
سالهاى  گرامى  و  عزيز  دوست  از  تشكر  با 
دقت  كه  عنصرى  (قاقا)  دوردى  آنا  دوران،  آن 
با  آغاجانف  مقاله  ترجمه  به  اى  ويژه  توجه  و 
عنوان „تركمن هاى آسياى مركزى دردوره حمله 
مغوالن” مبذول داشته اند. جاى خوشحالى است 
كه بواسطه نشريه صحرا پيوندى نوشتارى  اما غير 
براى  دارم.  عنصرى  ام  گرامى  دوست  با  مستقيم 
قاقاى عزيز  از مقاله كه  روشن شدن نكاتى چند 
اذهان  شدن  روشن  جهت  و  كردند  اشاره  آن  به 
خوانندگان گرامى صحرا موارد زير را در پيوند با 

ترجمه مقاله مياورم.
سرگى  كتاب  از  مقاله  اين  اينكه،  نخست 
آغاجانف بنام « مقاالت تاريخ اوغوزها و تركمن 
هاى آسياى مركزى در سده هاى نهم – سيزدهم 
آباد   . چاپ سال 1969 توسط نشر علم عشق   «
 » كتاب  از  نه  است،  شده  گرفته  روسى  زبان  به 
اوغوزها- اوغوزالر» سرگى آغاجانف، كه بنده از 
ولى  ندارم.  نام خبرى  اين  با  كتابى  چنين  وجود 
كه دوست  آنطور  را  كتاب  تركيه همين  در  گويا 
با  تنها  اند  كرده  اشاره  عنصرى  دوردى  آنا  عزيز 
بچاپ  و  ترجمه  (اوغوزها)  «اوغوزالر»  عنوان 

رسانده اند.
نكته دوم اين كه عنوان مقاله را مترجم هدفدار 
و با كمى سليقه شخصى (حال بجا يا نابجا) كه 
به چارچوب ، محتوا و اصالت مقاله زيان نرساند، 
قبايل تركمن  اينكه بجاى  يعنى  داده است.  تغيير 
را  مركزى»  آسياى  هاى  تركمن  مركزى،«  آسياى 
انتخاب  از عنوان اصلى كتاب آغاجانف،  الهام  با 
كرده و بجاى «عهد» آنطوركه عنصرى عزيز نوشته 
بكاربرده  روسى  واژه  با  كه  را  دوره»   » واژه  اند، 
و  برگزيده  دارد،  مطابقت  كتاب  اصل  در  شده 
برده  بكار  مغوالن»   » آن  جمع  فعل  مغول  بجاى 
شد. هماگونه كه درباال اشاره رفت اين كار صرفا 
جنبه شخصى از سوى مترجم را دارد و به اصالت 
و اصل مقاله لطمه اى نمى رساند. همانطور كه در 
 » به  را  اصلى  كتاب  عنوان  ترك  مترجمان  تركيه 
اوغوزها » تقليل داده اند، كه اين نيز اعمال سليقه 

آنها را نشان ميدهد.
اينكه، نام هاى جغرافياى و قومى  نكته سوم 
شد.  نوشته  آمده  كتاب  اصل  در  كه  همانگونه  

قانگلى نيز در ميان ملل ديگر ترك مانند قرقيزها 
آنطوركه مترجم ديده ، كانقدى، كاندى، كانگدى، 
يا در ميان قازاق ها، ازبكها و قره قالپاق ها قانگلى 
و در نزد باشقيرها كانگلى يا شكل ديگر آن كانغل 

