
رسانى  اطالع  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
ايران، روز  دانشجويان و دانش آموختگان تركمن 
چهارشنبه چهارم ارديبهشت، گروه فيتيله اى ها با 
هماهنگى قبلى كه با اداره فرهنگ وارشاد اسالمى 
گنبد داشتند وارد اوبه تركمنى در كنار سد مخزنى 
گلستان شدند كه با استقبال بسيار خوبى از طرف 

فرهنگدوستان گنبدى مواجه شد.
انواع صنايع دستى، غذاهاى سنتى،  اين گروه 
فولكلور  محلى،  بازيهاى  سنتى،  جات  شيرينى 
تركمنى، موسيقى هاى محلى و حتى مراسم عروسى 

با روش سنتى و  به صورت رسمى و  تركمنى را 
كجاوه شتر انجام مى شد را تصويربردارى نمودند 
كه قرار است 4 هفته متوالى هر هفته 10 دقيقه از 
شبكه دو سيما پخش شود.جا دارد از اعضاى فعال 
انجمن ميراث گنبد و عالقه مندان و فرهنگدوستان 

گنبدى تقدير و تشكر شود.
فيتيله و  با گروه  يادگارى حاضرين  عكسهاى 
اجراى سرود تركمنى توسط اين گروه كه شعر آن 
سرود از شاعر گنبدى منصور طبرى بود شيرينترين 

* گزارش از:  عاشرمحمد رئوفىلحظات مراسم و اجراها بود.

 فراخوان عمومى 
شهردارى بندرتركمن 

 شهردارى بندرتركمن در نظر دارد به استناد 
شوراى   90/3/25-250 3-مصوبه  بند  مچوز 
از  قسمتى  واگذارى  به  نسبت  شهر  اسالمى 
ايجاد  و   احداث  منظور  به  را  پارك گلستان 
شهر بازى از طريق اشخاص حقيقى و حقوقى 
عالقمندان  و  متقاضيان  از  لذا  نمايد.  اقدام 
در  شركت  جهت  آيد  مى  بعمل  دعوت 
فراخوان از تاريخ نشر آگهى به مدت 10 روز 
به  اسناد  دريافت  و  واگذارى  شرايط  جهت 

امور مالى شهردارى مراجعه نماييد. 
   عبداله كر

شهردارى بندرتركمن

برگ هايي از ديوان مختومقلي فراغي
(تهيه و تنظيم: عبدالحكيم مختومي)

عزيز  خوانندگان  تقديم  صحرا  نشريه ي  شماره ي  هر  در  كه  اشعاري 
مقابله ي  و  تصحيح  اساس  بر  فراغي  مختومقلي  ديوان  از  مي گردد 
با  مطابق  اشعار  امالي  و  است   1388 اول  چاپ  عاشورپور  نورمحمد 

الفباي مصوب تركمني است.
۱) ساغ ـ ساالمات سر مست اُولوپ ِگِزن جان

۲) تؤرت بالنئنگ بيري سيندن ايگألرلر
۳) يأساووق دان ياغئزغئندان غورئرغان

۴) تن اٌوستٌونده طبيپ لرني اِگألرلر
۵) رزق وكيلي گلر رزقئنگ يُوق اديپ

۶) گؤورأنگه غُور دؤكٌوپ يُولونگ بك اديپ
۷) دمينگ پريشده سي دمينگ تٌوكه ديپ

۸) ايلينگ گٌونٌونگ اؤزگه يوردي چاغالرالر
۹) اگسيك لرينگ ساچ يايارالر باش بٌوكٌوپ

۱۰) يارئنگ ـ دُوستونگ يئغالشارالر ياش دؤكوپ
۱۱) غارداش ـ دُوغان غاتناشارالر آش دؤكٌوپ

۱۲) غُونسا گؤچمز غارا يوردا باغالر الر
۱۳) حابار دٌوِشر پئالن كيمسه اؤتدي دييپ

۱۴) چئراغي سؤندي دييپ گٌوني باتدي دييپ
۱۵) دٌونيه غُويوپ آخئرات عازمئن اتدي دييپ

۱۶) اهللا َرحمت اتسين ديييپ دارغارالر
۱۷) كيم باردئركي پلك باغرئن بُوزمامئش

۱۸) گؤوره سين غئمامئش گؤنگلٌون اِزمه ميش
۱۹) ماغتئمغولي داغ درياالر دؤزمه ميش

۲۰) بو دسسور دئر آيرالئغا آغالر الر

۱) تُورت بال(=دُورت بال): بالي چهارگانه اشاره دارد به چهار مزاج 
اصلي كه اختالل در آن ها باعث بيماري هاي گوناگون مي شود.

