
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

گنبد كاووس  (نوبت دوم)

رئيس شوراي شهر گنبدكاووس:

توسعه ى متوازن شهر مدنظر شوراى شهر 

رونق گردشگرى آشوراده زمينه ساز توسعه اشتغال 
جوانان گلستانى است

ايران و تركمنستان براى مهار آتش سوزى در نوار 
مرزى همكارى مى كنند

قطار مسافربرى محلى گرگان – اينچه برون 
بزودى راه اندازى خواهد شد

سال هجدهم ـ  شماره سال هجدهم ـ  شماره 476476ـ  شنبه ـ  شنبه 1616  خرداد ماه   خرداد ماه 13941394  ـ قيمت  ـ قيمت   50005000 ريال ريال  

هفته نامههفته نامه              
شهردارى گرگان و كسب 
عنوان شهردارى برتر در 

خدمات سفر سال 94 گلستان

تجليل آخوند حنفی از 
شخصيت واالی امام 

خمينی (ره)

کوموش دپه
 زادگاه عالمان دين، فضال، 
خادمين صادق بوده است 23

5

چرا اصالحات

 مرد آغانئنگ
حکاياسي

3 صفحه4

همين صفحه

صفحه 2

صفحه 2 صفحهصفحه22

2

حجت االسالم والمسلمين سيد مصطفى حقى 
در حاشيه بازديد از موزه شهرستان گرگان با تاكيد 
بر همراهى و تعامل دستگاه قضايى در جهت حفظ 
استان  تاريخى  و  فرهنگى  ميراث  از  حراست  و 
ميراث  غارتگران  با  قاطعانه  برخورد  بر  تاكيد  با 
فرهنگى اين كشور گفت: در صورت كشف موارد 
سوء استفاده يا تخلف در اين زمينه و گزارش به 
با  اى  مالحظه  هيچ  بدون  حتم   طور  به  دادسرا 

متخلفان برخورد مى كنيم.
ها  محل  موزه  كه  اين  بيان  با  دادستان حقى 
نگهدارى ميراث مادى  و معنوى گذشتگان هستند 
و بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند افزود 
ميزان  به ظرفيت هاى موجود و  با توجه  استان   :
اشياى باستانى كشف شده به موزه ى وسيع تر و 
مجهز تر نياز دارد تا بازگو كننده سابقه تاريخى و 

ميراث گذشته اين سرزمين باشد.
دادستان عمومى و انقالب مركز استان ضمن 
تشريح مواد قانونى مرتبط با نگهدارى اشيا تاريخى 
و تاكيد بر نحوه تدوين دقيق دفاتر ثبت اطالعات 
و آمار اشيا موجود در موزه ها افزود: با توجه به 
نوع و نحوه كار وظيفه سخت و خطير در حفظ و 

نگهدارى اين ميراث  بايد ساير نهادها و دستگاه ها 
نيز در اين زمينه با اداره ميراث فرهنگى ، صنايع 

دستى و گردشگرى استان همكارى كنند.
قرار  اولويت  بر  خود  سخنان  ادامه  در  حقى، 
و  تاريخى  ميراث  شناساندن  و  معرفى  گرفتن 
فرهنگى استان گلستان از سوى متوليان امر تاكيد 

كرد.   
با  با اشاره به اهميت آشنايى نسل جوان  وى 
ميراث گذشته و حفظ و بهره بردارى از آن افزود: 
اگر جوانان با فرهنگ بومى و سنتى خود آشنا باشند 
فرهنگى  هجمه  مقابل  در  بدانند  را  آن  ارزش  و 

بيگانگان توان مقاومت بيشترى پيدا مى كنند. 
دادستان عمومى و انقالب مركز استان گلستان 
گفت : كاوش هاى باستان شناسى حكايت از تمدن 
شش هزار ساله در استان است كه در خود كم نظير 
استان است كه  است و  وظيفه مردم و مسئولين 

