
وفات عالم شريعت و طريقت، 
استاد الحاج يارمحمد آخوند نظري 

ما را در غم و اندوه فراوان فرو برد. اين ضايعه اسفناك را به مردم 
شريف استان گلستان خصوصًا تركمن صحراي ايران تسليت گفته 
براي آن عالم وارسته و عزيز از دست رفته علو درجات و براي 
بازماندگان آن مرحوم صبر جميل از درگاه حضرت احديت 

استعانت دارم. روحش شاد و راهش مستدام باد.

رشيد خرمالي

وداع وداع 100100 هزار نفري  هزار نفري 
شيفتگان يارجان آخوندشيفتگان يارجان آخوند

در باشكوه ترين تشييع جنازه تاريخ تركمن صحرا و استان گلستاندر باشكوه ترين تشييع جنازه تاريخ تركمن صحرا و استان گلستان

لزوم توجه فرمانداران، 
بخشداران و دهياران جهت 

تصحيح اسامي روستاها و شهرها 

فرماندار ويژه گنبدكاووس:

مسير منطقه آزاد اينچه برون 
به طرف داشلي برون 
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هفته نامههفته نامه              
زندگينامه استاد 

يارمحمد آخوند نظري از 
زبان خودشان

امام جمعه گرگان: 
دفاع قاطع رهبري از 

تيم مذاکره کننده حجت 
را تمام کرد

پرواز را به خاطر بسپار كه پرنده رفتني است!
عروج ملكوتي و رحلت جانسوز عالم رباني و روحاني جليل القدر 

الحاج يارمحمد آخوند نظري، 
موسس و مدير بزرگ ترين حوزه علميه اهل سنت تركمن صحرا را به 

عموم شيفتگان آن حضرت به ويژه بيت معزز ايشان تسليت عرض مينمايم.
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وضعيت آب شرب در 
گنبدکاووس نگران 

کننده است

آلتي غارلي
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صفحه 2
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
اذا مات العالم ثلم في االسالم، ثلمه ال يسدها شيء
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت عالم رباني و 
روحاني جليل القدر استاد يارمحمد آخوند 
نظري، موسس و رئيس حوزه علميه قره بالغ 

استان گلستان را كه با زندگي عارفانه اش 
قلب هاي مردمان تركمن صحراي ايران را 

تسخير كرده بود، به عموم اهالي تركمن صحرا 
و مردم عزيز استان گلستان تسليت عرض نموده 

و از خداوند متعال علو درجات را براي آن 
عارف وارسته و صبر و شكيبايي را براي خاندان، 

بستگان و دوستداران وي مسألت مي نماييم.

حزب اعتدال و توسعه


