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خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل
وحدت و درامان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.
االحتجاج علی اهل اللجاج (طبرسی)ج ، 1ص99

مناجات
عالمه حسن زاده املی
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الهی ،دل خوشم كه الهی گویم.
الهی ،دل به جمال مطلق داده ایم ،هر چه بادا باد.
الهی ،كیست كه ّ
موفق به زیارت جمال دل آرایت شد و شیدایت نشد.

با شاعران

زخم و زخمههایعاشقی

• رنجغربتبرمزارحاجقربان

گزارش دوســال قبل خراســان رضوی با عنوان؛
«رنج غربت بر مزار حاج قربان» که بازتاب گسترده
ای نیز داشت و غربت غم انگیز مزار او که به نوعی
مایه تاسف و شرمندگی اهالی هنر در منطقه شده
بود و هر آن کس که از هرنقطه ای از کشور یا خارج
کشور ازجمله برخی خبرنگاران و پژوهشگرانی
که به قصد حضور برمزار استاد ،به روستای علی
آبادقوچانسفرمیکردندبیگمانتصوردیگری
از وضعیــت مــزار و فضــای آن داشــتند و ســپس
تصویری دیگر در برابرشان نمایان می شد! حاج
قربان  ،از بخشی های ترک زبان منطقه خراسان
بود که درقوچــان مانده بــود و از آخرین بخشــی
های منطقه به شمار می آمد .در هرحال وعده ها
برای احداث آرامگاه و ســامان دهــی محیط آن،
همچنــان در حد حــرف مانده بود؛ بــه طوری که
در اردیبهشت ســال  ۹۵نیز درحاشیه برگزاری
ششمین جشنواره موسیقی مقامی پیران چنگی
در قوچان ،با عزیمت معاون هنری وزارت فرهنگ
وارشاد اســامی  ،مدیرکل وقت ارشاد اسالمی
استان به علی آباد و حضور جماعتی بر مزار حاج
قربان ،کلنــگ احداث آرامگاه زده شــد و شــور و
شــوقی را بین مــردم و هنرمندان ایجــاد کرد اما
در همان حد ماند و انتظار دیگری را پدید آورد.

خراسان به روایت
 ۳۰دی ماه 1353

•یکزندگیتمامقدهنری

دردسرهای یک بچه کالغ
مشهد به سر می برد ،حالش رضایت بخش نیست.

44سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
قبل ظهــر دیروز جوان 18ســاله ای به نام حشــمت کنار
خیابان ایستاده بود که متوجه شــد کالغی روی تیر برق
نشسته اســت و قادر به پرواز نمی باشد .حشمت با دیدن
کالغ تصمیم گرفــت از تیر برق باال برود ولی تا خواســت
کالغ را بگیرد ،دستش به ســیم عریان برق اصابت کرد و
دچار برق گرفتگی شد و از روی تیر به وسط خیابان پرت
شد.در نتیجه این حادثه عالوه بر این که ضربه شدیدی به
سرش وارد آمده ،دچار سوختگی نیز شد و با حالتی وخیم
به بیمارستان منتقل گردید و بستری شد.
جوان مصدوم که هم اکنون در بخش سوانح مرکز پزشکی

پیکان جدید از اوایل بهمن ماه به بازار عرضه می شود و در
مدل جدید آن تغییرات عمده ای صورت داده نشده است.
تغییرات مدل جدید بیشــتر مربوط به تزیینات و وســایل
ایمنی آن است .قیمت هایی که از طرف کارخانه سازنده
تسلیم مرکز بررسی قیمت ها شده ،از افزایش آن حکایت
دارد و این مرکز هم بررسی این قیمت ها را در دست انجام
داشــته و انتظار می رود قیمت های جدید ظرف دو هفته
آینده اعالم شود.

