
روز 21 فوريه از طرف سازمان يونسكو به عنوان 
روز جهاني (( زبان مادري)) نام گذاري شده است.

در اين چند ساله كه براي روز زبان مادري مقاله 
نيت فقط آشنائي و  اي هر چند كوتاه مي نوشتم 
پاس داشت چنين روزي بود و امروزه با خبرهايي 
كه از سوي دولت دكتر روحاني من باب آموزش 
خبري  هاي  رسانه  و  اخبار  صدر  در  مادري  زبان 
قرار گرفته ديگر روز زبان مادري مختص يك روز 
لذا  از آن همگاني شده و  نيست و اطالع  خاصي 
شايسته است كه صاحب نظران و متخصصان در اين 

باره فعاليتي انجام دهند.
به نظر ميرسد كه ديگر زمان نوشتن در مورد 
تاريخ و فرهنگ تركان بايد جاي خود را به كشف 
واقعيت هايي از هنر مردان و صنعتگران ولشكريان 
و وزيران و... بدهد.هميشه خوانديم و ياد گرفتيم 
كه سازه گنبد كاووس بزرگترين نماي آجري جهان 
است! اما ياد نگرقتيم كه معمار آن چگونه توانسته 
ارتفاع 55 متري  در 1100  با  بناي چنين عظيمي 

سال پيش بسازد!
چطور مي شود كه از فتوحات آنان بخوانيم اما 
اثري از نظم و انضباط به حركت در آوردن ارتش 
فن  و  ازتاكتيك  ندانيم  آنان  نفري  هزار  صد  چند 
فتوحات جنگي و استفاده از سالح هاي جنگي و 
از تاكتيك هاي رزمي هيچ ندانيم اگر چند نفري از 
يونانيان در تنگه اي در برابر لشكر ايرانيان مقاومتي 
كنند و تنها نيم صفحه از تاريخ را به خود اختصاص 
دهد آنان كتاب ها و فيلم ها و قصه ها براي آن مي 

سازند!
اگر در جنگ هاي صليبي سربازاني از مسيحيان 
و  القاب  هزاران  با  كنند  كسب  كوچك  موفقيتي 
عناوين به عنوان شواليه هاي معبد و چنين و چنان 
قصه بافي مي كنند اما در باره استراتژي و تاكتيك 
و هنر صالح الدين ايوبي فاتح جنگ هاي صليبي 

هيچ نمي دانيم!
سير تاريخي تركان:

آسياي  در  ترك  اقوام  اوليه  و  اصلي  خاستگاه 
مركزي مناطقي در اطراف كوههاي اورال آلتاي و 
تانري تيان شان بوده است.اين اقوام در دوره هاي 
اجتماعي،  سياسي،  شرايط  علت  به  خود  تاريخي 
اقتصادي و شرايط حاد طبيعي مجبور به مهاجرت 

شدند.
اغلب اين مهاجرت ها كه با فتوحاتي نيز همراه 
از  اروپا و قسمتهاي وسيعي  تا قلب  بود كه حتي 
شمال آفريقا ادامه داشته است مهاجرت هايي مثل 
حركت هونها از سال 375 ميالدي به اروپا و حركت 
گروه هاي از تركان به سمت قانسو در شمال غربي 
چين و مغولستان 1500 سال قبل از ميالد مسيح يا 
كوچ گروهي از تركان به منطقه پنجاب هند در 1000 
سال قبل از ميالد و حركت آغوزها به سمت نواحي 
غربي آسيا و . . . اين حركت و جابه جائي در پهنه 
وسيع جغرافيائي از آسياي مركزي تاقلب اروپا از 
جنوب سيبري تا كناره هاي اقيانوس هند ادامه داشته 
است.اين جدائي ها و پراكندگي اقوام به مرور زمان بر 
زبان آنان تاثير گذاشته و موجب پيدايش لهجه هاي 
مختلفي گرديده است.با وجود اينكه اكثرا پادشاهان 
سلسله هاي غزنويان و سلجوقيان ترك بوده اند ولي 
عالقه شديد آنها به زبان فارسي  باعث شده است كه 
اغلب دانشمندان ، شاعران و فالسفه آثار خود را به 
زبان فارسي و عربي تاليف كنند و شاهكارهاي بزرگ 
با تمامي اين احوال   . ادبي و علمي بوجود آورند 
زبان ترك در آن مقاطع حساس تاريخي زنده ماند و 
امروزه بيش از دويست ميليون نفر در جهان به اين 

