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88498436سرویس فرهنگي

   فرزين ماندگار
 هش�تمين جايزه س�ينمايي ققنوس با معرفي 
فيل�م »۲۳نف�ر« به عن�وان فيل�م برگزي�ده و 
معرف�ي محمدحس�ين مهدوي�ان ب�ه عن�وان 
چهره برت�ر هنر انقالب ب�ه کار خود پاي�ان داد. 
هشتمين محفل هم انديشي سينما انقالب با اهداي 
جايزه س��ينمايي ققنوس به برگزيدگان به مرحله 
اختتاميه رسيد که در آن فيلم سينمايي »۲۳ نفر« 
فيلم برتر جايزه سينمايي ققنوس، »رد خون« فيلم 

دوم و مهدويان، چهره سال سينماي انقالب شد. 
در اين مراسم که با حضور محمدحسين صفارهرندي، 
وزير اس��بق فرهنگ و ارشاد اس��المي و چهره هاي 
فرهنگي � هنري برگزار ش��د، محمد کوچک، دبير 
جايزه گفت: امسال با توجه به جشن 40ساله انقالب 
اسالمي، مي خواستيم حال  و هواي پيروزي انقالب 
در هم انديشي ما باشد. در فضاي نقد، جلسات بسيار 
چالشي و پرشوري برگزار شد و جزو مباهات ما بود 
که اين بسترها در س��ينماي انقالب فراهم مي آيد. 
کليدواژه عدالت اجتماعي که انديش��مندان براي 
هشتمين جايزه سينمايي ققنوس انتخاب کرده اند 
در جش��نواره فيلم فجر هم از اين گفتمان صحبت 
کردند که اميدوارم در عمل هم اين اتفاق بيفتد.  وي 
افزود: در سالي که سپري ش��د در عرصه فرهنگ و 
هنر با مشکالت متعددي مواجه بوديم و اين برنامه 
برگزار شد. حرف هايي شنيدم که نقدهايي بود و ما 
آنها را به جان و دل پذيرفتيم، اما برخي هم مغرضانه 
انجام شد. برخي گفتند اين جريان سينمايي انقالب 
براي سينماي کشور مضر است. اينکه براي برخي 
سينما منفعت دارد، نبايد اين برچسب را به ما بزنند 
که گويي جلوي منفعت ش��ان گرفته شده است. ما 
فقط گرد هم آمده ايم تا از انقالب و گفتمان عدالت 
اجتماعي س��خن بگوييم.  در اين مراسم همچنين 
با اهداي نشان جايزه س��ينمايي ققنوس از مجيد 
شاه حسيني، پيشکسوت سينما و داور ادوار گذشته 
اين جايزه تقدير ش��د.  داوران اين جايزه متشکل از 
وحيد يامين پور، سيدمهدي ناظمي، حسين جودوي، 
حميد محمدي، سيدمحمد حسيني، پرويز اميني و 
حسين الهام در بيانيه اي که شب گذشته در مجموعه 
فرهنگي � هنري سرچش��مه قرائت ش��د، کيفيت 
فيلم هاي سينمايي س��ال جاري را يکي از باالترين 

کيفيت هاي سال هاي اخير دانستند. 
   نقش جوانان در ارتقاي کيفي سينماي ايران 

در متن بيانيه هيئت داوران اين رويداد آمده اس��ت: 
هيئت داوران جشنواره پيشروي ققنوس در چهلمين 
سالگرد انقالب شکوهمند اسالمي و در آستانه حرکت 
به سوي گام دوم انقالب اسالمي، افتخار دارد در روند 
رو به جلوي انقالب سهمي داش��ته باشد. امروز و در 

کنار اين جشنواره س��ينمايي - که مختص روشن 
کردن جهت گيري سينماي کشور با انقالب اسالمي 
است- دوست و دش��من اعتراف دارند که سينماي 
کش��ور، تطوري اميدوارکننده را تجربه کرده است. 
کيفيت فيلم هاي س��ينمايي س��ال جاري، يکي از 
باالترين کيفيت هاي س��ال هاي اخير بوده اس��ت و 
ُطرفه آن که اين تطور بر دوش جوانان بوده اس��ت و 
اغلب هنرمندان و عوامل موفق فيلم هاي سينمايي 
درخشان سال جاري از نسل تربيت شده پس از انقالب 
اسالمي هستند. هرچند شيريني اين تحول هنري را 
نبايد فراموش کرد و بايد ب��ه تقويت آن پرداخت اما 
تلخي عقب ماندگي هاي کمي و کيفي را نيز نبايد از ياد 
برد؛ تلخي هايي که گاهي خود را در حرکات شتابزده 
و تمسخرآميز برخي چهره ها نشان مي دهد و گاهي 
در بيانيه هاي ارتجاع طلبانه و ادبيات منس��وخي که 
مدعي وجود معيارهاي صرفاً سينمايي در جشنواره ها 
هستند که هم به ش��کل رقت برانگيزي عقب مانده 