بكار رفته است.
واژه  جغرافيايى  بلحاظ  كتاب  اصلى  متن  در 
قاراقوم ( قره قوم) بكار برده شده ، نه قاراقوروم. 
در متن روسى براى قبيله اى كه از دست مغوالن 
به آسياى صغير فرار كردند، واژه « كاى، يا كايا» 
نام  اين  نيز  كنون  تا  تركيه  در  كه  شده  بكاربرده 
نام  براى  و  است  شده  خفظ  شكل  همين  به 
خانوادگى نيز از آن استفاده ميشود. در مورد نام 
متن  در  بلكه  نشده  استفاده  سهوا  نام  اين  آموى، 
آمل  نام  اين  اينكه  است.  شده  برده  بكار  روسى 
شهر باستانى و قرون وسطايى كه در مسير جاده 
ابريشم بوده  حرفى نيست و درست است. آمل 
كانال، چهارجوى)  ( چهار  قديمى چارجوى  نام 
از  شانزده  و  پانزده  هاى  سده  در  نام  اين  است. 
سده  در  شهر  اين  كرد.  تغيير  چارچوى  به  آمل 
هيجده در جنگ هاى طوالنى مدت بخارا و خيوه 
جهت استقالل در دوران تهاجم نادرشاه از اهميت 

استراتژيك برخوردار بود.
از سوى ديگر منشاء نام آمل معلوم نيست. در 
منابع تاريخى از گزينه هاى آمويه، آمويا و يا فقط 
آموى استفاده شده و از آن با نام هاى آمويه غاال، 
آمل جيحون، آمل ساحل، آمل صحرا و... نيز ياد 
شده است. در مورد نام ابو قاضى بايد گفت كه 
در متن اصلى مقاله بنام ابوالقاضى آمده نه بيشتر. 
نويسنده آغاجانف آنرا تنها به اين شكل بكاربرده 

( نه به شكل ابولغازى بهادرخان). 
اما اينكه چرا توسط مترجم ابوقاضى بكاربرده 

شد، به اين دليل است كه در بسيارى منابع قديمى 
الغزالى،  فارابى،  ال  الرازى،  شكل  به  هايى  نام 
الكندى و يا در منابع مذهبى مانند شيعه نام امام 
معاصر  فارسى  در  كه  آمده  ابيطالب  يا  العسكرى 
اين نام ها در شكل رازى، فارابى، غزالى، كندى ، 
امام عسكرى و ابوطالب استفاده ميشود و مترجم 
در  را  ابوالقاضى  نام  قاعده  اين  از  پيروى  به  نيز 
اينكه  است.  بكاربرده  ابوقاضى  آن  معاصر  شكل 

آيا اين خطا است براستى مترجم آنرا نمى داند.
اصل  و  آمده  اصلى  متن  در  كه  زرنوك  نام 
بگفته دوست عزيزم عنصرى دركتاب حدود  آن 
آمده  ذرنوخ   ، المغرب  الى  المشرق  من  االعالم 
حرفى درآن نيست، زيرا بنده دسترسى نه به كتاب 
عهد  در  تركستان  كتاب  به  نه  و  حدودالعالم... 
هجوم مغول (تركستان نامه ) بارتولد دارم. از اين 
جهت اين امر ميتواند قصورى از جانب من باشد.
چهارم آنكه، مطالب داخل پرانتز كه در ترجمه 
اضافات  نشده،  آورده  يا  و  نيست  آن  تركى  متن 
و  آمده  آن  روسى  متن  در  بلكه  نبوده  مترجم 
يادداشت  نيست.  مترجم  خود  هاى  ياددادشت 
آمده  پانوشت  در  تنها  مترجم  توضيحات   و  ها 
و دليل آن هم روشن شدن نام ها و مناطق براى 
نه  و  است  شده  گرفته  نظر  در  مقاله  خوانندگان 
استفاده  ويكيپديا  از  مترجم  امر  اين  براى  بيشتر. 

كرده است.
ويكيپديا خود اگر اغراق نشود نوعى دانشنامه 
بشرى  هاى  دانسته  يا  و  آزاد  و  همگانى  مجازى 
از  آن  هاى  نوشته  و  است  جهانى  سطح  در 
مقاالت  زيرا  است.   برخوردار  هم  علمى  اعتبار 
و تحقيقات علمى بسيارى را درآن ميتوان يافت. 
در  شده  ترجمه  مقاله  بخش  در  متعدد  ارجاعت 
متن روسى وجود ندارد. اما در پايان اين كتاب، 
موجود  كتابشناسى  در شكل  بيشمارى  ارجاعات 

است كه نويسنده كتاب به آنها اشاره كرده. 
در آخر اينكه اين كتاب داراى اهميت تاريخى 
است و اينكه دوست گرامى ما آنا دوردى عنصرى 
همت كنند وآنرا از تركى به زبان فارسى برگردانند، 
كار پراهميتى را به بار نشانده اند. باتشكر قلبى از 
نشريه صحرا كه جهت نشر آثار ادبى و تاريخى 

پشتكار نشان ميدهند.