بریده کتاب

دیالوگ

اگر دلیل دوستیها صرفا دانش آدمها باشد ،کتابخانهها
بهترین دوســت در دوســتیاند چرا که پای دلــت را لگد
نمیکنند و قند و چایــی ات را هدر نمیدهنــد و به موقع
ساکت اند و به موقع حرف میزنند!
کابوس های روسی  -حسین پناهی

مرد جوان ،مــن همه چیزو یــادم میاد و همیــن خاطرات
باعث بدبختی ام شده،
به نظرم حافظه بدترین و بزرگ ترین بدبختی بشره...
همشهری کین-
کارگردان :اورسن ولز

•پیکان از اوایل بهمن به بازار می آید

حکایت
عصر حکومت عبدالملک بن مروان ( ۹۵ - ۷۵ه .ق) بود.
او حجاج بن یوسف ثقفی را که خون خوارترین و بی رحم
ترین عنصر پلید بود ،استاندار عراق (کوفه و بصره) کرد.
حجاج  20ســال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد .در
این عصر ،روزی زاهــد فقیری که دعایش بــه اجابت می
رســید ،وارد بغداد گردید( .بغداد در آن عصر ،روستایی
بیش نبود) حجاج او را طلبید و به او گفت :برای من دعای
خیر کن.
زاهد فقیر گفت :خدایا! جان حجاج را بگیر.

حجاج :تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی؟
زاهد فقیر :این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان،
دعای خیر است.
ای زبردست زیر دست آزار
گرم تا کی بماند این بازار؟
به چه کار آیدت جهانداری
مردنت به که مردم آزاری
حکایت های گلســتان ســعدی به قلم روان  -محمد
محمدی اشتهاردی

نایب رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی
خراسان رضوی

 11سال از درگذشت اسطوره موسیقی مقامی خراسان گذشت

کاروان مرگ ،در این ســال هــا از خانواده
موســیقی نامهای بزرگی را با خــود برده
اســت و هر از چندگاهی خبری می رســد
که خنیاگــری در گوشــه ای از این میهن،
ســاز را زمیــن گذاشــته و بــا جهــان وداع
کــرده اســت ۳۰ .دی مــاه ،ســوگ فراق
اسطوره موسیقی مقامی خراسان و پدیده
جشــنواره موســیقی بین المللی آوینیون
فرانسه ،یازده ســاله می شود .حاج قربان
ســلیمانی ،شــیرین پنجهای از سروالیت
قوچان ،نــوای دوتار خراســان را در تاریخ
این مرز و بوم ماندگار کرد.در بیش از یک
دهه فراق او ،همــواره در بیــن اهالی هنر
و هنرمنــدان موســیقی منطقه ،ســخن از
احــداث آرامگاهی درخور شــان وی بوده
است .موضوعی که به دفعات مورد تاکید
مســئوالن نیز قرار گرفته و در خصوص آن
وعده هایی را نیز بیان کردند.

حاج قربان سلیمانی درسال  ۱۲۹۸خورشیدی
به دنیا آمد و ازهمان اوان کودکی در روستای علی
آباد ،محل زندگی خود  ،درخانه با ساز دوتار آشنا
شد و پدرش کربالیی رمضان به عنوان نخستین
اســتاد ،آموزش فرزند را برعهده داشــت که خود
از دوتــار نــوازان و بخشــی هــای بنــام در منطقه
بود .حاج قربان برای تکمیــل آموخته های خود
نزد استادانی چون غالمحســین بخشی ،عوض
بخشــی  ،قیطاقــی و...بــه شــاگردی پرداخت و
ســرانجام خود نیز در شمار بخشــی های توانای

شمال خراسان و منطقه قرارگرفت.

•مرداجراهایزنده

حاج قربان مــرد اجراهای زنده بود و موســیقی او
در شــرایط زمان و مکان شکل می گرفت .اگر بحر
طویلی را امروز در مدح پیامبر(ص) در یک ســالن
و شهری می خواند ،روز بعد آن اجرا در جای دیگر،
متفاوت بود .مــی گفت ما وقتــی روی صحنه می
رویم ،آن جــا معلوم می شــود که چه چیــزی باید
خواند ونواخت .درواقع این ویژگی منحصر به فرد
موسیقی شرقی اســت .او در خوانندگی هم یک
هنرمند تک وجهی نبود .همچنان که در آیین ها
و مراسم ،اشعاری مناسب و متناسب می خواند،
مقام های حماســی را نیز به خوبی اجرا می کرد.
ضمن آن که اشعار داســتان هایش را خودش می
ســرود و این یکی از ویژگی ها و تفــاوت های بین
بخشــی ها و خواننده های معمولی در موسیقی
مقامی اســت .او عالوه بر مهارت در هنر خویش،
هنرمندی پرافتخار و صاحب ســبک و مکتب بود
و نشان هنر را دریافت کرده و همچنان متواضع و
بی ادعا عمل می کرد و همین خصوصیات خوب
اخالقی و حسن رفتار و گفتارش و اخالق نیکوی
او ،نامش را برای همیشه درهنر ماندگار ساخت.