و بدون پشتوانه نظري هس��تند و هم بيانگر فقدان 
صداقت کافي ان��د.  بيانيه هيئت داوران جش��نواره 
ققنوس مي افزايد: امروز آحاد وفاداران به آرمان هاي 
انقالب اسالمي نه تلخي ها و زشتي ها را انکار مي کنند 
و نه پيشرفت ها و زيبايي ها را. نه نااميد از کار هستند 
و نه سهل انگار و خوش خيال. با همين رويکرد است 
که در سال جاري هم موفق شديم فيلم هاي انقالبي 
قابل تحسيني را مشاهده کنيم که نشانگر انگيزه هاي 
واالي ملت رشيد ايران و به ويژه جوانان است. هيئت 
داوران جش��نواره ققنوس، در بررسي حداقل چهار 
فيلم انقالبي »ديدن اين فيلم جرم اس��ت«، »شبي 
که ماه کامل شد«، »ماجراي نيمروز ۲؛ رد خون« و 
»۲۳ نفر«، ضمن تشکر و تقدير از همه عوامل فني و 
هنري و مديريتي و خدماتي که براي جشن سينماي 
سال جاري زحمت کشيدند و باعث ارتقاي سينماي 
ايران به طور کلي شدند و ضمن تحسين چهار فيلم 
فوق الذکر به طور خاص و عرض خس��ته نباش��يد 

صميمانه به سازندگان اين فيلم ها، تصميم گرفت 
تا يک فيلم را به عنوان اول و برگزيده س��ال جاري 
و يک فيلم را به عنوان فيلم دوم اين جشنواره و يک 
کارگردان و يک مدّرس را به عنوان دو چهره منتخب 

سينماي انقالب در سال جاري معرفي کند. 
   فيلم انقالبي محدود به قشر خاصي نيست 

هيئت داوران جايزه سينمايي ققنوس در ادامه درباره 
معيار انتخاب آثار آورده است: »معيار هيئت داوران در 
انتخاب فيلم ها، معرفي درست سخنان انقالب اسالمي 
در هيئت يک فيلم با کيفيت و رس��ا و شيواست؛ به 
شکلي که به دور از انفعال و مظلوم نمايي هاي بي ثمر 
و بي اثر از ملت ايران تأکيد داشته است بر اين که ملت 
رشيد ايران از س��ويي مورد ظلم دشمناِن مستکبر و 
زياده خواه بوده است ولي از سوي ديگر هم مقابل آنها 
هيچگاه صرفاً يک گوشت قرباني نبوده است و نخواهد 
بود، بلکه غيرتمندانه و دالورانه مقاومت کرده است 
و در اين زمينه سرافراز و سربلند است. فيلم انقالبي 
بايد نش��ان دهد که جريان انقالب اسالمي محدود 
به هيچ قشر و دس��ته خاصي نبوده و يک امر ملي و 
فراگير بوده است و به همين صورت هم بايد صيانت 
شود. ملت رشيد ايران خوي تجاوزگرانه ندارد ولي در 
برابر تجاوزها و تعدي هاي خارجي و داخلي هم ساکت 
و منفعل و تماشاچي يا منتظر يک منجي بيگانه هم 
نخواهد ماند. فيلم برگزيده اول اين جشنواره )۲۳نفر( 
نمونه يک فيلم با کيفيت، پيشرو و راهگشاست که نه 
تنها مواد فوق را بيان کرده اس��ت، بلکه در بيان خود 
لکنت هنري ندارد و مي تواند در فرمي که کمتر نمونه 
موفقي داشته است، به خوبي و شيوايي سخن انقالبي 
خود را بيان کند و در اين بيان به هيچ دس��ته و گروه 
خاصي محدود نش��ود و عامه مردم را از راه سينما و 
به صورت س��ينمايي با مظلوميت مردم اي��ران و در 
عين حال رشادت، اميدواري و راهگشايي آنها درگير 
مي کند و راه هايي به نسل جوان و نوجوان کشور براي 
قرار گرفتن در گام دوم انقالب اسالمي نشان مي دهد. 
فيلم دوم امسال نيز »رد خون« فيلمي صادقانه براي 
افشاي برگ هايي تلخ از تاريخ انقالب اسالمي است؛ 
برگ هايي مربوط به دش��منان داخلي اين مردم که 
بسياري ش��جاعت و صداقت روبه رو ش��دن با آن را 
ندارند. ضمن اينکه از نظر تکنيکي نيز به وضوح نشانگر 
پيشرفت هاي کارگردان جوان آن است. هيئت داوران 
جشنواره ققنوس به عنوان خادماني کوچک در جريان 
سينماي انقالب اس��المي تالش کرده است با توجه 
به اين رويکرد وظيفه خ��ود را در قبال ملت انقالبي 
ايران انج��ام بدهد.« در ادامه اين مراس��م، با حضور 
سيدمحمود رضوي و مجتبي فرآورده و همچنين 
اهداي جوايزي به کارگردانان از دو فيلم »۲۳ نفر« و 