ايگله مك: الغر و بيمار شدن
۴) اِگلمه مك: معّطل ساختن ، باعث تأخير شدن

طبيپ: پزشك
۵) رزق وكيلي: فرشته رزق و روزي

۶) گؤوره: جسم، بدن
غُور: گدازه هاي ريز مانده از آتش، خاكستر آميخته با گدازه هاي 

ريز
غُور دؤكمك: كنايه از بي قرار و مضطرب ساختن 

بك: محكم، استوار 
۸) اؤزگه: ديگر، ديگري

چاغالماق:(در اين اينجا) آماده ساختن 
۹) اگسيك: ناقص، ناكامل

اِگسيك لر: (در اين جا) زنان و دختران 
ساچ يايماق: پريشان كردن موي

باش بٌوكمك: سر در گريبان كردن
۱۰) ييغالشماق: گريه كردن، گريه و زاري كردن

۱۱) آش دؤكمك: اطعام مهمانان از روي جوانمردي و سخاوت
بدانجا  از رسيدن  ۱۲) غونسا گوچمز: آخرين منزل، جايي كه پس 

امكان كوچ وجود ندارد
غارا يُورت: سرزمين تاريك، منزل تاريك، مجاز از گور، قبر 
۱۳) اؤتمك: گذشتن، عبور كردن، در گذشتن، وفات يافتن
۱۷) بُوزماق: خراب ساختن، ويران ساختن، پريشان ساختن
بوزماميش: ويران نساخته است، پريشان نكرده است

باغئر بُوزماق: آزرده ساختن دل، پريشان ساختن دل
۱۸) ازمك: ستم كردن، پايمال كردن حق ديگري، آزرده ساختن

ازمه ميش: ستم نكرده است. حق را پايمال نكرده است. آزرده نكرده است
۱۹) دؤزمك: تاب آوردن، تحمل كردن 

۲۰) دسسور(= دستور):  قاعده، قانون، آيين و رسم
(اين شعر با شماره (۲۳) در ديوان آمده است.)

بافت هاى قديمى شهرى
 زندگی بر گسل فرسودگی

داشتن كوچه ها و معابر كم عرض و باريك كه به اصطالح به 
كوچه هاى ” آشتى كنان“ معروفند، ساختمان هاى قديمى و غيرمقاوم 
بافتهاى فرسوده و قديمى  اغلب در  از ويژگيهاى محالتى است كه 

گلستان واقع شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه خيز بودن گلستان و قرار گرفتن روى 
از يك سو و بروز حوادث غيرمترقبه همانند سيل و آتش  گسل زلزله 
سوزى از سوى ديگر، ميزان آسيب و خطر پذيرى واحدهاى محدوده 

بافتهاى فرسوده و ريسك زندگى در اين بافتها را نيز بيشتر كرده است.
فرسودگى بافتهاى شهرى و مشكالت احيا و بازسازى، سبب شده تا 
سكونت در اين بافتهاى فرسوده چندان خالى از مشكل نباشد و به دليل 
باريك و كم عرض بودن معابر، امكان امداد رسانى در زمان وقوع حوادث 
در محالت داراى بافت فرسوده و كوچه هاى آشتى كنان سخت و مشكل 

خواهد بود.
 20درصد جمعيت شهرى گلستان روى گسل بافتهاى فرسوده و با 
ريسك زندگى مى كنند و 15 شهر استان داراى محدوده بافتهاى فرسوده 