•آخرینبخشی

هوشنگ جاوید پژوهشگر موسیقی نواحی پیش
از این در گفت وگویی ،به تعریف مفهوم «بخشی»
پرداخته و اعالم کرده بود :بخشــی کسی بود که
باید بــا خوانــدن و نوشــتن و تلفیق شــعر و آهنگ
سازش ،به خوبی آشــنایی می داشــت و از لحاظ
دانش هــم باید خود را بــه روز می کــرد و بامراتب
عرفان عامه ،معنویت و معنا خود را می آراست و به
تدریجبراعتبارشمیافزود.داستانهایمنظوم
منطقه خراسان را چه فارسی ،ترکی و کردی می
دانست و بنابراین حاج قربان آخرین و تنها بخشی
بازمانده از بخشی های ترک منطقه خراسان بود
و داستان حاج قربان چیز دیگری است.

•تالشبرایفضاسازیمزاریکهنرمند

رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیقوچاندرباره
آن چه تاکنون برای مزار این هنرمند نامدار انجام
شــده ،به ما می گوید :در هر حال با همکاری اداره
کل فرهنگ و ارشاد اســامی استان و فرمانداری
شهرســتان و پیگیــری نماینده مــردم در مجلس،

صنعت گردشگری؛ فرصت های
اقتصادی و ضرورت های اصالحی

بســتری فراهم آمد تا مزارحــاج قربــان از غربت و
وضعیت قبلی بیرون آید و در نظر است تا اقدامات
دیگرینیزهمچونمحوطهسازی،آسفالتمسیر
تاجادهروستا،روشناییمحوطهوهمچنینتامین
یکنیرویمحلیبرایحفظونگهداریمحلانجام
شــود .ضیایی ابراز امیــدواری کرد :با مســاعدت
مسئوالن،فرمانداریوبخشداریمرکزی،هرچه
زودتر اقدامات الزم در این مکان صورت گیرد و در
آینده نزدیک شــاهد یک فضای مناســب و در خور
شاننامویاداینهنرمندماندگارباشیم.

•هنرمندانیکهدرتاریختکرارنمیشوند

علیرضا سلیمانی فرزند حاج قربان نیز با اشاره به
سالروز درگذشــت حاج قربان در ۳۰دی ۱۳۸۶
گفت :اگرچه ساخت مزار تا همین حد جای تشکر
دارد اما بــه رغم همه وعــده های مســئوالن برای
ســاخت یک آرامگاه درخورشــان ،اقدامــات الزم
محققنشدهاست.اوباگالیهازبرخیبیمهریها
دربارههنرمندانبهویژهشخصیتهاینامآشنای
هنریوافتخارآفریناناینمرزوبوم،افزود:طیاین
سال ها وضعیت نامناسب مزار حاج قربان همواره
یکی از دغدغه های خاطر ما بــود و هرگاه هرکدام
از اســتادان و هنرمندان مطرح یا گزارشگرانی به
علی آباد مــی آمدند ،مشــاهده ایــن وضعیت مایه
شرمساریآنهامیشدواصالدرباوروتصورشان
چنین اوضاعی نمی گنجید .در هــر صورت توقع
جامعه هنری از مســئوالن بیــش از این اســت و به
راستیمگرچندحاجقرباندرکشورداشتهوداریم
که ظرفیت فرهنگی و یاد و نــام آن ها را نادیده می
گیریم؟ این ها بزرگانی هســتند که حتی نامشان
هم برای عرصه هنر این کشور مغتنم است و دیگر
درتاریختکرارنخواهندشد.

درددلهایمحمدیگانه،هنرمندپیشکسوتموسیقیمقامی:

تا زنده ایم ما را دریابید!