»ماجراي نيمروز۲؛ رد خون« تقدير شد. 

 خوردن اين نان از ربا بدتر است!
 حسن روانشيد*

 سرماي سختي بود که از ش��ب قبلش با وجود باد و بوران و بارش 
۳0سانتي متري برف  در کوچه ها و يخ زدن آنها حرکت عابران پياده 
را مختل مي کرد. آن روزهاي س��رد ده��ه 40 کالس هاي درس با 
بخاري هاي نفتي سياه رنگي گرم مي شد که هر لحظه امکان انفجار 
و آتش سوزي در آن ممکن بود. فاصله دبستان تا خانه را که بيش از 
سه کيلومتر در کوچه پس کوچه هاي پر از برف بود يک ساعته طي 
مي کرديم. آن روز بعدازظهر وقتي به چند قدمي خانه رس��يدم که 
تمام وجودم از فرط سرما ماسيده بود. ديوار بلندي را که آفتاب به 
آن مي تابيد انتخاب کردم تا براي گريز از سوز سرما مدتي را در پناه 
آن نشسته تا زير حرارت آفتاب گرم شوم. تابش اشعه ها لذت خاصي 
به من مي داد. فضاي کوچه در آن بعدازظهر و زير برف ها و سکوت و 
آرامشي که بر آن حکمفرما بود اين فرصت را مي داد تا در پناه گرماي 
خورشيد چرتي زد اما صداي قدم هاي شمرده پدر  روي برف ها که 
از مسجد و نماز جماعت ظهر و عصر برمي گشت اين لذت را از ذهن 
من دور مي کرد. به  سختي از جايم بلند شدم و سالم کردم. پدر مثل 
هميشه در حالي  که لبخندي بر لب داش��ت جوابم را داد و پرسيد: 
چرا اينجا نشسته اي؟ جواب دادم: سردم بود و در زير آفتابي که به 
اين ديوار مي تابيد نشستم تا گرم شوم. پدر دستي به محاسن سفيد 
صورتش کشيد و گفت: اشکالي ندارد اما جايت را چند قدم عوض 
کن و به ديوار خانه بعدي تکيه بده! پرسيدم: مگر ديوار با ديوار چه 
فرقي دارد؟ جواب داد: وقتي به خانه آمدي برايت خواهم گفت! افکار 
متناقض اجازه نمي داد تا باز هم از گرماي آفتاب لذت ببرم بنابراين 
خودم را به خانه رساندم تا جواب سؤالم را از پدر بگيرم. سفره پهن 
بود و همه به  جز من کنار آن مش��غول صرف آبگوش��تي بودند که 
بخار گرمي از آن بلند مي شد. سالم کردم و درحالي که کنار سفره 
مي نشستم بار ديگر از پدرم سؤال کردم: چرا جاي مرا عوض کرد؟ 
درحالي که مشغول تکاندن قلم گوش��ت ها در ظرفش بود، جواب 
داد: ديواري که به آن تکيه مي دادي متعلق به خانه يک نزول خوار 
بود که گذران زندگي اش با خون مردم اس��ت بنابراين نشستن در 
آفتابي که بر ديوار چنين کس��ي مي تابد نيز معصيت دارد! آن روز 
چيزي نفهميدم اما امروز زماني که مي خوانم يا مي بينم درآمدهاي 
نامشروعي را که از شغل هاي مشکوک به دست مي آيد، به ياد گفته 
پدرم مي افتم و برايش آمرزش مي طلبم. شنيدن اخباري پيرامون 
شکار حيوانات حيات وحش همچون گوزن ها و تهيه غذاي الکچري 
با آنها در رستوران هاي باالي ش��هر از همين درآمدهاي مشکوک 
است که امروز چالش کمبود آن با ذبح بعضي حيوانات حرام گوشت 
يا کراهت دار تکميل مي شود! اما داستان آفتاب ديوار رباکار به همين 
ماجراها ختم نمي گردد زيرا فجايعي همچون س��وزاندن درختان 
جنگل ها براي تهيه ذغال و انحطاط محيط زيس��ت انسان ها نيز از 