است.
 ارائه معافيتهاى مالياتى، افزايش ميزان تسهيالت بانكى، تخفيف در 
صدور مجوز و پروانه هاى ساختمانى از جمله شيوه هايى است كه مى 
تواند مالكان بافتهاى فرسوده را به بهسازى و نوسازى اين واحدها ترغيب 

كنند.
رغبت گلستانيها براى بهسازى بافتهاى فرسوده

 سرپرست مسكن و شهرسازى گلستان در اين زمينه به خبرنگار مهر 
مى گويد: طبق آمارهاى اعالم شده از سوى شركت عمران و مسكن سازان 
استان، در سالهاى اخير ميزان استقبال مالكان بافتهاى فرسوده براى بهسازى 

افزايش يافته است.
 عادل مصدقى بيان داشت: اين افزايش مشاركت و استقبال را بويژه 

در واحدهاى خودمالكى بيشتر شاهد هستيم.
وى به موانع عدم استقبال مالكان واحدهاى فرسوده مستقر در بافتهاى 
ميزان  بودن  كم  از  ناشى  داليل  از  بخشى  كرد:  اضافه  و  اشاره  فرسوده 

تسهيالت و همكارى نكردن بانكهاست.
 ارائه مشوق هاى نوسازى بافتهاى فرسوده

وى گفت: متقاضيان اجراى طرح هاى احيا، نوسازى و بهسازى بافت 
هاى فرسوده شهرى برابر با هزينه هاى انجام شده از معافيت مالياتى طى 

سال هاى متمادى بهره مند مى شوند .
احيا،  از  حمايت  قانون   12 ماده  استناد  به  داشت:  اظهار  مصدقى 
بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى، هيئت وزيران در 
دى ماه سال 1391 تصويب كرد كه به منظور تامين هزينه هاى بخش هاى 
واريز هزينه هاى  از  مقرراتى  انجام  با  اين طرح ها، موديان  غيردولتى در 

مالياتى معاف خواهند شد.
به گفته وى، تامين هزينه هاى اجراى كاربرى هاى عمومى، فرهنگى، 
ساماندهى  طرح هاى  در  كه  ورزشى  و  مذهبى  آموزشى،  گردشگرى، 
اين  جمله  از  شده اند  مصوب  و  پيش بينى  شهرى،  فرسوده  بافت هاى 
مقررات است كه بايد به تائيد دستگاه هاى اجرايى، رسانده و رونوشت آن 

به اداره امور مالياتى ارسال شود.
مصدقى ادامه داد: يكى ديگر از شرايط بهره مندى از اين مزايا اين است 
كه هزينه هاى انجام شده بايد در دفاتر قانونى تحت سرفصل جداگانه، ثبت 
و با استفاده از حساب بانكى خاص مورد تائيد سازمان امور مالياتى كشور 

براى انجام هزينه هاى مربوطه اقدام شود.
 وى افزود: همچنين هزينه هاى مربوطه تا سقف پيش بينى شده الزم 
است انجام شود و پس از اتمام كار فضاهاى ساخته شده با تائيد دستگاه 

اجرايى ذيربط به دستگاه اجرايى مرتبط انتقال يابد.
بافتهاى فرسوده گلستان كجاست

گميشان،  گنبدكاووس،  گرگان،  گلستان، شهرهاى  مجموع شهر   از 
سيمين شهر، كردكوى، على آباد كتول، بندر تركمن، آق قال، فاضل آباد، 
مينودشت، كالله، بندرگز، گاليكش، آزادشهر و راميان بر اساس شاخصهاى 
شوراى عالى شهرسازى و معمارى ايران داراى بافت فرسوده تعيين شده 

و مشخص شده هستند.
مساحت بافتهاى فرسوده در اين شهرها معادل دو هزار و 278 هكتار 

و جمعيت ساكن در اين بافت¬ ها بيش از 208 هزار و 365 نفر است.
شرايط  به  نيز  گلستان  سازان  مسكن  و  عمران  شركت   مديرعامل 
بهسازى بافتهاى فرسوده اشاره كرد و گفت: استان گلستان 25 شهر دارد 
كه 15 شهر داراى محدوده بافت فرسوده مصوب هستند و هر امتيازى 
براى بافتهاى فرسوده پيش بينى شود براى اين شهرها نيز در نظر گرفته 