مریم ترسول -ســالگرد درگذشــت مرحوم
حــاج قربــان ســلیمانی کــه از چهــره هــای
نامدار هنــر موســیقی ســنتی و مقامــی بود،
بهانه ای می شــود تا بــا هنرمنــدان دیگر این
حوزه نیــز در این بــاره به گفت وگو بنشــینیم.
محمــد یگانــه یکــی از ایــن نــام هــای آشــنا و
پیــش کســوت موســیقی مقامی اســت که در
خصوص مشــکالت پیش کســوتان این هنر و
اوضاع فعلی خود می گوید :مشکالت که زیاد
است اما کجاســت کســی که به داد ما برسد.
گرفتاری هنرمندان موســیقی مقامی فراوان
است و حتی هنوز بیمه هم نیستیم.این پیش
کســوت موســیقی مقامی می گوید :من 45
ســال اســت که موســیقی مقامی آموزش می
دهم و نســل های مختلفــی از هنرمندان این
رشــته را تربیت کرده ام .مدتی هم هســت که

شــاهنامه خوانی با موســیقی
مقامــی را به جوان هــا یاد می
دهــم ولی انــگار نــه انــگار که
ما چنین اثــری را زنــده کردیم.
وی اضافــه می کنــد :دانشــگاه ها
و میــراث فرهنگی هیــچ کدام ایــن کاره
نیستند .سوادشان مکتبی اســت و فکر نمی
کنم در حوزه فرهنگی و هنری اشرافی داشته
باشند .وقتی هنرمند هســت ،انگار که وجود
ندارد اما وقتی که از دنیا می رود ،همیشــه در
بزرگداشت ها یادش را زنده می کنند.استاد
یگانــه از گالیه هــای فرزند خود راجــع به این
بی توجهــی ها نیــز چنیــن تعریف مــی کند:
فرزنــد مــن بــه میــراث فرهنگــی گفــت؛ من
هرگز اجــازه نمی دهــم مجســمه ای از پدرم
بسازید و آن را پس از این که از دنیا رفت ،روی

قبــرش بگذاریــد ،شــما باید
اول به فکــر زنده ها باشــید و
آن هــا را دریابید ،بعدا ســراغ
درگذشــتگان برویــد.وی
ادامه می دهد :به قدری شــرایط
نامطلوب اســت که وقتی می خواستند
مرا برای اجــرای برنامــه ای در  25بهمن ماه
امسال دعوت کنند ،اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی تازه از من نمونه کار
طلبکرد.استادیگانهازعشقخودبهشاهنامه
می گوید و اضافه می کند :ما ایرانی هســتیم
و مســلمان ،باید نگهبــان فرهنــگ و مواریث
خود باشیم .من حدود چهار هزار هنرجو را با
موســیقی مقامی آشــنا کردم و معتقدم از این
تعداداگر 50نفرهمکارشانرونقپیداکند،تا
دنیا هست موسیقی مقامی هم هست.

درگفتوگوبافرزنداستادمحمدفاروقکیانیمطرحشد:

هنر رشد کرد چون هنرمندان عاشق بودند

در ادامه به ســراغ اســتاد محمد فاروق کیانی
رفتیم که متاســفانه به دلیل مشــکل شنوایی
در سنین باال ،نمی توانســت در تماس تلفنی
با ما گفت وگو کند؛ به همیــن دلیل فرزندش
از شرایط پدر با ما سخن می گوید :اگر کوچک
ترین رشــدی در زمینــه فرهنگ و هنــر اتفاق
می افتــد ،به واســطه امثال پدر من اســت که
عاشــقانه بذر فرهنگ و هنر را در این مرز و بوم
کاشته اند اما متولیانی در پست های فرهنگی
قرار می گیرند که ارزش این ها را نمی دانند.
کیانی با اشــاره به شــرایط نامناسبی که چند
وقــت پیــش در میزبانــی از هنرمنــدان برای