همين داستان سرچشمه مي گيرد تا همه انسانيت ها زير پا گذاشته 
شود و ميليون ها پرنده اي که فصل هاي پاييز و زمستان را ميهمان 
کش��ور ما هس��تند و بعضي از آنها بيش از 5 هزار کيلومتر را پرواز 
مي کنند تا به اينجا برسند، توس��ط افراد غيرمجاز شکار مي شوند. 
اين ازخدا بي خبران قبل از شروع فصل و بيشتر در شب ها تورهايي 
را در زيس��تگاه اين ميهمانان در س��طح مرغزارها و جنگل ها پهن 
مي کنند تا پرندگان خسته از راه رسيده گرفتار آن شوند اما سازمان 
حفاظت  محيط زيست هم همه ساله بين ۱5 شهريور تا ۱5 اسفند را 
به شکارچيان حرفه اي مجوز شکار مي دهد درحالي که گروه کالني 
از اين پرندگان گرسنه و تشنه از راه رسيده به طور دسته جمعي قباًل 
در دام هاي پهن شده اسير گشته و به س��وي بازارهاي فريدونکنار 
روانه مي ش��وند تا پس از ذبح به رستوران هاي الکچري و ميهماني 
بزرگان روان گردند. در حال حاضر منطقه فريدونکنار و همچنين 
لنگرود از عمده مکان هايي اس��ت که شکارچيان غيرمجاز، شب ها 
تورها را براي تصاحب اين ميهمانان ناخوانده که همه س��اله براي 
اقامت شش ماهه وارد سرزمين ايران مي شوند و بيش از همه جا در 
استان هاي بوشهر و ساحلي و همچنين گيالن، مازندران و گلستان 
فرود مي آيند، پهن مي کنند تا اين حيوانات پناه آورده را براي تزئين 
س��فره بي دردان جامعه بفرس��تند که براي هر پرس خوراک آنها 
ارقام چند صدهزارتوماني پرداخت مي کنند! البته معدودي از اين 
پرندگان در بين راه مقيم رودخانه هايي مي شوند که اميد زنده ماندن 

و بازگشتشان به موطن اصلي بيشتر است. 
*روزنامه نگار پيشکسوت

 باز شدن مسير ريلي گردشگري 
در غرب کشور

تنوع مسيرهاي گردشگري رونق ايرانگردي را 
در پي خواهد داشت

    محمد صادقي
س�ازمان ميراث فرهنگي ب�ه دنبال حفظ رونق گردش�گري 
داخلي در ش�رايط بد اقتصادي اس�ت و با ايجاد بس�ته سفر 
ارزان در نوروز 98، قصد دارد روند رو به گسترش ايرانگردي 
را که در چند س�ال گذش�ته به وجود آمده بود، تداوم دهد. 
يکي از چالش هاي مهم گردش��گري داخل��ي در ماه هاي اخير، 
افزايش سرس��ام آور هزينه ها و کاهش ارزش پ��ول ملي بود که 
خانوار ها را در انتخاب سفر براي ايام تعطيالت نوروز پيش رو دچار 
ترديد مي کرد. به نظر مي رسد سازمان ميراث فرهنگي نمي خواهد 
افزايش قيمت ها تأثير سوئي  روي ميزان سفرهاي داخلي داشته 
باشد و از اين رو با ارائه بسته سفر ارزان و اعالم عدم افزايش قيمت 
هتل ها، مردم را به مسافرت هاي نوروزي تشويق کند.  علي اصغر 
مونسان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين زمينه 
مي گويد: »بيش از ۲7 دستگاه در ايام نوروز آماده ارائه خدمت به 
گردشگران هستند، کنترل و نظارت بر قيمت ها در اين ايام وجود 
دارد و خوشبختانه با همراهي بخش خصوصي و هتل ها، امسال هم 
در تعطيالت نوروز افزايش قيمت در اين بخش را نخواهيم داشت، 
همچنين نوروزگاه ها در تمام استان ها با هدف معرفي آداب و رسوم 