مى شود.
 محمود ساالرى بيان داشت: متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات 

بيشتر به شهرداريها و ادارات راه و شهرسازى مراجعه داشته باشند.
بافتهاى  محدوده  در  استان  شهرى  جمعيت  درصد   20 گفت:   وى 
فرسوده سكونت مى كنند كه بايد بستر ورود مردم را براى بهسازى اين 

بافتها فراهم كنيم.
 بهسازى بافت فرسوده هزينه بر است

پرهزينه است  از راههاى  نوسازى  بهسازى و  بيان داشت:   ساالرى 
و دولت شرايط قانونى، تسهيالت بانكى، تخفيفات پروانه ساختمانى و 
معافيتهاى بيمه اى و مالياتى را براى سازندگان فراهم مى كند تا به ساخت 

و ساز بپردازند.
 وى يادآور شد: شهرداريهاى گلستان بين 60 تا 80 درصد صدور 

پروانه را در محدوده بافتهاى فرسوده را تخفيف مى دهند.
 متقاضيان نوسازى بافتهاى فرسوده يك ميليارد تومان تخفيف گرفتند

 ساالرى گفت: در سال 90 بيش از يك ميليارد تومان تخفيف پروانه 
ساختمانى ارائه شد كه به مالكين و سازندگان بافت هاى فرسوده داده شد 
و همچنين اكنون شش بانك استان به عنوان بانك عامل بافت فرسوده 

مشخص شدند.
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هوداى جان، محقق و نويسنده تركيه
ادبيات تركمن را يكى از خزائن ادبى مى دانم 

*روى چه اساس و انگيزه اى به ترجمه 
آثار ادبى تركمن همت گماشتيد؟

 به محض آشنايى با اديبان و آثارادبى تركمن 
به اين فكر افتادم كه آثار ادبى تركمن را به زبان 
شعر  آثار   ، مقايسه  در  زيرا   ، كنم  ترجمه  تركى 
هيچ  ملل  ساير  ادبى  محتواى  از  تركمن  ادب  و 
گونه كم و كاستى نداشت و ندارد. ولى در تركيه 
لذا  بود.  نيازيده  دست  كار  اين  به  مستقيما  كسى 
بر خود  را  تركمن  ادبيات  معرفى  و  ادبى  ترجمه 
تركمن شدم  ادب  دانستم و شيفته شعر و  وظيفه 
و به مطالعه داستان و رمان و شعر و ادب تركمنى 
«شكر  داستان  بار  اولين  براى  و  شدم  مشغول 
باغشى» تاليف نورمراد ساريخانوف را خواندم كه 
ابراز و شخصيت قهرمانان آن داستان را به خوبى 
 »  ، سپس  كرد.  حيرانم  كه  بود  كشيده  تصوير  به 
دور دِپل»  (اسب پيشانى سفيد) آتا قوشوداوف را 
خواندم كه صحنه ها و شخصيت هاى آن داستان 

را فراموش نمى كنم.
به تدريج با نكات ظريف و با محتواى گيراى 
شعر و ادب تركمن آشنا شدم و شعرهاى گهربار 
قربان نظر عزيزاف را ترجمه كردم و ترجمه شعر 
(غار = برف) آن شاعر نوگرا را از طريق اينترنت 
او  مديريت كاشغر فرستادم و  "جودت كارال"  به 
اينگونه كارهاى  ادامه  به  را پسنديده و  ام  ترجمه 
فرهنگى تشويقم كرده بود. من مشتاق ديدار قربان 
نظر عزيزاف بودم ولى با حسرت بايد بگويم كه 
دست بوسى او برايم ميسر نشد و اما رفتن به خانه 
نخواهم  فراموش  هيچ وقت  را  و سرمزارش  اش 
منزلت عزيزاف و شاعرانى  قدر و  كرد. در مورد 
هستم  تركمنى  مثل  يك  ذكر  به  ناگزير  او  چون 
كه تركمن ها مى گويند : گل در سرزمينى كه مى 