روستاى سلطانعلى مركز دهستانى به همين نام در غرب شهر گنبد در دشتى 
هموار و مسطح قرار گرفته است . شغل اصلى مردم روستا زراعت و دامدارى 
مى باشد. شوراى اسالمى روستا در دوره چهارم با همكارى دهيارى با تجربه 
در مدت زمانى كوتاه دوره شورايى اقدامات بزرگى انجام داده اند. به همين دليل 
سرى به روستاى سلطانعلى زديم تا در رابطه با روستا و اقدامات انجام شده 
توسط شورا گزارشى تهيه كنيم كه ما حصل آن تقديم خوانندگان صحرا ميشود.
گزارش از عبدالقيوم آق آتاباى
روستاى سلطان على با مساحت بالغ بر 210 هكتار مركزيت دهستان سلطان 
على مشتمل بر60 سكونتگاه انسانى اعم از روستا و مزرعه و نقطه جمعيتى را 
داراست. و در موقعييت جغرافيايى 55/03 طول شرقى 37/14 عرض شمالى از 
نصف النهار مبدا قرار گرفته است. اين روستا از شمال به بخش داشلى برون و از 
غرب به روستاى قزاقلى از جنوب به گرگان رود و از شرق به روستاى داشلى 
عليا محدود ميگردد. و از لحاظ موقعيت طبيعى در دشتى هموار با شيب كم و تنها 

عارضه طبيعى آن وجود گرگانرود در جنوب اين روستا مى باشد.
روستاى سلطان على براساس آخرين اطالعات خانه بهداشت روستا داراى 
358 خانوار و1630 نفر جمعييت كه تعداد زن و مرد آن به نسبت مساوى هر 

كدام 815 نفر مى باشد.
با توجه به قرارگيرى روستا در دشتى هموار و مسطح  شغل اصلى مردم 
روستا و دهستان فعاليت هاى زراعى و دامدارى مى باشد. در بخش فعاليت 
هاى زراعى اين روستا و روستاهاى مجاور (قزاقلى و داشلى عليا) داراى 3500 
هكتار زمين زراعى  كه 600 هكتار آن آبى و بقيه بصورت ديم كشت و زرع مى 

شود. منابع آب كشاورزى روستا شامل آبهاى سطحى گرگانرود و چهل چاى 
بوده كه از طريق پمپاژ آب بوسيله تاسيسات پمپاژ شركت تعاونى توليد روستايى 
اميد گنبد صورت مى گيرد. در بخش دامدارى روستاى سلطان على داراى دام 
بزرگ ، دام كوچك و شتر است كه عالوه بر تامين مايحتاج غذايى اهالى روستا 
مابقى توليدات دامى از طريق مركز جمع آورى شير روستا به مراكز توليدات لبنى 
شهرستان در شهرك صنعتى شهر گنبد و ناحيه صنعتى آقچه لى در ضلع جنوبى 

شهر گنبد ارسال ميشود.

مجموع فضاهاى آموزشى روستا شامل دبستان ابتدايى به صورت مختلط 
،مدرسه راهنمايى (دخترانه و پسرانه) و دبيرستان دخترانه و پسرانه مى باشد. كه 
دبستان ابتدايى روستا با توجه به قدمت آن از سوى آموزش و پرورش شهرستان 
تخريبى اعالم شده كه به دليل كمبود اعتبارات فعال نسبت به نوسازى آن اقدامى 
صورت نگرفته است. در آيين افتتاح سالن ورزشى سلطانعلى استاندار گلستان 
قول احداث يك واحد مدرسه ابتدايى در اين روستا را به مردم داد. و هم چنين 
دبيرستان پسرانه و راهنمايى پسرانه به صورت شيفتى از يك فضا استفاده ميكنند 
و عمده دانش اموزان راهنمايى و دبيرستان روستا از روستا هاى همجوار ميباشد.
فضاى بهداشتى روستا شامل خانه بهداشت و مركز بهداشتى درمانى هم 
چنين يك پزشك عمومى به صورت آزاد و يك داروخانه بصورت خصوصى در 
روستا به ارايه خدمات بهداشتى مشغول مى باشند. كه مركز بهداشتى و درمانى 
،قزاقلى،  اهالى روستاهاى داشلى عليا  روستا عالوه بر جمعييت سلطان على 