جشنوارههایهنریدرمشهد
پیش آمده بود ،می گوید :ما در
مشهدودرجشنوارهایشرکت
کردیم و گفتند به شــما اســکان
نمی دهیم ،حتــی تامین یک وعده
غذا ر ا هــم به عهــده نگرفتنــد و این یعنی
که برگزارکننده آن برنامه حتی رســم مهمان
نوازی را نمــی داننــد .اســتادان بزرگی مثل
اســتاد حاج قربان ســلیمانی و پورعطایی نیز
در شرایط بســیار ســختی زندگی کردند .در
محیطی که ایجاد شــده و با دشواری هایی که
در عرصه هنر وجــود دارد ،دیگر چنین نام ها،
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چهرههاوهنرمندانیپرورش
پیدا نمی کنند.وی همچنین
فرهنگ را بزرگ ترین مشکل
در جامعه می داند و می افزاید:
من به عنوان یک جــوان ،می بینم
که افرادی وارد وادی فرهنگ و هنر می
شــوند که به واقع پرســتیژ هنرمندانــه الزم را
ندارند و روند هنری به شدت رو به نزول است.
به نظر من برخی افراد ،شاید بتوانند سازی را
بنوازند یا فرمی را اجرا کنند اما اجراهای شان
اغلب فاقــد کیفیت ،هویت و تازگی اســت و بر
غنای هنر این سرزمین ،نمی افزایند.