رويد ، قدر و منزلت ندارد.
كاش اين چنين نباشد و قدر و منزلت او كه 
چون قدر و منزلت نيمايوشيج نوگراى شعر و ادب 

فارسى است بيش از پيش شناخته شود.
ادبى  اثر  كدام  بار  اولين   براى  تركيه  در   *
تركمنى ترجمه شد؟ محققان و نويسندگان ترك 

با ادبيات تركمن تا چه حد در ارتباط بودند؟
در تركيه  براى اولين بار به درستى نمى دانم 
اثر ادبى تركمنى به زبان تركى ترجمه شده  كدام 
است شايد اولين ترجمه ، اشعار مختومقلى باشد. 
باشد.  ادبى)  (گلچين  آنتولوژى  صورت  به  شايد 
اما اين را هم گفته باشم كه من قبل از آمدنم به 
مطالعه  را  تركمن  ادبى  آثار  از  بعضى  تركمنستان 
كرده بودم كه از زبان روسى به زبان تركى ترجمه 
شده بود قبل از وضعيت فعلى – آثار ادبى تركمن 
زبان  به  آن طريق  از  و  ترجمه مى شد  به روسى 
هاى ديگر ترجمه مى گرديد. از آن جمله به زبان 
آلمانى از زبان روسى و يا آثارى از ناظم حكمت 
چون :« كرم» ، «ليلى ساچ» و داستانى از عزيزاف را 
كه به روسى ترجمه شده بود در جمع هم عصران 
ناظم حكمت نام بردم آنان از وجود آن آثار اظهار 
بى اطالعى مى كردند. زيرا آثار ترجمه شده روسى 
با آثار موجود در نسخه هاى اصلى متفاوت بود. 

ها  بررسى  و  نيست  گونه  اين  اخيراً  نماند  ناگفته 
زبان   ، ترك  عالمان  از  بعضى  است.  شده  علمى 
كنند و  بررسى مى  به خوبى  را  تركمن  ادبيات  و 
برد  نام  توان  مى  را  كاران"  "نهمت  جمله  آن  از 
و  شناسند  مى  خوبى  به  تركمنستان  در  را  او  كه 
يكى ديگر "اونال زال" است كه در شناسايى آثار 
شده  زيادى  زحمات  متحمل  عزيزاف  نظر  قربان 
و با خانواده او ارتباط فرهنگى دارد و مقاالت و 
نامه هاى او را جهت ترجمه به تركيه آورده است 
آثار  كه  است  "احمد گوگ چمن"  ديگرى هم  و 
و  كند  مى  تحقيق  و  بررسى  را  تركمن  كالسيك 
كرده  بررسى  را  قوشوداوف  (پرمان=فرمان)  رمان 
تركمنى  داستانهاى  درصد  نودوپنج  شايد  و   نود 
را خوانده و بررسى كرده است و همچنين رمان 
تركى  زبان  به  ، "بردى كربابايف"  أديم"  "آيغيتلى 

ترجمه شده و با تيراژى كم منتشر شده است.
ياد  چگونه  را  تركمنى  زبان  شما   *
گرفتيد؟ آيا چون بعضى كه مى گويند. اشعار 
را  تركمنى  زبان  داشتم  را دوست  مختومقلى 
نيت  همان  با  آنان  چون  هم  شما  گرفتم  ياد 

زبان تركمنى را ياد گرفتيد؟
نگرفتم  ياد  را  تركمنى  زبان  نيت  آن  با  ابتدا 
ولى بعدها دانستم بدون آگاهى از اشعار مختومقلى 
فراغى يادگيرى زبان تركمنى برايم به آسانى مقدور 
نيست روى اين اصل با كمك مرحوم رجب غايب 
اوغلى خيلى از نكات باريك و ريز زبان تركمنى 
آگاهى هاى الزم را كسب كردم بعدها كتاب هاى 
تركمنى را ترجمه و آنتولوژى (گلچين ادبى) زبان 
هايم  ترجمه  از  يكى  و  آوردم  فراهم  را  تركمنى 
برنده  ادبى تركيه فرستادم و  به جلسات بحث  را 
جايزه نيز شدم و اين امر موجب گسترش نگرش 