وجود اين سرمايه تاريخى را ارج نهند.
حقى ، لزوم پاسدارى و حفاظت  دقيق تر از 
اماكن و مناطق باستانى در استان را نيز يادآور شد .
دادستان مركز استان و دبير كميته قضايى حمايت 
از سرمايه گذارى استان در بخش ديگرى از سخنان 

خود  گفت : با توجه به ضعف ساختارهاى صنعتى 
در استان،يكى از راه هاى جذب سرمايه،شناساندن 
اين ميراث غنى و تالش در جهت جذب توريست 
و گردشگر  است تا  خال كاستى هاى موجود را با 

هزينه ى كمتر  ، رفع نمايند.
 ، فرهنگى  ميراث  كل   مدير  بازديد   اين  در 
صنايع دستى و گردشگرى استان و معاونين وى نيز 

دادستان را همراهى كردند.

سرويس ارسال پيامك در شبكه WLL- GSM مخابرات گلستان راه 
اندازى شد.

رييس اداره روابط عمومى شركت مخابرات گلستان گفت: از اين پس 
بر  توانند عالوه  اند مى  بوده  WLL روستايى  مشتركينى كه تحت پوشش 

ارتباط صوتى پيامك نيز ارسال كنند.
بين مشتركين  ارتباط  امكان   WLL در شبكه  افزود:  شمسعلى جعفرى 

همراه اول كه تحت پوشش MCI نيستند برقرار مى شود.
وى تاكيد كرد: مشتركين WLL امكان جا به جايى در تمامى شهرستان 
هاى استان و برقرارى ارتباط در تمامى مناطق تحت پوشش WLL استان 

را دارند.
شبكه WLL در سال 84 با عنوان تلفن ثابت روستايى شروع به كار كرد 

و اكنون داراى 164 سايت در استان است.

استاد  حضور  با  داستانى)  (ادبيات  تكميلى  نويسندگى  دوره  اولين 
محمدرضا سرشار نائب رئيس انجمن قلم كشور و گوينده قصه هاى دوست 

داشتنى ظهر جمعه با حضور جمع زيادى از عالقه مندان برگزار شد.

اين دوره آموزشى با حضور بيش از 50 هنرمند از تاريخ 7 تا 11 خرداد 
ماه در تاالر فخرالدين اسعد گرگان و با مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى و همت انجمن نويسندگان ‹هوران گلستان› برگزار شد.

شهردارى گرگان از سوى ستاد خدمات سفر استان به عنوان شهردارى 
برتر معرفى شد.

ه گزارش مركز ارتباطات و اطالعات روابط عمومى شهردارى گرگان ، 
استاندار گلستان با ارسال تقدير نامه از عملكرد شهردار گرگان در راستاى 
ارائه  خدمات  شايسته در ستاد سفر استان در سال 1394 تقدير كرد. در متن 
لوح سپاس كه به امضاى دكتر حسن صادقلو استاندار گلستان رسيده است 

خطاب به شهردار گرگان آمده است:

مناسب  و  شايسته  عملكرد  از 
ستاد  در  رسانى  خدمت  و  جنابعالى 
در  گلستان  استان  اجرايى خدمات سفر 
سال  در  برتر  شهردارى  عنوان  كسب 
به فرموده مقام معظم رهبرى  1394 كه 
سال دولت ، ملت ، همدلى و همزبانى 

نام گرفت ، تشكر و تقدير مى نمايم.

مديركل بيمه سالمت گلستان اعالم كرد: بر اساس مصوبه هيات مديره سازمان تمامى دفاتر بيمه سالمت همگانى صادره در سال 93 كه اعتبار آن ها در سال جارى 
به اتمام مى رسد در صورت دارا بودن نسخه سفيد تا آخرين برگ و حداكثر به مدت يك سال از اتمام اعتبار دفترچه قبلى قابل استفاده خواهد بود. 

دكتر سيدمحمد حسينى افزود: همچنين نسخ دفاتر فاقد اعتبار روستاييان و عشاير و شهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت تا پايان شهريور سال 94 از سوى كليه مراكز 
درمانى طرف قرارداد اين سازمان نيز قابل پذيرش خواهد بود. 