و ايجاد فضايي شاد و بانشاط برپا خواهد شد.«
   راه اندازي قطار گردشگري غرب

گردشگران داخلي در ايران به طور سنتي چند مسير ثابت را براي 
سفر هاي نوروزي انتخاب مي کنند. س��فر به شهر هاي شمالي به 
خصوص شهرهاي استان مازندران، سفر به خراسان رضوي مشهد 
مقدس، اس��تان اصفهان و استان فارس بيش��ترين ميزان حضور 
گردشگر نوروزي را دارند و بس��ياري از مناطق گردشگري کشور 
در اين س��فرها مغفول باقي مي ماند. امس��ال و در آس��تان نوروز 
98، قرار است با راه اندازي قطار گردش��گري غرب کشور، مسير 
جديدي براي گردشگري ايجاد شود؛ مسيري که مي تواند باعث 
رونق گردشگري در شهر هاي غربي و استان هاي کمتر برخوردار 
اين منطقه شود.  مونسان پيرامون رونق گردشگري در غرب ايران 
مي گويد: »امسال تالش خواهيم کرد مناطق کم برخوردار مورد 
توجه قرار گيرد و ديده شود. ما جاذبه هاي بسيار زيادي در شرق و 
غرب کشور داريم که بي نظير هستند؛ استان هاي ايالم، چهارمحال 
و بختياري، کهگيلويه و بويراحمد، کردستان، کرمانشاه، آذربايجان 
غربي، همدان و زنجان مناطقي هستند که جاذبه ها و ظرفيت هاي 
تاريخي و به ويژه طبيعي بسيار زيادي دارند. با معرفي اين مناطق 
بدون شک س��طح ايمني سفرها در کش��ور افزايش پيدا مي کند 
چراکه شاهد ترافيک و ازدحام در مسيرهاي شمال کشور نخواهيم 
بود و توزيع گردشگران اتفاق مي افتد.« وي همچنين درباره قطار 
گردشگري توضيح مي دهد: »اين قطار ۲5 ايستگاه دارد که در حال 
حاضر ۱4 ايستگاه آن عملياتي شده است. در اين مسير جاذبه هاي 
بسيار زيباي طبيعي و تاريخي وجود دارد همچنين اقامتگاه هاي 
بومگردي و هتل هاي بس��يار خوب اين مس��ير مي تواند پذيراي 
گردشگران باشد. قطار گردشگري از ۲5 اسفند به شکل رسمي کار 
خود را آغاز مي کند و در فاز اول از اراک به سمت لرستان حرکت 
خواهد کرد. تالش مي کنيم نقطه آغاز قطار گردشگري از تهران 
باشد تا گردشگران بيش��تري را با جاذبه هاي مناطق غرب کشور 
آشنا کند.« راه اندازي اين قطار مي تواند باعث تحولي در ايرانگردي 
شود. تا به حال چند قطار گردش��گري خارجي به ايران وارد شده 
و سفرهايي را در مسير ريلي کشور داش��ته اند، اما در داخل تا به 
امروز هيچ قطار و مسير ريلي گردشگري تعريف نشده بود و ايجاد 
مسير ريلي گردشگري در غرب ايران مي تواند طرح پايلوت خوبي 
براي راه اندازي مسير هاي مشابه گردشگري باشد.  بعد از سال ها 
سرمايه گذاري روي مسيرهاي سنتي گردشگري، اين بار فرصت 
به مسيرهاي نويي رسيده و رونق يافتن آنها در گروه تغيير ذائقه 
گردشگري داخلي است.  روزهاي باقي مانده تا آغاز بهار 98، بهترين 
فرصت براي معرفي و تبليغ مسير ريلي گردشگري در غرب کشور 
است تا خانواده هايي که قصد مسافرت هاي نوروزي  دارند بتوانند 