زبان و لهجه هاي آن تكلم ميكنند.
با آنكه شاهان غزنويان و سلجوقيان وتيموريان 
ترك زبان بودند ولي زبان دربار فارسي و عربي بود 
و شاعراني مثل مولوي و دانشمنداني مثل فارابي آثار 

خود را به فارسي و عربي مي نوشتند  
دكتر جواد هيئت در كتاب سيري در تاريخ زبان 
ولهجه هاي تركي در مورد ماندگاري زبان مادري 
ترك مي نويسد:((در جريان آفرينش و حفظ فرهنگ 
و ادب ، (شعراي مردمي) يعني عاشقها (عاشيقها) 
از مردم عادي بيشتر موثر بودند زيرا اين گروه بر 
زبان  به  كرده  تحصيل  ادباي  و  دانشمندان  خالف 
مادري عاشق و پاي بند بودند و آثار هنري خود را 
به زبان مردم مي آفريدند. از اين لحاظ ادبيات خلق 
هاي ترك زبان ، يعني ادبيات شفاهي آنها خصوصا 
آذربايجان از ادبيات مشابه ديگر خلق ها غني تر و 

متنوع تر است.1 

تركان پس از گرويدن به اسالم به سرزمين هاي 
ايران و روم و خاورميانه كوچ كردند  يعني  غرب 
ولي كوشيدند تا عادات و آداب كهن خود را حفظ 
نوشتاري،  ادبيات  به  نسبت  شفاهي  نمايند.ادبيات 

قدمت بيشتري دارد.
زبان و ماندگاري آن در تاريخ:

مجموعه  از  و  انسانها  بين  تفاهم  وسيله  زبان 
پديده  يك  و  گردد  مي  تشكيل  صداها  و  كلمات 
اجتماعي زنده كه در طول تاريخ به سير تكاملي خود 

ادامه مي دهد.
مؤلفه  از  يكي  زبان  شناسان،  جامعه  باور  به 
هاي فرهنگي و بخشي از هويت يك قوم و ملت 
به حساب مي آيد پس بايد زبان را از ساير عناصر 
فرهنگي كامال متمايز دانست چرا كه از يكسو خود 
وسيله اي براي بيان،آموزش و توسعه فرهنگ است 
و از سوي ديگر محملي است براي انتقال فرهنگ 
گذشتگان  فرهنگ  آنچه  ديگر.  نسل  به  نسلي  از 
از  را  آيندگان  و  زند  مي  پيوند  حاضر  نسل  به  را 
ارزش ها و باورهاي نسل حاضر مطلع مي سازد، 
زبان است. از اين رو مرگ زبان تنها از ميان رفتن 
يك ابزار ارتباطي نيست، بلكه مرگ يك فرهنگ با 
تمام گذشته و ديرينگي آن و مرگ يك ملت با تمام 

قوميت، فرهنگ، تاريخ است.

چامسكي معتقد است بنياد و شالوده زبان ذاتي 
و ذهني است كه از راه تكامل در طول تاريخ حاصل 
شده است و كودك با آن متولد مي شود و تجربه 
زباني او در حكم رو بنائي ست كه روي اين شالوده 

ذاتي ساخته ميشود.
گروه  چهار  به  ساختار  برمبناي  را  ها  زبان 
1- التصاقي: كه در صرف افعال زبان ها با التصاق 
كند  نمي  تغييري  فعل  ريشه  شده،  ساخته  پسوند 
مثل ژاپني،كره اي ،تركي، مجاري، فنالندي، و...2- 
تحليلي: در صرف افعال بخش ريشه اي آنها نيز با 
اشكال گوناگون تغيير مي كند مثل فارسي، كردي، 
ارمني و... 3- قالبي يا صرفي: افعال در قالبهاي ثابت 
صرف ميشوند مثل عربي و عبري و...4- تك هجائي: 
كلمات تك سيالب دارند،پسوند و پيشوند ندارند و 

معاني متعددي  دارند مثل چيني، ويتنامي، تبتي و ...
 تاريخ پيدايش زبان هنوز به درستي مشخص 
نيست شايد چيزي بيش از 500 هزار سال در اين 
بين نيز تاريخ پيدايش زبان ترك نيز همچو شرايطي 
دارد اما قديمي ترين كتيبه به زبان تركي نوشته اي 
دو سطري كه بر روي يك طبق نقره اي در منطقه 
ايسيك گول قزاقستان از قبر شاهزاده اي ترك پيدا 
شده است كه در بررسي با استفاده از اشعه ليزر و 
راديو كربن قدمت آن بيش از 500 سال قبل از ميالد 