دادستان عمومى و انقالب مركر استان ؛
با غارتگران ميراث فرهنگى قاطعانه و بدون هيچ مالحظه اى برخورد مى شود . 

رونق گردشگرى آشوراده زمينه ساز توسعه اشتغال جوانان گلستانى است

سرويس ارسال پيامك در شبكه WLL- GSM مخابرات گلستان راه اندازى شد

اولين دوره نويسندگى (ادبيات داستانى) برگزار شد

شهردارى گرگان و كسب عنوان شهردارى برتر در خدمات سفر سال 94 گلستان

اطالعيه بيمه سالمت استان در باره دفترچه هاى بيمه سالمت

همايش  در  نصيبى  على  ايرنا  گزارش  به 
منطقه اى جوانان و توسعه پايدار كه در اردوگاه 
با  شد،  برگزار  آشوراده  جزيره  آموزى  دانش 
كرد:  اظهار  استان  در  بيكارى  معضل  به  اشاره 
تفاهمنامه  و  شده  انجام  مطالعات  و  بررسى  طبق 
كليد  آشوراده،  گردشگرى  خصوص  در  ملى 
جوانان  اشتغال  زمينه  افزايش  و  گلستان  توسعه 
خواهيم  مى  اگر  و  است  نهفته  بخش  اين  در 
گردشگرى استان رونق گيرد، بايد گام اول را از 

اين جزيره آغاز كنيم.
وى ادامه داد: در دولت تدبير و 
آشوراده  گردشگرى  تفاهمنامه  اميد 
در سطح ملى منعقد و در سفر آذرماه 
گلستان  استان  به  جمهور  رييس 
اعالم شد و اجرايى شدن اين تفاهم 
جوانان  اشتغال  توسعه  به  تواند  مى 

اين منطقه كمك كند.
كرد:  تاكيد  همچنين  نصيبى 
بايد  تركمن  شهرستان  جوانان 
هاى  شبكه  مجازى،  فضاى  در 
و  ديدارى  هاى  رسانه  اجتماعى، 
حق  از  و  باشند  فعال  شنيدارى 
راستا  اين  در  خود  استان  و  منطقه 

زمينه  كه  ها  طرح  اينگونه  شدن  اجرايى  براى  و 
است،  بيكارى  مشكل  رفع  و  اشتغال  رونق  ساز 

كنند. دفاع 
با  ادامه  در  گلستان  استاندار  جوان  مشاور 
و  استان  جوانان  درصدى   38 جمعيت  يادآورى 
خصوص  در  آنان  توانمندى  و  انگيزه  مطالبات، 
در  پتانسيل  اين  از  استفاده  براى  ريزى  برنامه 

مسير توسعه كشور و استان تاكيد نمود.
ادارات داراى  اينكه  با اشاره به  وى همچنين 
وظيفه مندى خاصى درباره جوانان هستند، گفت: 
مشاوران جوان فرماندارى ها با توجه به پتانسيل 
هاى موجود در بين جوانان مثل تخصص، انگيزه 
از افكار و  و توانمندى، زمينه الزم براى استفاده 

انديشه هاى خالقانه قشر جوان را فراهم كنند.
به  ها  مسووليت  تدريجى  سپردن  نصيبى 
بين  تجربيات  تبادل  زمينه  ايجاد  كارآمد،  جوانان 
جوان موفق و ساير جوانان، ارتقاى مهارت هاى 
هاى  دوره  برگزارى  طريق  از  قشر  اين  شغلى 
جوان  مشاوران  وظايف  ديگر  از  را  آموزشى 

برشمرد.
گفت:  نيز  تركمن  شهرستان  فرماندار  معاون 
پويايى هر جامعه در گرو وجود جوانان آن است.
انسانى  نيروى  افزود:  شيرنگى  سيدصادق 
به  رسيدن  اوليه  شرط  و  است  توسعه  محور 
توسعه پايدار حضور موثر و فعال اقشار مختلف 

بويژه جوانان مى باشد.
پذيرش  به  جوانان  تشويق  كرد:  اظهار  وى 
مسووليت باعث خلق ايده و فكر جديد و زمينه 

ساز توسعه جامعه است.