روي يک سفر متفاوت با قطار به غرب کشور حساب کنند. 
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بخشي از لوکيشن فيلم محمد رسول اهلل ساخته 
مجيد مجيدي در روستاي بنود تبديل به منطقه 
گردش�گري در شهرس�تان عس�لويه ش�ده که 
عارضه هاي زميني هم به کمک جذابيتش آمده است. 
به گزارش مهر، استان بوش��هر جاذبه هاي زيادي 
دارد ک��ه يک��ي از اين جاذبه ها ش��هر عس��لويه 
است؛ شهري که بيش��تر به عنوان شهر صنعتي و 

پتروشيمي شناخته مي شود تا جاذبه هايش. 
در کنار جاذبه ه��اي طبيعي که اين شهرس��تان 
صنعتي دارد مانن��د جنگل هاي حرا، بخش��ي از 
عارضه هاي زميني نيز به جاذبه هاي مصنوعي ايجاد 
شده در آن کمک کرده تا بتواند به ديدني هاي اين 
شهرس��تان اضافه کند.  هنوز اي��ن منطقه آنقدر 
شناخته شده نيست که هر هفته شاهد گردشگران 
زيادي باشد. خيلي از اين افرادي که لوکيشن فيلم 
حضرت محمد را مي شناسند به سختي آنجا را پيدا 
کرده بودند اما همه مي دانند که روستاي بنود در 
عسلويه کجاست.  اصاًل روستاي بنود پس از ساخت 
فيلم شناخته شد تا قبل از آن تنها طبيعت گردان 

و آنهايي که عاشق کش��ف ناشناخته هاي عسلويه 
بوده ان��د، اينجا را پي��دا کرده بودند.  ب��راي رفتن 
به بنود بايد از مس��يرهاي پي��چ در پيچي حرکت 
کرد و ب��ه دره هايي رفت که دور ت��ا دورش را کوه 
گرفته اس��ت. بين راه کوه ها و دره هاي زيادي رد 
آب را به خود ديده و ش��کل و ش��مايل زيبايي را 

به وجود آورده اند. درس��ت وقت��ي تصور مي کني 
که س��احل را پيدا نخواهي کرد يک تابلوي آهني 
رنگ و رو رفته اي که انگار يکي از اهالي آن را نصب 
کرده نشان مي دهد که مس��ير محل فيلمبرداري 
کجاس��ت. پس از آن رد خودروهاي پارک ش��ده 
نشان مي دهد که خبرهايي است.  به طور عجيبي 

صخره هايي ش��بيه به کلوت هاي کرم��ان از دور 
پيداس��ت. فرورفتگي ها و برآمدگي هاي سنگ ها 
رو به خليج فارس اين منطقه را زيبا کرده اس��ت 
به خصوص اگر کس��ي بخواهد لحظه غروب را در 
آنجا ببيند.  اگر کس��ي فيلم را نديده باشد، تصور 
مي کند خانه هاي قديمي که در دل صخره ها ايجاد 
شده حتماً قدمتي چندهزار ساله دارند! خانه هايي 
که آنها هم رو ب��ه دريا هس��تند. نمي توان داخل 
خانه ها ش��د. آنها تنها نماي بيروني از ش��کل يک 
سرپناه را دارند.  برخي از طبيعت گردان با خودشان 
تجهيزات کمپ مي آورند و اينج��ا چادر مي زنند 
بدون هيچ امکاناتي. آنه��ا در بين همين کلوت ها 
و صخره ها از سوز سرما پناه مي گيرند.  از شيراز و 
گناوه و شهر بوشهر همه و همه اينجا کنار کلوت ها 
خودروهايشان را پارک مي کنند و از سکوت ساحل 
لذت مي برند. هنوز آنقدر شلوغ نشده تا رد زباله ها 
تصويري ناخوش��ايند را به جاي بگذارد اما باز هم 
هس��تند عده اي که هنوز تصور مي کنن��د زباله را 

آب خواهد برد. 

لوکيشن فيلم محمد رسول اهلل)ص( در عسلويه جاذبه گردشگري شد
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