مسيح است.
يزدان پناه در كتاب تركان در گذر تاريخ 6 مرحله 
را براي شكل گيري لهجه هاي مختلف زبان تركي 
در نظر مي گيرد:دوره آلتائي(قدمت آن بيش از 5هزار 
سال پيش كه زبان تركي با خانواده آلتاي«مغولي و 
كره اي» زبان مشتركي را تشكيل مي دادند). دوره 
پروتوترك (حدود هزاره سوم تا اول پيش از ميالد 
مسيح، ريشه زبان تركي با زبان اقوام جنوب و شمال 
بين النهرين مانند سومري ها ، ميتاني ها و هيتي ها 
ارتباط نزديكي داشته است). دوره تركي اوليه(هزاره 
اول پيش از ميالد تا قرن ششم ميالدي). دوره تركي 
زمان  در  كه  ميالدي  دهم  تا  ششم  قرن  قديم(از 
حكومت گوك تركها و اويغور ها رسميت داشته 
شانزدهم  تا  دهم  قرن  ميانه(از  تركي  دوره  است). 
اوغوز  تركي  و  جغتائي  هاي  لهجه  كه  ميالدي 
شكل گرفته و ديوان لغات الترك كاشغري و كتاب 
قوتادقوبيليگ <علم سعادت> و اشعار نوايي شاعر 

دوره تيموري از آثار اين دوره است).

زمان  تا  شانزدهم  قرن  (از  جديد  تركي  دوره 
تركي  شرقي  هاي  لهجه  ميگيرد.  بر  در  را  حاضر 
ازبكي، قرقيزي و قزاقي و لهجه هاي غربي تركي 
تركمني ، آذري و تركيه اي به تكامل رسيده است).2
در  ترك  مختصر  تاريخ  كتاب  در  هيئت  دكتر 

مورد ادبيات مكتوب ترك مي نويسد:
نخستين آثار ارزشمند و زيباي ادبيات ترك ، 
سنگ نوشته هايي هستند كه در دوره گوك ترك ها 
پديد آمده اند اين سنگ نوشته ها را آثار اورخونون 
مي نامند چرا كه در كنار رودخانه اورخون پيدا شده 
اند با اين حال امروزه پذيرفته شده است كه نخستين 
آثار مكتوب تركي ، نوشته هاي ((يني سئي)) مربوط 
زمان  از  قبل  سال   300 يعني  ميالدي   5 سده  به 

اورخون هستند.
نوشته هاي يني سئي بر روي سنگ مزارها حك 
شده و احتماالّّ مربوط به سده 5 ميالدي است اين 
نوشته ها متعلق به تركان اوغوز و قرقيز است كه در 
آن زمان در كنار رود يني سئي مي زيسته اند اين 
نوشته ها بر سنگ مزار متعلق به يك نجيب زاده از 

قبيله آلتي اوغوز نقش بسته است3.
لغات  ديوان  پيشگفتار  در  كاشغري  محمود 
الترك مي نويسد: تابش خورشيد بخت و دولت در 
برج هاي تركان از سوي خداوند و گردش و طائر 
آسمانها بر مملكت و فرمانروائي آنان را ديدم خداوند 
فرمانروا  زمين  برروي  و  نهاد  ((ترك))  را  آنان  نام 
ساخت. خاقان روزگارمان را از ميان آنان بدر آورد، 
زمام امور ملتهاي جهان را بركف آنان نهاد.ايشان را از 
هركسي برتر ساخت و بحق آنان را نيرومند گردانيد 
و كساني را كه به آنان وابسته گشتند و در خدمت 
آنان به كوشش برخاستند گرامي داشت و به خاطر 
تركان آنان را به نهايت مراد و آرزوهايشان رسانيد 
بر  ايمن  از گزند شّر فرومايگان  را  واين اشخاص 
كنار داشت. هر خردمند نيز اندر يافت كه راه مصون 
ماندن اين اشخاص از اصابت تير آنان، گراييدن به 
روش تركان است. براي راز گفتن از درد و راه يافتن 
به دل تركان نيز راهي جز سخن گفتن به زبان آنان 

موجود نيست. 
اگر كسي از گروه خويشتن جدا شود و به تركان 
پناه آورد از واهمه و هراس گروه رهائي يابد و همراه 

او،ديگران نيز توانند پناهنده شوند.
سوگند ياد ميكنم كه من ، از يكي از امامان ثقه 
بخارا و نيز از يكي از امامان نيشابور شنيدم، و هردو با 
هم سلسله سند روايت كنند كه پيامبر ما چون نشانه 
هاي رستاخيز و فتنه هاي آخر الزمان و نيز خروج 
تركان اوغوز را بيان داشت، چنين فرمود((زبان تركي 
در  آهنگ  دراز  فرمانروائي  را  آنان  بياموزيد،زيراكه 
پيش است تََعّلّموا لِساَن التُّّرِك َفاَِنّّ لَُهم ُملكاٌ طواال)). 
اگر اين حديث صحيح باشد بر عهده راويان ، پس 
آموختن زبان تركي كاري بس واجب است و آگر 
هم درست نباشد خرد اقتضا مي كند كه مردم فرا 

گيرند.4
كتاب  در  فرانسوي  برجسته  استاد  رنه گروسه 

امپراطوري استپ ها مي نويسد:
«كمانداراني كه اسب سوار بودند ناگهان ظاهر 
فوراٌ  و  انداختند  مي  به هدف  را  تير  و  مي شدند 
خودشانرا پنهان مي ساختند اين عمل براي دنياي 
قديم و قرون وسطي بهمان اندازه موثر و در تخريب 
روحيه طرف بهمان پايه كارگر بود كه تير توپخانه 
در قرون اخير. چه روي داد كه اين برتري از بين 
رفت ؟ چه شد كه بيابانگردان از قرن شانزدهم به 
بعد نتوانستند امرشان را بر شهر نشينان و برزگران 
تحميل  بودند  مقيم  سرزمين  در  كه  كشاورزاني  و 

نمايند».
در ادامه مي نويسد ( علت همين است كه همين 
بوميان و اين طبقه مردم و شهر نشين صاحب توپخانه 
شدند و توپخانه آنها را در برابر تير و ناوك كمانداران 
مقام گرفت. واين موضوع رابطه اي را كه هزاران 

سال وجود داشت معكوس و واژگونه ساخت»5.

هاي  لهجه  و  زبان  تاريخ  در  «سير  1هيئت،جواد،(1380)، 
تركي» ،انتشارات پيكان

گذر  در  «تركان  پناه،بهنام،(1391)،  يزدان   -2
تاريخ»،انتشارات سبزان

3- هيئت ،جواد،(1389)، «تاريخ مختصر ترك»، نشر پينار
4-  كاشغري، محمود، «ديوان لغات الترك»،ترجمه حسين 

زاده صديق،محمد،نشر اختر1384
ترجمه  صحرانوردان»،  گروسه،رنه،«امپراطوري   -5
ميكده،حسين،چاپ پنجم،انتشارات علمي فرهنگي   1387
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اخبار استان

به همت شهرداری گرگان
آموزش رفتارهای ايمن ترافيکی به 
دبيرستان های شهر گرگان راه يافت

برنامه آموزش رفتارهاى ترافيكى درست و آموزش قوانين عبور 
ومرور ايمن در دبيرستان شيخ فضل اهللا نورى به اجرا گذاشته شد.

عمومى شهردارى  روابط  اطالعات  و  ارتباطات  مركز  گزارش  به 
با  و  نورى  اله  فضل  شيخ  دبيرستان  مديريت  درخواست  ،با  گرگان 
 ، فرهنگى ورزشى شهردارى  پرسش سازمان  فرهنگ  مشاركت خانه 
برنامه آموزش رفتارهاى ترافيكى درست و آموزش قوانين عبور ومرور 

ايمن در دبيرستان شيخ فضل اهللا نورى به اجرا گذاشته شد.
نياز به  اينكه چرا دانش آموزان  در اين برنامه اموزشى درباره ى 
آموزش قوانين عبور و مرور دارند گفته شد كه ما در مقام معلم، پدر 
و مادر  به دانش آموز خود ياد مى دهيم شمردن را، شناسايى رنگها و 
هيجى كردن كلمات را، اما ضرورت دارد براى حفظ جان كودكان  و 
دانش آموزان، آنها را از خطرات عبور و مرور در معابر شهر هم آگاه 
سازيم. به آنها يادبدهيم به عنوان يك شهروند اگر حقى در عبور و 
مرور دارند تكاليف و وظايفى هم به عهده آنها گذاشته شده است كه 

بايد به آن پاى بند باشند و  آن را رعايت نمايند.
تعدادى  از  معلوليت  شده  تهيه  هاى  فيلم  نمايش  همچنين  با 
آموزان  دانش  از  رانندگان،  و  احتياطى خود  بى  اثر  در  از شهروندان 
خواسته شد كه از سرنوشت نتيجه رفتار هاى پرخطر درس بگيرند و 

نخواهند كه خود چنين تجربه هاى تلخى را بگذرانند.
در ادامه ، دانش آموزان به وظيفه خود در مقام عابر پياده آشنا شدند 
و آموختند محل عبور آنها  اگر قصد گذر از خيابان را ندارند،  پياده 
رو است. همچنين استفاده از گذر گاه عابر پياده به عنوان محلى امن 
براى عبور و مرور آنها از عرض خيابان است كه البته در صورت وجود 
پل هوايى، استفاده از پل به عنوان  مطمئن  ترين  و سالم  ترين گزينه 
براى عبور از معابر شهر بايد انتخاب شود. سپس به پرسشهاى  دانش 
آموزان در خصوص چگونگى  عبور از عرض خيابان، در قالب فيلم 
هاى آموزشى پاسخ داده شد. اين برنامه آموزشى با حضور هفتاد دانش 

آموز پسر، معاون پرورشى  و معلمان اين دبيرستان برگزار شد.
نورى  اهللا  فضل  شيخ  دبيرستان  ،  مديريت  است  ذكر  به   الزم 
خواستار تداوم و تكرار برنامه هاى آموزش فرهنگ ترافيك از طرف 
شهردارى گرگان شدند كه مقرر شد با هماهنگى دوره هاى آموزشى 

قوانين عبور و ايمن  به صورت منظم و مداوم پى گيرى شود. 
كرده  تالش  گذشته  سال  دو  طى  گرگان  :شهردارى  است  گقتنى 
است با برنامه ريزى زيربنايى دوره هاى آموزشى قوانين عبور و مرور 
ايمن را براى دانش آموزان دوره هاى مقاطع مختلف از جمله  پيش 
دبستان و دبستان، مربيان، رانندگان و موتورسيكلت سواران اجرا نمايد.

مهندسان عالقه مند می توانند 
پيشنهادات خود را ارائه نمايند

 تشكيل كارگروه بررسى نظريات شش گانه وزير راه و شهرسازى
كرد  اعالم  گلستان  استان  مهندسى ساختمان  نظام  سازمان  رييس 
براى بررسى و انجام هر چه بهتر شش نظريه وزير راه و شهرسازى 
به  شود.  مى  تشكيل  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  در  كارگروهى 
خبر  اين  اعالم  با  ايرى  عبدالجالل  سازمان،  عمومى  روابط  گزارش 
از  مانده اى  مغفول  موارد  شهرسازى  و  راه  وزير  اخير  ابالغيه  گفت: 
با اجراى كامل آن شاهد دگرگونى و تغييرات  قانون را احيا كرد كه 
اساسى در ساختار نظامات مهندسى خواهيم بود. وى افزود: مهندسان 
روابط عمومى  به  نظرات مكتوب خود  ارائه  با  توانند  مند مى  عالقه 
سازمان، اين كارگروه را در جمع بندى هر چه بهتر پيشنهادات و موارد 

الزم جهت ارائه به مراجع ذيربط يارى نمايند.

افرادی که تحت پوشش هيچ يک از بيمه 
های بيمه سالمت نيستند ثبت نام کنند

افرادى كه تحت پوشش هيچ يك از بيمه هاى بيمه سالمت يا درمان 
نيستند، مى توانند بدون پرداخت حق بيمه ، با مراجعه به آدرس سامانه 
  (WWW.BIMEHSALAMAT.IRاينترنتى سازمان بيمه سالمت

 (نسبت به ثبت نام اوليه اقدام نمايند. 

نشست تخصصی معاونت تجاری 
مخابرات با عوامل پشتيبانی adsl استان

معاونت  تخصصى  نشست  اولين 
تجارى مخابرات استان گلستان با عوامل 
پشتيبانى adsl استان گلستان برگزار شد 
بهينه سازى  به منظور  اين نشست كه   .
اصالح  و   ADSL  پشتيبانى خدمات 
برگزار  استان  رمخابرات  د  كار  فرايند 

، معاونت تجارى ، مديران و روساى  شد عضو محترم هيئت مديره 
زيرمجموعه آن معاونت همچنين تمامى شركتهاى پيمانكارى پشتيبان 

خدمات adsl در استان حضور داشتند .
         در اين نشست ابتدا مهندس زاهدى معاون تجارى مخابرات 
در  كه  مدارى  مشترى  حفظ  و  پشتيبانى  اهميت  با  رابطه  در  استان  
نهايت به تكريم مشتريان وپايدارى برند مخابرات بعنوان اپراتور برتر 

مى انجامد مطالب مبسوطى ابراز داشتند .
سپس شركتهاى پشتيبانى از لحاظ عملكرد مورد بررسى قرار گرفته 
و نقاط ضعف و قوت و درخواستهاى آنها مطرح شد  و برنامه اى در 

راستاى حل مشكالت و نقاط ضعف فرآيندها تدوين شد .

اخبار استان

گنبدکاووس سومين شهر کتاب کشور ايران

گنبدكاووس – منصور آق: در نخستين جشنواره پايتخت كتاب ايران، 
گنبدكاووس بعد از اهواز و نيشابور به عنوان سومين شهر كتاب ايران معرفى 

شد.
 رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى گنبدكاووس با بيان اين مطلب 
گفت: در مراسم اختتاميه جشنواره پايتخت كتاب ايران كه با حضور وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در محل كتابخانه ملى ايران برگزار شد؛ لوح تقدير 
وزيران كشور و فرهنگ و ارشاد اسالمى، هم چنين لوح تقدير كميسيون 
ملى يونسكو به نمايندگى از مردم شهر گنبدكاووس به اين جانب اهدا شد.

وى افزود: درآذر ماه سال جارى فراخوان انتخاب پايتخت كتاب ايران 
از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم شد. شهرهاى نامزد اين 
عنوان مى بايست 5 طرح ابتكارى و نو براى ترويج كتاب و كتاب خوانى 

را ارائه مى كرد.
صورت  به  خوانى  كتاب  محافل  برگزارى  داد:  ادامه  شجاعى  رضا 
جلسات گروهى هفته اى با شركت 5 تا 50 نفر در منازل، راه اندازى موزه 
كتاب از تاليفات نويسندگان شهرستان و معرفى اين نويسندگان، جايگزين 
كردن كتاب هاى جيبى به جاى كارت دعوت عروسى، جشن ها و مناسبت 
ها، گلريزان كتاب( هر كارمند يك كتاب، هرنمازگزار جمعه يك كتاب و هر 
دانش آموز يك كتاب) و جايگزينى خريد كتاب و تجهيز كتاب خانه ها به 
جاى مجازات حبس، 5 طرح ارائه شده از سوى شهرستان گنبدكاووس بود.
او ادامه داد: 63 شهر از 22 استان در اين جشنواره حضور داشتند كه 
پس از داورى مقدماتى بر اساس شاخص هاى تعيين شده،10 شهر اهواز، 
بوشهر، تبريز، شهركرد، قم، كاشان، كرمانشاه، گنبدكاووس، نيشابور و يزد 

به مرحله دوم راه يافتند.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان گنبدكاووس نيز در اين 
مورد گفت: مهم ترين شاخصى كه براى انتخاب پايتخت كتاب ايران مدنظر 
داوران بود، جذب مشاركت همه بخش هاى نشر، سازمان هاى خصوصى يا 
غيردولتى، نهادهاى اقتصادى، شركت ها و كارخانه ها در گسترش فرهنگ 

كتاب خوانى است.
وى افزود: كسب اين مقام مايه افتخار مردم فرهنگ دوست و مسئولين 
گنبدكاووس است و تحول در عرصه كتاب و كتاب خوانى نيازمند توجه 
پيش  از  بيش  هاى  مساعدت  عنوان  اين  كسب  اميدوارم  كه  است  ويژه 
مسئولين و مردم در جهت ارتقاء اين جايگاه  و ترويج فرهنگ كتاب و 

كتاب خوانى در اين شهرستان را به دنبال داشته باشد.
زهرا نقى نسب  خاطر نشان كرد: اين جشنواره با هدف كشف و خلق 
ايده ها در شهرستان ها، ايجاد فرصت براى به فعليت رساندن برنامه ها و 
الگو سازى و تعميق آن در فضاى كشور ارائه شده است و كليه طرح هاى 
انتخابى درقالب يك كتاب از طرف معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى چاپ شده و براى الگو بردارى و اجرايى كردن آن ها در 

اختيار دستگاه هاى متولى قرار خواهد گرفت. 
در بند 3 بيانيه هيت داوران آمده است: به دليل ارائه برنامه هاى نوآورانه، 
كم هزينه و مردمى و استفاده از ظرفيت هاى محلى در تدوين برنامه هاى 
ويژه پايتخت كتاب ايران، لوح تقدير وزراى محترم كشور و فرهنگ و ارشاد 
اسالمى و لوح تقدير كميسيون ملى يونسكو تقديم مى شود به رئيس محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و شهردار محترم به نمايندگى از مردم فرهيخته و 

كتاب دوست شهر گنبدكاووس نامزد نهايى پايتخت كتاب ايران.

