرد: براى تغییر 
نگرش خانواده ها در آموزش زبان بومى به کودکان، 
ابتدا باید آگاهى رســانى انجام شــود. هیچ مولفه  
فرهنگى اى به اندازه ى زبان ســبب پیوند انسان ها 
نمى شــود و امــروز، فقط همین زبــان از فرهنگ 
مازندران براى ما باقى ماند. هویت گریزى در نســل 
جدید بــه وضوح دیده مى شــود و تغییر نگرش به 

کمک رسانه و نظام آموزشى امکان پذیر است.
در این همایش پس از سخنرانى هاى انجام شده، 
زبان شناسان و پژوهشگران درباره راه هاى حفاظت 
از این زبان بــه بحث و تبادل نظــر پرداختند و در 
بخشى از همایش نیز با حضور پژوهشگران از کتاب 

مجموعه مقاالت همایش رونمایى شد./ ایرنا

زبان مازندرانى در مسلخ مسخ

میــراث  اداره  رئیــس  قــادرى  قاســم 
فرهنگى،گردشــگرى و صنایع دســتى شهرستان 
بهشهر از اجراى پروژه روستاى مجازى مازندران براى 
اولین بار به صورت پایلوت در روســتاى ونوشه بخش 

هزارجریب خبر داد.
جلسه پروژه روســتاى مجازى باحضور میرزایى 
فرماندار بهشــهر، حامدى معــاون فرماندار، قادرى 
رئیس اداره میراث فرهنگى شهرســتان، مشــتاق 

عضوشــوراى توسعه گردشگرى بهشــهر ، حاجیان 
مشــاور طرح و دیگر کارشناسان در محل فرماندارى 

برگزارشد.
در این جلسه حاجیان ضمن ارائه گزارش از طرح 
و روند پروژه در روســتاى ونوشه از بخش هزارجریب 
عنوان نمود: وجود ظرفیت هاى باســتانى،تاریخى و 
جاذبه هاى طبیعى از ســرمایه هاى منحصربفرد این 

منطقه مى باشد.
در ادامه قادرى با اشــاره به اینکه این برنامه ها در 
قالــب گیم و تحت وب قابلیت دیــدارى را براى همه 
افراد در داخل و خارج کشــورفراهم مى آورد، افزود: 
بااطالعات بارگذارى شــده، زمینه جذب ســرمایه 

گذاران نیز فراهم مى گردد.
در این جلســه فرمانداربهشــهر با استقبال از این 
طرحهاى نو درشهرســتان بهشهر بیان نمود: توسعه 

گردشگرى تاثیر بسزایى بر اقتصاد منطقه اى و محلى 
دارد ودراینگونه پروژه ها عــالوه بر واقعیت مجازى، 
واقعیت افزوده نیز اطالعات الزم را در اختیار کاربران 

قرار خواهد داد. 
الزم به توضیح اســت این طرح براى اولین بار در 
کل اســتان مازندران در منطقه شهرستان بهشهر در 
قالب گیم و ســه بعدى، کامال منطبق و  شبیه سازى 

با محیط آن منطقــه و با هدف معرفى کامل جزئیات  
جاذبه هاى طبیعى و تاریخى   روستا مورد نظر طراحى 
شــده و  تحت وب مى باشــد که عالوه بــر  معرفى و 
واقعیت مجازى  ، داراى  واقعیت افزوده  نیز میباشــد 
یعنى  تمام ابنیه ها  و جاذبه ها داراى اطالعات جانبى  
بوده و در صورت نیاز و کلیک روى اثر بطور اختصاصى 

اطالعات آن نمایش داده مى شود . 

رئیس اداره میراث فرهنگى و گردشگرى بهشهر:

پروژه روستاى مجازى 
مازندران اولین بار در ونوشه 

قاسم قادرى رئیس اداره میراث فرهنگى،گردشگرى و صنایع دستى شهرستان 
بهشهر از اجراى پروژه روستاى مجازى مازندران براى اولین بار به صورت پایلوت 
مجازى  روستاى  پروژه  داد.جلسه  خبر  هزارجریب  بخش  ونوشه  روستاى  در 
اداره  رئیس  قادرى  فرماندار،  معاون  حامدى  بهشهر،  فرماندار  میرزایى  باحضور 
 ، بهشهر  گردشگرى  توسعه  عضوشوراى  مشتاق  شهرستان،  فرهنگى  میراث 

حاجیان مشاور طرح و دیگر کارشناسان در محل فرماندارى برگزارشد.

ی وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا


