
زبان مازندرانى در مسلخ  مسخ!!
پژوهشــگران زبان مازندرانى و زبان شناســان کشورى بر 
این اعتقادند که زبان تبرى که امروزه با عنوان زبان مازندرانى 
شناخته مى شود در سراشــیبى نابودى قرار گرفته است و اگر 
تالش برنامه ریزى شــده ، جمعى و جدى براى توقف این روند 
انجام نشــود حداکثر عمر باقى مانده براى این زبان 50 ســال 

دیگر است.
 این پژوهشــگران در « نخستین نشســت تخصصى زبان

 تبرى » که در دانشکده ادبیات دانشگاه مازندران واقع در بابلسر 
و با حضور تعدادى از اساتید دانشگاه و دانشجویان، فعاالن حوزه 
فرهنگ و ادبیات برگزار شــد ، دیدگاهشان را مطرح و به اتفاق 
بر قــرار گرفتن این گنجینه معنوى و تابلوى هویت مازندرانى 
هــا بر تخت احتضــار تاکید کردند.این همایــش با همکارى 
انتشــارات « شبره » و دانشگاه مازندران برگزار شد و اساتیدى 
همچون دکتر فردوس آقاگل زاده، دکتر حبیب برجیان، دکتر 
حسن بشــیرنژاد و تعدادى از پژوهشــگران زبان تبرى در آن 

حضور داشتند.
 معاون آموزشى دانشگاه مازندران در این همایش پیرامو ن 
ضرورت شناخت زبان ها و لزوم حفاظت از آن ها در این مراسم 
گفت: از حدود 250 هزار ســال قبل که با تحوالت گسترده در 
ابزارسازى بشر همراه بود تکلم شکل گرفت و این امر منجر به 
تغییراتى در ارتباط انسان ها و گسترش آن شد. بنابراین میان 

زبان و فرهنگ انسان پیوند عضوى و ارگانیک وجود دارد.
رحمت عباس نژاد افزود: به اعتقاد دانشمندان تحوالت زبانى 
بر جهان بینى انسان اثرگذار و تغییر زبانى، امرى اجتناب ناپذیر 
بوده اســت. وظیفه  ما در این حوزه، مطالعه  زبان ها و گویش ها 

براى حفاظت از زبان و جلوگیرى از فراموشى آن هاست.
رئیس پژوهشکده زبان شناسى، کتیبه ها و متون هم در این 
همایــش گفت: زبان از مولفه هاى مهــم فرهنگى و هویتى ما 
اســت که باید از آن حفاظت شود. ما در پژوهشکده سه بخش 
داریــم که زبان هاى رایج کوچک ترین بخش اســت. در مرکز 

اسناد نزدیک به سه هزار ساعت مصاحبه ...
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کارگران نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شدند

طى آئینى با حضور سرپرســت شــرکت 
گاز مازندران از کارگران نمونه شــرکت گاز 

مازندران تجلیل شد.
به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درشهرستان 
سارى، قاسم مایلى رســتمى سرپرست شرکت گاز 
استان مازندران، در مراسم تجلیل از کارگران نمونه 
شــرکت گاز اســتان با بیان اینکه روز کارگر فرصت 
مناســبى براى تجلیل از مقــام و منزلت نیروى کار 
است اظهار داشــت: مقام کارگر همواره در نزد ائمه 
معصوم(ع) ارزشــمند بوده و به همین دلیل تالش 
براى کســب روزى حالل برابر با جهــاد در راه خدا 
عنوان شده و نشان دهنده ارزشمندى تالش و کار در 

نزد اسالم است.        
وى افزود: کارگران شرکت گاز استان با خالقیت، 
حســن خلق، وظیفه شناسى و همکارى گام موثرى 
را در راســتاى تحقق اهداف ســازمانى این شرکت

 بر مى دارند.    
مایلى رســتمى گفت: بدون شــک نقش عمده 

کارگران شــرکت گاز مازندران در خدمت رسانى به 
مردم شریف اســتان انکار ناپذیر است و دعاى خیر 
مردم همواره پشــتوانه زندگى شما عزیزان خواهد 

بود. در پایان این مراســم به رســم یادبود با اهداى 
لــوح تقدیر از کارگران نمونه شــرکت گاز اســتان 

تقدیر شد.

دکتر فریبا بریمانى ، سرپرست بهزیستى استان مازندران در 
پى کســب مدال طال فاطمه زهرا ذلیکانى در المپیک ناشنوایان 

برزیل 2022 پیام تبریکى صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستى استان مازندران ؛ 

متن پیام بشرح ذیل مى باشد:
بسمه تعالى

پیــروزى غرورآفرین و کســب مقام قهرمانى ورزشــکار زن 
مازندرانى در المپیک ناشــنوایان برزیل 2022 در رشته تکواندو 
بیانگر توانمندى و مایه مباهات و فخر جامعه ورزش کشور و ملت 
ایران شد.کســب این افتخار بزرگ حاصل تالش و پشــتکار این 
ورزشــکار عزیز، کادر فنى، مربیان و حمایت همه جانبه خانواده 

وى مى باشد.
اینجانب ضمن قدردانى از 
تالش این ورزشکار توانمند 
داراى معلولیــت مازندرانى  
این موفقیت را به ایشــان و 
خانواده محترمشان ،  خانواده 
بــزرگ بهزیســتى ، مردم 
شــریف ایران عزیز  تبریک 
عــرض نمــوده و از درگاه 

خداونــد متعــال آرزوى موفقیت و کســب افتخــارات متعدد
 در میادین مختلف را براى ایشان مسالت دارم.

دکتر فریبا بریمانى 
سرپرست بهزیستى استان مازندران

ی وال ھ ی  صا یا وال ھ ی  صا ا

رئیس اداره میراث فرهنگى و گردشگرى بهشهر:
پروژه روستاى مجازى مازندران اولین بار

 در ونوشه هزارجریب اجرا مى شود
 ایران قهرمان نخستین دوره

 رقابت هاى بین المللى کشتى آزاد جام عبداله موحد
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پیام تبریک سرپرست بهزیستى مازندران
 در پى کسب مدال طال فاطمه زهرا ذلیکانى

 در المپیک ناشنوایان برزیل 2022  