چاروايلقى و قورپلجه را نيز تحت پوشش دارد.
فضاهاى ادارى روستا شامل دفتر مخابرات (مركز سويچ)، ساختمان دهيارى، 
ساختمان صدا و سيما (كه فعال بصورت تقويت كننده شبكه راديويى كشور مى 
باشد) ساختمان مركز جهادكشاورزى  دهستان ، شوراى حل اختالف، پايگاه 
بسيج، مركز خدمات بهداشتى و درمانى ، مراكز اموزشى ، خانه بهداشت و هم 
چنين دو ساختمان شركت تعاونى به صورت مجزا از هم (شركت تعاونى توليد 
و تعاون روستايى) و هم چنين شعبه نفت بوده . به گفته شوراى اسالمى و دهيار 
روستا به زودى حوزه مقاومت بسيج نيز در روستا احداث خواهد شد. و هم 
چنين الزم به ذكر است كه بيشتر فضاهاى ادارى در داخل روستا در يك نقطه و 
به صورت يك سايت ادارى در كنار جاده اصلى دسترسى به روستاهاى دهستان 

واقع شده است.
فضاهاى ورزشى روستا شامل زمين هاى ورزشى خاكى فوتبال و واليبال در 
مساحت سه هكتار بوده و باتوجه به خيل عالقه مندان به فعاليت هاى ورزشى 
نظير واليبال و فوتسال و نياز مركز دهستان به يك فضاى ورزشى بسته در سال 
1389 با پيگيرى شوراى اسالمى روستا و دهيارى و با همكارى اداره ورزش و 
جوانان شهرستان يك سالن ورزشى در ابعاد 24*30 در سال جارى به اتمام 
رسيده و با حضور استاندار گلستان و مسئولين شهرستانى در پانزدهم بهمن سال 
جارى افتتاح گرديد. انتظار مى رود با واگذارى مديريت اين واحد ورزشى به 
دهيارى سلطان على سرويس دهى به نياز ورزشى اين روستا و روستاهاى مجاور 

آغاز گردد.
اين سالن چند منظوره در زمينى به مساحت سه هزار مترمربع و با زيربناى 
800 مترمربع و با اعتبارى بالغ بر 700 ميليون تومان از محل اعتبارات ورزش و 
جوانان و با همكارى دهيارى و شوراى اسالمى روستا و به افتخار چهار آزاده 

سرفراز اين روستا به نام آزادگان مزين گرديد.
با توجه به مركزيت روستا و نياز آن به مكانى براى تفرج در زمينى به مساحت 

2000 مترمربع با مشاركت شوراى اسالمى و دهيارى روستا و توسط بنياد مسكن 
انقالب اسالمى شهرستان گنبدكاوس احداث خواهد شد، يك فضاى تفريحى 
گردشگرى چند منظوره است كه در مجاورت جاده دسترسى گنبد به روستاهاى 
دهستان سلطانعلى و شهرستان هاى آق قال و گرگان بوستان  احداث ميگردد و 
عالوه بر ايجاد فضاى مناسبى جهت بازى كودكان و ورزش بزرگساالن وظيفه 
رفع نياز مسافرين عبورى به امكانات بين راهى از قبيل نمازخانه و سرويس هاى 
بهداشتى را انشاا... مرتفع خواهد كرد. به گفته ى شوراى اسالمى روستا و دهيار 
تملك عرصه جهت اجراى بوستان فوق از طريق ماده چهار صورت گرفته است.
كه  باشد  مى  گاز  و  ،برق  روستا وجود آب شرب  اين  امكانات  ديگر  از 
روستاييان محترم در سال 1392 از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند و آب و 
برق اين روستا به بركت پيروزى انقالب اسالمى در همان اوايل انقالب به وسيله 
جهاد سازندگى سابق تامين شده ولى متاسفانه بدليل گذشت زمان طوالنى تقريبا 
35 سال شبكه آب روستا كامال فرسوده شده و به علت رشد جمعيت و افزايش 
وسعت روستا در برخى نقاط روستا فاقد لوله كشى آب شرب مى باشد. و از نظر 
برخوردارى از نعمت برق نيز طى سالهاى گذشته روستا به صورت نسبى از برق 