ام به ادبيات تركمنى شد.
* در سال 2014 ميالدى به مناسبت 290 
مختومقلى  تولد  سال  نودمين)  و  (دويست 
مراسمى بزرگ برگزار خواهد شد ، شما با چه 
هديه اى در آن مراسم شركت خواهيد كرد؟ 
مختومقلى  آثار  از  شما  كه  را  اشعارى  زيرا 
بهتر  ها  ترجمه  ديگر  از   ، ايد  كرده  ترجمه 

شناخته شده است.
كسى  از  اظهارنظرها  اينگونه  شنيدن   : جواب 
كه آثار مختومقلى را به زبان اصلى اش مى خواند 
بسى غرورانگيز است البته بايد بگويم ترجمه آثار 
به  اش  ترجمه  كه  است  ممتنع  سهل  مختومقلى 
آن شاعر  انديشه  من   – گيرد  مى  سختى صورت 
فراغى  اشعار  واژگان   ، ام  كرده  ترجمه  را  بزرگ 
است  فراغى  عصر  هم  آندوليائى  واژگان  همان 
كه در زبان تركى باقى نمانده است و مختومقلى 
برترين  و  اعجوبه  از  يكى  ادب  و  در جهان شعر 
هاست و با آثار ژرف و انسانى خود زبان تركمنى 

را متحول كرده است.
ريشه  يك  داراى  زبانمان  اينكه  از  آيا   *
هستند در ترجمه كردن ، سهولتى براى مترجم 

فراهم مى آورد و يا دچار مشكلش مى كند؟
آنانى  براى  كردن  ترجمه  اند  گفته  درست   
آيد  مى  نظر  به  آسان   ، هستند  گود  از  خارج  كه 
از  يكى  اينكه  كما  دارد  مشكالتى  عمل  در  اما  و 
بردى  آثار  از  يكى  كه  را  «قوملو»  رمان  دوستانم 
نظر خداى نظراف است با كمك من ترجمه كرد 
و كتاب با همان نام منتشر شد ، صفحاتى از كتاب 
را به همسر او "اغولتاج اورازيوا"  داديم او ترجمه 
ديگرى از آن كتاب را به ما نشان داد ، من در همان 
بوديم  كرده  كه  را  اشتباهى  لحظه  در همان  و  جا 
واژه  تركيه  زبانان  ترك  براى  زيرا  دادم  تشخيص 
"قوملو" چند معنائى نيست و فقط در معناى شن 

به كار برده مى شود.
در صورتى مترجمان روسى يا عربى كتاب را 
"چول آدمالرى – چول ده ياشان الر" ، نام گزارى 

كرده بودند.
ادبى  آثار  آيا   ، داستانها  نوشتن  در   *
چه  آنها  از  و  شدند  شما  راهنماى  تركمن 

چيزى يا چيزهائى ياد گرفتيد؟
 : اند  برمن گذاشته  تاثير  ادبى تركمن دو  آثار 
1 – از لحاظ مضمون و محتوا 2 – از لحاظ فرم و 
قالب باز هم از رمان شكر باغشى مثالى مى آورم : 
انديشه ژرفى در آن اثر وجود دارد به سهولت بيان 
از   – اثر  آن  عميق  معناى  و  تصويرها  است  شده 
تصوير و معناى آثار استادان جهان كم نمى آورد ، 

هم طراز با آنها هم هست.
 ، تركمنى  داستانهاى  از  گرفتن  الهام  با  من 
داستانم  قهرمان  كه  نوشتم  داستانى  آباد  عشق  در 
"شاه صنم  داستان  از  زيرا من  تفليس مى رود  به 
غريب" ياد داشت هايى برداشته بودم كه در آنها 
آمده بود عاشق غريب به تفليس مى رود همچنين 
از يادداشت هايم از محتواى داستان و هم چنين 
از شكل و فرم آنها استفاده كرده ام ناگزير به ذكر 
هستم ، از قربان نظرعزيزاف اثر (گويز -  پاييز) 
و سويگى (عشق) را كه ترجمه كرده بودم ، فرم 
و شكل آنرا در داستانهايم به كار بردم ، در آثارم 
بعضى مواقع از واژگانى استفاده شده كه هم معنا 
با واژگان تركى است كه هيچ يك از هم قلم هايم 
متوجه اين واژگان نشدند زيرا اصل و اساس آنان 