بكار  و  آموزش  به  شيرنگى دسترسى جوانان 
بستن اقدامات ابتكارى و نوين در كشور را يكى 
از روش هاى مطلوب در كاهش بيكارى جوانان 
شرايط  جوانان  به  مثبت  نگرش  گفت:  و  دانست 
كشور  توسعه  در  آنها  محورى  حضور  براى  را 

فراهم مى كند.
به گزارش ايرنا آشوراده در مركز شبه جزيره 
درياى  ايرانى  جزيره  تنها  و  شده  واقع  ميانكاله 
خزر محسوب مى شود و به دليل برخوردارى از 
هاى  قطب  از  يكى  فرد،  به  منحصر  هاى  جاذبه 

مهم گردشگرى شمال كشور است. 
در حاشيه  معتدل  با آب و هواى  اين جزيره 
درياى  به  شمال  از  بندرتركمن  غرب  و  ساحل 
به  موسوم  باريك  اى  تنگه  به  شرق  از  خزر، 
چپاقلى و از غرب به كانال طبيعى خزينى و ادامه 
شبه جزيره ميانكاله و از جنوب به خليج گرگان 

منتهى مى شود. 
عنوان  به  تاريخى  منابع  برخى  در  آشوراده 
از سه جزيره  الجزاير آشوراده كه متشكل  مجمع 

بوده، نيز آمده و گفته مى شود با باال آمدن سطح 
آب درياى خزر هر دو جزيره كوچك انتهاى آن 

در آب فرو رفته است.
اين جزيره تا سال ها قبل با امكاناتى همچون 
روستايى،  تعاونى  شركت  ژاندارمرى،  پاسگاه 
بيش  حسينيه  و  مسجد  مغازه،  راهنمايى،  مدرسه 
از هزار نفر سكنه داشت كه به مشاغل دامدارى، 
بودند،  پيشه ورى و ماهيگيرى مشغول  كارگرى، 
اين   1372 سال  در  دريا  سطح  آمدن  باال  با  اما 

جزيره خالى از سكنه شد. 
جزو   1354 سال  در  آشوراده 
جهان  كره  زيست  مناطق  نخستين 
حال  همين  در  شد،  ثبت  و  معرفى 
زمره  در  رامسر  جهانى  كنوانسيون  در 
و  گرفت  قرار  دنيا  مهم  هاى  تاالب 
بدليل بحث  منطقه  اين  اهميت  سومين 
پناهگاه حيات وحش است كه در تمام 
مى  پرندگان  انواع  ميزبان  سال  ايام 
خاويار  درصد   40 اينكه  ضمن  باشد، 
به  جزيره  اين  نزديكى  در  نيز  ايران 

دست مى آيد.
بوته  جزيره  اين  گياهى  پوشش 
و  خودرو  خار  نوعى  تمشك،  هاى 
همچون  حيواناتى  و  است  ترش  انار  درختان 
و  كبك  قرقاول،  ماهى،  خرگوش،  روباه،  شغال، 

پرندگان دريايى در آن زندگى مى كنند. 
توسعه  در  كه  نيز  آشوراده  گردشگرى  طرح 
تاثيرگذار  گلستان  استان  اجتماعى  و  اقتصادى 
سازمان  دو  بين  اى  تفاهمنامه  قالب  در  است، 
فرهنگى، صنايع  ميراث  و  حفاظت محيط زيست 
آن در سفر  اجراى  امضاء و  دستى و گردشگرى 
اعالم  گلستان  به  جمهورى  رياست   93 آذرماه 

شد.
محيط  حفاظت  سازمان  تفاهمنامه  براساس 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  و  زيست 
به  جزيره  اين  درصد   10 است  قرار  گردشگرى 

تبديل شود. منطقه گردشگرى و توريستى 
يك  ايران  شمال  در  واقع  گلستان  استان 
ميليون و 850 هزار نفر جمعيت دارد كه در 29 

شهر و حدود يكهزار روستا زندگى مى كنند.