با كيفيت ولتاژ مناسب برخوردار مى باشد و تنها در بخش هايى از روستا به 
دليل فرسودگى شبكه ها و كابلهاى برق كه بيشتر آن نمره 10 مى باشد با افت 

شديد ولتاژ برق مواجه مى باشد. 
از عمده فوايد تاسيس شورا و دهيارى در روستاها به بركت نظام مقدس 
جمهورى اسالمى و واليت فقيه، دادن اختيارات اداره روستا به بدست خود 
مردم و نمايندگان آن كه توسط خود اهالى انتخاب ميشوند، مى باشد. با تاسيس 
دهيارى و شوراهاى اسالمى روستاها از نظر بافت فيزيكى و عمرانى با تغييرات 
زيادى روبرو گشته اند با پيگير هاى دهيارى ها و مطالبه حقوق روستاييان و 
هم چنين نگرش دولت محترم به روستاها در طى سالهاى گذشته و گسيل 
امكانات و خدمات ،روستاى سلطان على بعد از تاسيس شوراى اسالمى و 
دهيارى از امكانات و خدمات زيادى از جمله راه دسترسى داخل روستا به 
مسافت 23 كيلومتر كامال شن ريزى شده ،جمع آورى مرتب زباله هاى سطح 
روستا ،پيگيرى و اجراى طرح بهسازى روستا به طول 5000متر كه در سال 
1385 شروع گرديده در حال حاضر قريب به 2500 متر ان عمليات نصب 
كانيوو به اتمام رسيده و زير سازى و جهت آسفالت انجام گرفته و بزودى 
آسفالت كارى انجام خواهد گرفت. روشنايى معابر در تمام نقاط تاريك روستا 
،پيگرى احداث سالن ورزشى و هم چنين تملك 2000متر مربع زمين جهت 
احداث پارك وقابل افزايش آن تا 3000 متر مربع كه كلنگ آغاز عمليات 
اجرايى آن با دست استاندار در پانزدهم بهمن سالجارى زده شد،پيگرى رفع 
نوسانات برق روستا و نصب چندين ترانس بعد از تاسيس شوراى اسالمى 
ودهيارى ،رفع حريم برق فشار متوسط (20كيلوولت) از داخل زمين وحياط 
اهالى به طور كامل به حريم خيابان ها وجاده و ... از ديگر فعاليت هاى شوراى 

اسالمى و دهيارى روستاست.
شوراى اسالمى روستا و دهيار در رابطه با مشكالت روستا به نكاتى اشاره 
كرده اند:از عمده مشكالت دهستان سلطان على راه دسترسى اين دهستان از 
شهر گنبد تا آخرين حوزه ى نفوذ اين دهستان مى باشد كه بدليل عرض كم 
جاده (5/5متر) و عدم وجود شانه خاكى و هم چنين مواصالتى بودن اين جاده 
بين شهرستان هاى گنبد وآق قال و گرگان  و تردد باالى وسايط نقليه هر ساله 
شاهد فوت عزيزانشان در اين مسير بوده اند. كه آخرين مورد تصادف منجر 

به فوت در اين جاده در گذشت رئيس شوراى روستاى سلطان على ،حسين 
على هاشمى با سى سال سابقه شورايى در بهمن ماه سال 92 بود. روستاهاى اين 
دهستان تعريض اين جاده و افزايش عرض آن به يازده متر از بزرگترين خواسته 