يكى است.
* به مترجمان جوان يادآورى چه مواردى 

را الزم مى دانيد ؟
جوانان  براى  كه  ندارم  اى  تجربه  آنچنان  من 
مترجم آنها را يادآور شوم و اما جوانان مترجم بايد 
بدانند كه قواعد نوشتن جمالت تركمنى با قواعد 
نوشتن جمالت تركى يكى نيست در موقع ترجمه 
كردن حاالت روحى نويسنده اثر را بايد درك كرد 
ممكنات زبان را بايد در نظر گرفت و صرف نظر 
از جنبه هاى مادى نسبت به غنا بخشيدن ادبيات 

كشور خود نيز تالش كرد.

* گفتگو از الياس آمان گلديف 
ترجمه كننده به فارسى : بايرام قليچ فرزام

آگهى تاسيس شركت سامان شعله 
گنبدكاووس (با مسئوليت محدود)

شماره 6153  تحت  تاريخ 92/2/5  در  مذكور  شركت 
و به شناسه ملى 14003375229 در اين اداره به ثبت 
رسيده و خالصه  شركت نامه آن به شرح ذيل جهت 

اطالع عموم آگهى مى گردد.
گازرسانى  هاى  پروژه  كليه  اجراى  1- موضوع شركت: 
سيستمهاى  تجارى، صنعتى،  ادارى،  مسكونى،  واحدهاى 
لوله  گرمايشى، سرمايشى، موتورخانه و همچنين اجراى 
گذارى شبكه هاى بين شهرى و روستايى و علمك گذارى 
و عقد قراردادهاى اسالمى با سازمانها و ارگانهاى دولتى و 
غير دولتى و اخذ وام از بانكهاى عامل و موسسات مالى 

 2-مدت شركت : از تارخ ثبت به مدت نامحدود
3-مركز اصلى شركت: استان گلستان شهرستان گنبدكاووس 

روستاى پشمك پناده كد پستى 4969139164
4-سرمايه شركت: مبلغ 1000000ريال نقدى مى باشد 

كه در اختيار مديرعامل مى باشد.
5-مديران شركت : آقاى يوسف پشمكى بسمت رئيس 
هيئت مديره و مديرعامل و خانم حفيضه جعفرى بسمت 
مدت  براى  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس  نائب 

نامحدود انتخاب شدند .
6-دارندگان حق امضاء: مقرر گرديد كليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور از قبيل چك، سفته، برات و اوراق عادى 
و ساير نامه هاى  ادارى با امضاى منفرد رئيس هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد
پدر  نام  پشمكى  يوسف  آقاى   -1 موسسين:  7-اسامى 
نورقليچ شماره شناسنامه 2293 محل صدور گنبدكاووس 
تاريخ تولد 1359/06/15 شماره ملى 2030803928   2- 
خانم حفيضه جعفرى نام پدر نورعالى شماره شناسنامه 127 
محل صدور بندرتركمن تاريخ تولد 1362/05/22 شماره 
روستاى  گنبدكاووس  دو ساكن  هر  ملى 6289898116 

پشمك پناده كد پستى 4969139164  م.الف: 8057
على سرايلو- رئيس ثبت اسناد و امالك گنبدكاووس 

رونوشت آگهى حصروراثت
شماره  شناسنامه  داراى  الدين  نجم  عبدا...  آقاى 
كالسه  به  دادخواست  شرح  به   2031839411
4/920067 از اين دادگاه در خواست گواهى حصروراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نورا... نجم الدين 
اقامتگاه  در   1385/10/11 تاريخ  در   4 شناسنامه  به 
آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 