به بهانه روز زبان مادري     
به رسم چندين ساله اما اين بار متفاوت تر از قبل

اولين نشريه رسمي گلستان 
  

  فرهنگي،ادبي 
    اجتماعي و ورزشي 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جي 

                   سردبير : حاج حميد كمي
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عبدالحافظ پناهي 
مدرس دانشگاه پيام نور       

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

و اراضى  فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيات موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه 
رسمى  سند  فاقد  اراضى  و  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون 
بالمعارض  و  مالكانه  تصرفات  گاليكش  ثبتى  واحد  در  مستقر 
و  متقاضيان  مشخصات  لذا  است،   گرديده  محرز  متقاضيان 
امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عموم در دو 
نوبيت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند، 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
پالك 70 – اصلى اراضى اوغان

شماره - 1 به  على  فرزند  شيخ  غالمعلى  آقاى 
شناسنامه 1 صادره از زابل به شماره ملى 3673820532 در 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 204/89 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 166 فرعى از 70- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان آيت اله كاشانى خريدارى مع الواسطه از مالك 

رسمى آقاى شاه جان شيخ
شماره - 2 به  محمد  فرزند  بهرامى  على  آقاى 

شناسنامه 594 صادره از اسفراين به شماره ملى 0638729823 
 151/04 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -70 از  فرعى   239 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
مع  (ع) خريدارى  امام حسين  خيابان  گاليكش  در  واقع  اصلى 

الواسطه از مالك رسمى آقاى قاسم شيخى
شماره - 3 به  حسين  فرزند  خسروى  محمد  آقاى 

شناسنامه 7 صادره از مينودشت به شماره ملى 4889710353 
 179/68 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 86 فرعى از 74- اصلى 
واقع در گاليكش خيابان وليعصر نبش كوچه دوم خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى جعفر خسروى 
آقاى قربانعلى قربانى فرزند گل محمد به شماره - 4

شناسنامه 14 صادره از كالپوش به شماره ملى 5209879331 
 258/15 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -74 از  فرعى   122 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
اصلى واقع در گاليكش خيابان امام رضا خريدارى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى على اكبر عطار
شماره - 5 به  اسماعيل  فرزند  دلكش  حسين  آقاى 

شناسنامه 454 صادره از زابل به شماره ملى 3671305177 
 257/35 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
 -74 از  فرعى   159 پالك  از  شده  مجزى  و  مفروز  مترمربع 
كوچه   13 فارسيان  فارسيان-  خيابان  گاليكش  در  واقع  اصلى 
اول سمت چپ پالك 10 خريدارى بال واسطه از مالك رسمى 

آقاى رمضان خسروى
آقاى جواد نصيرى فرزند على به شماره شناسنامه - 6

در   4889271619 ملى  شماره  به  گاليكش  از  صادره   4339
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 188/97 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 161 فرعى از 74- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان فرهنگ – فرهنگ يكم خريدارى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى قربانعلى رنگ ريز
شماره - 7 به  محمد  فرزند  احمدى  ابراهيم  آقاى 

شناسنامه 10 صادره از كالپوش به شماره ملى 5209905608 
در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 91/71 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 162 فرعى از 74- اصلى واقع در 
گاليكش خيابان فرهنگ – كوچه ششم خريدارى مع الواسطه از 

مالك رسمى آقاى اسماعيل خسروى
عليرضا - 8 فرزند  ابراهيمى  على  محمد  آقاى 

ملى  شماره  به  كالپوش  از  صادره   10 شناسنامه  شماره  به 
5209983323 در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
93/10 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 168 فرعى از 
74- اصلى واقع در گاليكش خيابان عصمتى سوم خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى   رسول ابوالتختى
آقاى رمضانعلى اورنگى فرزند اسمعيل به شماره - 9

شناسنامه 3 صادره از مينودشت به شماره ملى 4889634861 
 140/57 مساحت  به  احداثى  بناى  با  زمين  قطعه  يك  در 
مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 174 فرعى از 74- اصلى 