هاى آنان ميباشد.
از ديگر درخواست هاى روستاييان استقرار اورژانس 115 در اين مسير مى باشد.
با توجه به وسعت و كثرت  روستا هاى دهستان سلطان على و عدم وجود پاسگاه 

در اين دهستان و نظر  احداث پاسگاه يكى از ضروريات اين دهستان مى باشد.
دهيار روستا نيز به عدم امنيت شغلى و ثبات شغلى دهيارى ها و هم چنين كمبود 

اعتبارت جهت انجام كارهاى عمرانى و خدماتى در داخل روستا اشاره نمود.
در تهيه اين گزارش شوراى اسالمى روستاى سلطانعلى و دهيار ما را يارى 

دادند كه با ذكر اسامى از آنان تشكر ميكنم 
محمد زيبايى رئيس شورا -  امان محمد باصرى نائب رئيس شورا - حاجى 

قربانى منشى شورا
احمد هاشمى عضو اصلى شورا  - حالى ظهرى عضو اصلى شورا و عضو 

شوراى اسالمى بخش مركزى شهرستان گنبد كاووس 
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كله علمى
خوشبختانه مديران قديمى امور روستاها 
در  علمى  جلسه  دهها  كشيده  زحمت  قبال 
ريزى  برنامه  و  مديريت  اهميت  خصوص 
با تغيير  اند كه  برگزار كرده و اعالم فرموده 
الگوهاى اقتصادى و تغيير باورهاى سنتى به 
علمى(!!) هريك از هم واليتى ها داراى چند 

خصوصيت ممتاز ميشوند!
مولد  ثانيا  ميشوند!  توانمند  مديرى  اوال 
قابلى ميشوند! ثالثا... يك پولساز برجسته!! و 

از ان هم مهمتر به يك كارآفرين شايسته تبديل ميشوند!!
حاال ازآن روزهاى خوش مدتها گذشته و ما نزد بچه دهاتى آمديم 

تا آخرين تغييرات صورت گرفته را از زبان او بشنويم.
بچه دهاتى: راستش تو واليت ما كه الحمدهللا تغييرات فكرى انجام 
گرفته و خيلى از كله ها علمى شده اند! منتها در برابر كله عبداله و 
يارانش كم آورده اند!! حاال نميدانم ايراد از كله هاى علمى است يا 
عبداله  السابق  فى  كما  كه  فعال  صورت  هر  در  اقتصادى!!  الگوهاى 
كله  كه  بدهم  را  توضيح  اين  عبداله  مورد  در  البته  ميكند!  پولسازى 
داشته  مشكل  علوم  با  هم  هميشه  و  نشده  علمى  وقت  هيچ  عبداله 
است. در گذشته و تو مدرسه تا معلم ميگف سه چهارتا؟ فورا ميگف 
شانزده ها!! شانزده تا چوب ميخورد بازهم عبداله را افتال مينوشت!! 
بيست تا چوب مال را نوش جان كرد تا باالخره توانست «ُسبحانََك» 
را «سوخانَكه» نگويد. حاال هم نه مديريت خوانده و نه از كامپيوتر سر 
درمى آورد، ولى با اين حال قانون زندگى را خوب شناخته و ميداند 
از زندگى چه ميخواهد. لذا هر جا پول باشد او هم آنجاست. حسادت 
بهمين جهت سه  ميرود.  باال  پارو  از  ندارد! هر روز پولش  فايده  هم 
چهار تا حسابدار ليسانسه را مباشرش كرده تا پولهايش را بشمارند!! 
حاال عبداله به كنار اين قارجان حاجى كه بيست بار به مكه رفته تا 
ميكند  فكر  كنند هنوز هم  را حمل  كارگر علمى چمدانهايش  بيست 
گاليله بچه گنبد است!!! تا يكى بهش ميگه زمين حركت ميكنه قاه قاه 
ميخندد و ميگويد گنبديها از اين حرفها زياد ميزنند! اگه زمين حركت 
ميكرد تا حاال زمين هاى من به فضا رسيده بود، اصال قبول نميكند كه 
ماه فتح شده و سفينه ها بى راننده ماهها در فضا ميچرخند تازه مسخره 
راننده  كه  خوانديد  را  جفنگيات(!)  اين  ميگويد:«شماها  و  ميكند  هم 
تراكتورهاى من شديد!!» راننده ها هم اكثرا مديريت و كيهانشناسى و 
زمين شناسى خوانده اند با شنيدن اين حرفها شروع ميكنند به تكان 
دادن كله هاشون!! از آنجا كه اين تكانها هر روز شديدتر ميشوند الزم 
است تا چندين جلسه آسيب شناسى علمى و تخصصى برگزار شود 