مرحوم منحصر است به 
1- متقاضى فوق الذكر فرزند نورا... به شماره شناسنامه 

هفت  صادره از گنبدكاووس
 2-اسدا...نجم الدين فرزند نورا... به شماره شناسنامه  يك  

صادره از گنبدكاووس
3-حبيب ا...نجم الدين فرزند نورا... به شماره شناسنامه 

11  صادره از گنبدكاووس
به شماره شناسنامه  نورا...  فرزند  الدين  نجم  4-عباداهللا 

1820  صادره از گنبدكاووس
شماره  به  نورا...  فرزند  الدين  نجم  5-مليحه 

شناسنامه0595184-202  صادره از گنبدكاووس
6-عايشه نجم الدين فرزند نورا... به شماره شناسنامه 12   

صادره از گنبدكاووس
شناسنامه  شماره  به  نورا...  فرزند  الدين  نجم  7-مريم 

1903   صادره از گنبدكاووس
به شماره  اويلى  آق  فرزند  نژاد  پدراق  بى  بى  8-قربان 

شناسنامه 319 
را  انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور  با  اينك 
يك مرتبه آگهى مى نمايد . تا هر كسى اعتراض دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 
گواهى  واال  دارد  تقديم  دادگاه  به  ماه  آگهى ظرف يك 

صادر خواهد شد.
صامعى – رئيس شعبه چهار دادگاه عمومى 

گنبدكاووس
...........................

آگهى تاسيس شركت عدالت گميشان  
(سهامى خاص)

در  كه  مذكور  شركت  اساسنامه  و  اظهارنامه  خالصه 
ملى  شناسه  به  و  تحت شماره 1165  تاريخ 92/1/27 
14003353710 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
مذكور از لحاظ امضاء ذيل ثبت  شركت تكميل گرديده 

جهت اطالع عموم آگهى مى گردد.
1-موضوع شركت: صيد ماهيان خاويارى در چهارچوب 
قوانين و مقررات و دستورالعمل هاى صادره از شركت 

مادر تخصصى خدمات كشاورزى
2-مدت شركت : از تارخ ثبت به مدت نامحدود

3-مركز اصلى شركت: استان گلستان شهرستان گميشان خ 
فلسطين روبروى بيمه پاسارگاد كد پستى 4896134948

به  منقسم  1000000ريال  مبلغ  شركت:  4-سرمايه 
با نام كه تمامى آن نقدا به  يكصد سهم ده هزار ريالى 
موجب گواهى شماره 584-91/9/25 بانك سپه شعبه 

گميشان واريز گرديده است.
آقايان  دارند:  امضاء  حق  كسانيكه  و  شركت  5-مديران 
بسمت  ملى 6289219316  به شماره  كلته  عراز  حاجى 
ملى  شماره  به  كلته  محمد  امان  و  مديره  هيئت  رئيس 
6289932456 بسمت نايب رئيس و نورمحمد كلته به 
شماره ملى 6289919921 بسمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره به مدت دو سال انتخاب و مقرر گرديد كليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور شركت و ساير اوراق عادى و ادارى 

به امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر باشد
7-بازرسان شركت: آقايان گل محمد همتى به شماره 

-8-6لى 2230048872 بسمت بازرس اصلى و عبدالوهاب 
راه پيمايى به شماره ملى 6289250159 بسمت بازرس 

على البدل به مدت يكسال مالى انتخاب شدند
درج  جهت  اسالمى  جمهورى  كثيراالنتشار  9-روزنامه 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. م.الف: 103
منصور چهرى- رئيس ثبت اسناد و امالك 

بندرتركمن

ايزوگام پشم شيشه ايران 
با 50 سال سابقه توليد و صادرات انواع عايقهاي

رطوبتي- حرارتي- صوتي – رنگي- پرايمر- پشم شيشه- ماستيك و قيراندود
ايزوگام شرق 6736واحد نمونه80تا 88استاندارد- گواهي كيفيت اروپا

ايزوگام دليجان- كرج- تهران
 نيم پليمري با كيفيت و قيمت مناسب

آذرگام تبريز
 استاندارد A با قير اصالح شده – پليمر ترموپالست واحد نمونه صادرات- مقاوم در 
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