بــا نگاهــی بــه ظرفیــت هــای در حــال توســعه صنعــت
گردشگری ،به ویژه در بخش ســرمایه گذاری؛ مالحظه
می کنیم که این صنعت با ایجاد مشاغل درآمدزا موجب
رونق اقتصادی کشورها شــده و بستر حمایت و حفاظت
بیشتر از محیطزیست و ایجاد آگاهیهای ملی و فرهنگی
در میان مــردم را فراهم می آورد .به بــاور صاحب نظران
امر ،گردشــگری در زمره صنایع توزیع کننــده درآمد به
شــمار می آید و بــا ورود هر جهانگــرد به کشــور؛ زنجیره
ای از خدمات و مشاغل رونق گرفته و از درآمد آن منتفع
مــی شــوند .بنابرایــن صنعت گردشــگری مــی تواند به
راحتــی جایگزین دیگــر صنایــع درآمدزا ماننــد صنعت
نفت و خودروسازی شود به شــرط آن که زیرساخت ها و
بسترهای الزم برای توسعه جذب گردشگر فراهم شود.
در ایران نیز به دلیل وجود جاذبه هــای فراوان ،ظرفیت
تبدیل ایــن صنعــت بــه مهم تریــن منبــع کســب درآمد
ارزی وجــود دارد .گردشــگری بــه علت ســاختار فعلی
خود در ایران به شــدت نیازمند ســرمایه گذاری اســت.
امروزه ظرفیــت های بســیار زیــادی در ایــران داریم که
صرفا به دلیل کمبود اعتبارات معطــل مانده اند .تامین
منابع مالی و اصالح ســاختارهای مدیریتــی در صنعت
گردشگری از ضروریات این بخش به شمار می آیند.
عدم بازتعریف علمی و اساســی در خصوص چشــم انداز
این صنعت سال هاست که موجب از دست رفتن موقعیت
ها و فرصت سوزی در مسیر توسعه شده است.
به دلیل جــذب نکردن ســرمایه های داخلــی و خارجی
یا هدررفت ســرمایه هــای موجود ،به واســطه عــدم نیاز
ســنجی و همچنین ضعف روحیه عمل گرایانه در بخش
های تصمیم ساز ؛ شاهدیم که فرصت ها در این بخش به
آسانی از دست می روند.
دولت ها به دلیــل محدودیــت منابع مالــی و تنگناهای
موجود ،تاکنون نتوانســتند نقش خود را به درســتی در
صنعت گردشــگری ایفــا کنند .ایــن در حالی اســت که
صنعت گردشــگری همانند هر فعالیــت دیگر اقتصادی
نیازمند بهــره گیری از تســهیالت و حمایت هــای مالی
دولت و بانک هاست ،بنابراین به منظور کمک به توسعه
ســرمایه گــذاری در صنعت گردشــگری نیاز بــه اصالح
تخصیــص اعتبــارات و تســهیالت براســاس مزیت های
نسبی و شاخص های سرمایه گذاری هر استان است .این
کار سبب می شود تا اســتان هایی نظیر خراسان رضوی
بــا توجه بــه قابلیت هــا و اســتعدادهای خــود در صنعت
گردشــگری ،از تســهیالت و کمک های مالــی موثرتری
برای این بخش برخوردار شوند و با تحقق این امر ضمن
حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف منابع ،رشد هر چه
سریع تر این صنعت در کشور محقق می شود.
متاسفانه بخش خصوصی نیز به دلیل نبود حمایت های
دولتی و باال بودن ریسک سرمایه گذاری به تدریج رغبت
خود را در این حوزه از دست داده است .معضالت بزرگی
از جمله حضور نداشــتن شــرکت های ســرمایه گذاری
بخش گردشــگری در بورس ،چالش دریافت تسهیالت
و پیچیدگــی قوانیــن و مقررات و بخشــنامه هــای حوزه
گردشــگری از جمله بزرگ ترین مشــکالتی هستند که
گریبان فعاالن این عرصه را گرفته اند.
نکته حائز اهمیت در این میان آن اســت کــه دولت ها در
دوره های مختلف نتوانســته اند فضای ســرمایه گذاری
را شفاف کنند و به رغم شناسایی ظرفیت های ارزشمند
برای ســرمایه گذاری ،نبود همین شــفافیت ها ضربات
ســهمگینی بر این بخش وارد کرده و به فرار ســرمایه ها
منجر شده است .تجربیات دیگر کشورهای گردشگرپذیر
که چه با داشــتن آثار و میراث تاریخی و چه بدون داشتن
آن دســت به ایجــاد امکانــات و موقعیت هــای الزم برای
جذب گردشــگران زده اند ،می تواند کمک بزرگی به ما
در شناخت مسیر درست باشد.
در سال های اخیر دستگاه های بســیاری به مطالعات و
پژوهش های گســترده در خصوص صنعت گردشــگری
اقــدام کرده اند امــا متاســفانه تمامی یافته هــای آنان یا
اکثر آن فقط در حــد تولید محتوا باقی مانــده و از مرحله
تئوریک عبور نکرده است .عدم ارتباط سیستماتیک فی
مابین مراکز تحقیقاتی با بازار واقعی گردشگری و وجود
قوانین خودساخته و دست و پاگیر و اقدامات فراقانونی
نه تنها ســد بزرگی در مسیر ســرمایه گذاری ایجاد کرده
بلکه چشــم انداز آینــده این صنعــت را نیز در ابهــام قرار
داده است.در زمینه گره گشایی از مشکالت این بخش،
تسهیل و شفافیت قوانین و مقررات موجود ضروری می
نماید که در صــورت تحقق آن شــاهد دلگرمی ســرمایه
گذاران خواهیم بــود و ظرفیت هــای ســرمایه ای نیز به
بخش های موثرتری هدایت می شود.
هم اکنون اکثر سرمایه های موجود در صنعت گردشگری
در مشــهد ،به ســمت ایجــاد و ســاخت اماکــن اقامتی با
ظرفیت های باال ســوق پیدا کــرده و به نوعی اشــباع در
این بخش منجر شــده اســت که عــدم انتفــاع آن ،اتالف
این منابع را نیــز در پــی دارد.حال آن که در بســیاری از
زیرســاخت های دیگر ،به ویژه در بخش تفریحی و حوزه
هایی که بــه ماندگاری زائــران کمک می کنــد ،نیازمند
بسترســازی ها و ورود ســرمایه گذاران توانمند و دارای
ایده هســتیم.در جمع بنــدی این بحث بایــد بگوییم؛ در
تمامی برنامه های توســعه ای کشــور بر بحــث رهایی از
اقتصاد تک محصولی و متکی بر صادرات نفت تاکید شده
است اما در مقام عمل ،شاهد گام های موثر برای تحقق
این مهم نبوده ایم.صنعت گردشــگری به عنوان یکی از
ظرفیت های مهم برای جانشــینی اقتصاد نفتی معرفی
می شود و با توجه به وجود انبوه ظرفیت ها در کشورمان
برای جذب گردشگران ،باید این صنعت را جدی تر تلقی
و برای آن زیرساخت های الزم را فراهم کنیم.
بدون شک آینده صنعت گردشگری استان در گرو اصالح
ساختارهای موجود و عزم جدی مسئوالن کشور است.