شهيد  كوچه   19 فارسيان  فارسيان-  خيابان  گاليكش  در  واقع 
ميرحسين  آقاى  رسمى  مالك  از  بالواسطه  خريدارى  وزيرى 

دوزينى
آقاى غالمرضا رضاپور فرزند شيرعلى به شماره - 10

شناسنامه 574 صادره از اسفراين به شماره ملى 0638729629 
در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 9/46 مترمربع 
مفروز و مجزى شده از پالك 470 فرعى از 74- اصلى واقع 
در گاليكش خيابان امام خمينى جنب خيابان قيام خريدارى مع 

الواسطه از مالك رسمى آقاى محمد رضا خسروى
به - 11 على  رجب  فرزند  قربانپور  رمضان  آقاى 

ملى  شماره  به  مينودشت  از  صادره   394 شناسنامه  شماره 
4889286209 در يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
159/65 مترمربع مفروز و مجزى شده از پالك 717 فرعى از 
74- اصلى واقع در گاليكش خيابان فارسيان كوچه شهيد قربانى 

خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى قلى خسروى
وصول  عدم  و  مذكور  مدت  انقضاى  صورت  در  است  بديهى 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
م- الف: 9280
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على اكبر مهديزاده
سرپرست ثبت اسناد و امالك گاليكش

تاالب گميشان؛ طراوتی که به تاريخ پيوست!
با كسوت ورزشى، عازم  به ياد جوانى،  چندى قبل 
صحرا شدم تا هوايى تازه كنم و از خمودى بدرآيم. با 
دوى آرام سوى تاالب حركت كردم. پس از طى مسافتى 
رفع  براى  رسيدم.  آن  ساحل  به  زنان  نفس  و  خسته  
خستگى هم كه شده از دويدن بازايستادم. محو تماشاى 
تاالب شدم. به يك باره مناظر زيبايى كه ايام جوانى از 
تاالب در ذهن داشتم چون پرده سينما از مقابل چشمانم 
عبور كردند. جار و جنجال چند  پرستوى دريايى مرا 
به خود آورد. وقتى خوب به تاالب نگريستم امروز از آن طراوت گذشته 
چيزى نمانده بود. به غير از چند آبچليك و پرستوهاى دريايى كه باالى 
سرم مى چرخيدند، نشانه ى ديگرى از تاالب بين المللى گميشان به چشم 
نمى خورد. ديگر از آن پليكان ها، فالمينگوها، مرغابى هاى وحشى و توده 
اى چنگرهاى سياه خبرى نبود. نمى دانم شايد زمانى كه من انتخاب كرده 
بودم زمان آمدن آنها نرسيده باشد. و يا اينكه دسِت روزگار به مانند ماهيان 
درياى خزر آنها را نيز به ناكجاآباد رانده باشد. آب تاالب تا حدودى خشك 

و نيزارها به كلى نابود شده است. 
خورشيد چون طبق زرين طبل خداحافظى را براى روزى ديگر مى 
نواخت. با اين وجود نسيم دريا در آن هنگامه ى غروب چقدر لذت بخش 
و روح انگيز بود. دست نوازشگر آن نسيم سر تا پاى وجودم را نوازش مى 
داد. به قدر كافى كه خستگى تن را برطرف كردم، دو باره با دويدن نرم به 
سوى شهر بازگشتم. اما اين بار آن شوقى كه براى رسيدن به تاالب در خود 
احساس مى كردم، در وجودم نبود. تا اينكه به كناره كشتزار پنبه اى كه بوته 
هايش به اندازه يك وجب از زمين قد كشيده بود و چين آخرش را تازه 
برداشته بودند، رسيدم. ناگهان صدايى در ميان كشتزار مرا به خود جلب كرد. 
«خسته نباشيد»، «سالمت باشيد». صدا، صداى رحيم يكى از آشنايان محلى 
بود كه در حال چراى گوسفندانش بود. از او خداحافظى كردم و باز به دوى 

خود ادامه دادم. 
در منتهى اليه يكى از زمينه هاى مزروعى، چند جوان را ديدم در حال 
مصرف مواد مخدر بودند. اندر ميان يكى از آنها لب به سخن گشود و گفت: 
«اين يكى را باش كه عاطل و باطل خود را به دشت و دمن زده است» با 
شنيدن سخن جوان براى اينكه پاسخى داده باشم با خود گفتم: «اى كاش تو 
هم چون من قدر اين دويدن نرم و طوالنى مى دانستى و از اين فالكتى كه 

خود را در آن غرق كردى رها مى شدى.» 

قوس مهرآور


