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رئيس شوراى شهر گنبد
گنبدکاووس فعال در 

حاشيه قرار دارد

تأملی پيرامون 
موسيقی ترکمن
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نهم ارديبهشت سالروز تأسيس شوراهاى اسالمى 
و آخرين هفته ارديبهشت ماه هفته بزرگداشت 

مختومقلى فراغى گراميباد.
 نهم ارديبهشت سالروز تأسيس 
در  بزرگ  رويدادى  شورا، 
نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ايران است كه بى ترديد نشان از تعميق مردم 
ساالرى دينى در جامعه اسالمى ما دارد.  همچنين آخرين 
هفته ارديبهشت ماه كه به بزرگداشت متفكر بزرگ دنياى 
باشكوهى  روز  دارد؛  اختصاص  فراغى  مختومقلى  اسالم، 
تمامى  به  را  مهم  واقعه  دو  اين  است.  ها  تركمن  براى 
تبريك مى  اين فرهيخته دوران  مردم شريف و مشتاقان 
گوييم. باشد كه تأثيرات مثبت نهاد شوراها و مبانى فكرى 

مختومقلى در پيشبرد جامعه هر چه بيشتر آشكار گردد.

شوراى اسالمى شهر و شهردارى 
گنبدكاووس

نهم ارديبهشت سالروز تأسيس شوراهاى اسالمى 
و آخرين هفته ارديبهشت ماه هفته بزرگداشت 

مختومقلى فراغى گراميباد.
    نهم ارديبهشت سالروز تأسيس شورا، رويدادى 
ايران  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  در  بزرگ 
است كه بى ترديد نشان از تعميق مردم ساالرى 
دينى در جامعه اسالمى ما دارد.  همچنين آخرين 
هفته ارديبهشت ماه كه به بزرگداشت متفكر بزرگ 
دنياى اسالم، مختومقلى فراغى اختصاص دارد؛ روز 
باشكوهى براى تركمن ها است. اين دو واقعه مهم 
را به تمامى مردم شريف و مشتاقان اين فرهيخته 
دوران تبريك مى گوييم. باشد كه تأثيرات مثبت 
نهاد شوراها و مبانى فكرى مختومقلى در پيشبرد 

جامعه هر چه بيشتر آشكار گردد.

شوراى اسالمى شهر و شهردارى 
آق قال

به همراه ٤ صفحه ضميمه ويژه بزرگداشت مختومقلی فراغی