تا مشخص شود ايراد از خود كله هاست يا ساختار هاى اقتصادى؟!

اخبار استان

تجليل از دردی طريک، رحمانقليچ يمودی 
و هنرمندان پيشکسوت گلستان

اولكاميز- چهارشنبه 29 بهمن در مراسم اختتاميه جشنواره موسيقى فجر 
در تاالر فخرالدين اسعد گرگانى از هنرمندان پيشكسوت استان گلستان 

از جمله دردى طريك و بايجى يمودى تجليل بعمل آمد.

منصور چوپانی کرسرپرست بهزيستی 
گميشان شد

بعنوان  كر  چوپانى  منصور 
سرپرست جديد اداره بهزيستى 
شهرستان گميشان منصوب شد .
اطالع  پايگاه  گزارش  به 
طى  گميشان  فرماندارى  رسانى 
حكمى از سوى دكتر خانم رقيه 
رحمانى مديركل بهزيستى استان 
گلستان با حضور معاون فرماندار 

گميشان ،رنجى معاون امورآسيب هاى اجتماعى ومعاون توانبخشى اداره 
كل بهزيستى استان گلستان منصور چوپانى كر بعنوان سرپرست جديد اداره 
بهزيستى شهرستان گميشان منصوب شد .در مراسم معارفه منصور چوپانى 
از خدمات ارزنده وچندين ساله سركار خانم فرخنده حاج عرازى تقديرو 

تشكر شد.

نکاتی چند درباره مقاله 
تركمن هاى آسياى مركزى دردوره حمله مغوالن

آشنايى با امكانات و كمبودهاى روستاى سلطانعلى

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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رحيم كاكايى

خوجه دردى كر

با توجه به مركزيت روستا و نياز آن به مكانى براى تفرج 
در زمينى به مساحت 2000 مترمربع با مشاركت شوراى 

اسالمى و دهيارى روستا و توسط بنياد مسكن انقالب اسالمى 
شهرستان گنبدكاوس احداث خواهد شد، يك فضاى تفريحى 
گردشگرى چند منظوره است كه در مجاورت جاده دسترسى 
گنبد به روستاهاى دهستان سلطانعلى و شهرستان هاى آق قال 

و گرگان بوستان  احداث ميگردد و عالوه بر ايجاد فضاى 
مناسبى جهت بازى كودكان و ورزش بزرگساالن وظيفه رفع 
نياز مسافرين عبورى به امكانات بين راهى از قبيل نمازخانه و 

سرويس هاى بهداشتى را انشاا... مرتفع خواهد كرد.

شوراى اسالمى روستا و دهيار در رابطه با مشكالت روستا 
به نكاتى اشاره كرده اند:از عمده مشكالت دهستان سلطان على 

راه دسترسى اين دهستان از شهر گنبد تا آخرين حوزه ى نفوذ اين 
دهستان مى باشد كه بدليل عرض كم جاده (5/5متر) و عدم وجود 

شانه خاكى و هم چنين مواصالتى بودن اين جاده بين شهرستان هاى 
گنبد وآق قال و گرگان  و تردد باالى وسايط نقليه هر ساله شاهد 
فوت عزيزانشان در اين مسير بوده اند. كه آخرين مورد تصادف 

منجر به فوت در اين جاده در گذشت رئيس شوراى روستاى سلطان 
على ،حسين على هاشمى با سى سال سابقه شورايى در بهمن ماه 

سال 92 بود.


