
اطالعيه فراخوان حج تمتع در حالى روز جمعه 
همزمان با والدت رسول اكرم (ص) منتشر مى شود 
كه امسال براى رفاه حال زائران، هزينه هاى حج تمتع 

در دو قسط دريافت مى شود.
سعيد اوحدى رييس سازمان حج و زيارت با 
بيان اين مطلب اظهار كرد: يك هفته بعد، در روز 
27 دى اطالعيه دوم منتشر و در آن گروه هاى قيمتى، 
ظرفيت ها و اسامى كاروان ها اعالم مى شود. ضمن آن 
كه از روز سوم تا پنجم بهمن ثبت نام زائران حج تمتع 

آغاز خواهد شد.
تمتع  حج  ثبت نام  براى  متقاضيان  او،  گفته   به 
مى توانند به سامانه haj94.haj.irمراجعه و از منازل 

خود نام نويسى كنند.
چه كسانى امسال مى توانند به حج بروند؟

اسفندماه   15 تا  كه  زائرانى  داد:  ادامه  اوحدى 
84 وديعه گذارى كرده اند امسال مى توانند براى حج 
تمتع نام نويسى كنند. در اطالعيه اى كه صادر مى شود 
گروه هاى قيمتى، شيوه ثبت نام، ميزان اقساط و سود 

سپرده وديعه گذاران مشخص خواهد شد.
همچون   94 تمتع  حج  سهميه  گفت:  وى 
اساس وعده اى  بر  اميدواريم  و  است  سال گذشته 
براى  بتوانيم  است  داده  عربستان  حج  وزارت  كه 

سال هاى بعد افزايش سهميه داشته باشيم.
بيان  ادامه  در  زيارت  و  حج  سازمان  رييس 
كرد: توصيه به متقاضيان اين است كه تاريخ اعتبار 
اگر  و  باشد   94 سال  پايان  تا  آنان  گذرنامه هاى 
براى  ثبت نام  از  پيش  ندارند، حتما  معتبر  گذرنامه 

گرفتن گذرنامه معتبر اقدام كنند.
ثبت نام حج قسطى انجام مى شود

اوحدى همچنين از دريافت هزينه ى سفر حج 
امسال تالش  افزود:  و  داد  اقساط خبر  به صورت 
سازمان حج و زيارت بر اين است كه براى رفاه حال 

زائران هزينه هاى حج تمتع را در دو قسط دريافت 
كند، طورى كه متقاضيان يك قسط را در بهمن و 

قسط دوم را در ارديبهشت پرداخت خواهند كرد.
وى گفت: با وجود افزايش سطح كيفى خدمات 
از  از 20 درصد هتل هاى عربستان  و خروج بيش 
گردونه خدمت رسانى اميدواريم امسال در هزينه هاى 

حج تمتع هيچ گونه افزايش قيمتى نداشته باشيم.
زمان ثبت نام مرحله دوم عمره تعيين شد

رييس سازمان حج و زيارت سپس درباره ى ثبت 
نام كاروان هاى عمره سخن گفت و افزود :اطالعيه 
پيش ثبت نام مرحله دوم عمره نيمه اول بهمن اعالم 
آغاز  بهمن  يعنى 16  ماه،  دوم  نيمه  از  نام  ثبت  و 

خواهد شد.
 21 از  دوم  مرحله  پروازهاى  او،  گفته ى  به 
اسفندماه آغاز مى شود و تا 26 خردادماه ادامه خواهد 

داشت.
تالش  نيز  عمره  دوم  مرحله  در  گفت:  وى 
را  اولويت 350  تا  نخست،  روز  چند  در  مى شود 
دوباره فراخوان كنيم، زيرا بعضى از متقاضيان عمره 
در  دوم مشرف شوند.  مرحله  در  مى دهند  ترجيح 
هوشمند  طور  به  فاخر  سامانه  نخست،  روز  چند 
ظرفيت هاى خالى را اعالم مى كند و پيش بينى ما اين 
است بتوانيم تا اولويت  400را بدون مشكل براى 

همه متقاضيان استان ها اعالم كنيم.
عمره ى نوروزى و رمضان گران مى شود؟

رييس سازمان حج و زيارت با بيان اين كه در 
اطالعيه نيمه نخست بهمن ماه گروه هاى قيمتى اعالم 
مى شود، اظهار كرد: تالش ما بر اين است، در مرحله 
دوم ثبت نام عمره افزايش قيمتى نداشته باشيم؛ اما 
عمره نوروزى عمره ويژه اى است كه قطعا قيمت آن 

تفاوت جزيى با بقيه زمان ها خواهد داشت
علت  به  رمضان  ايام  در  كرد:  اضافه  اوحدى 
پيدا  افزايش  روز   21 و   17 به  عمره  دوره  اين كه 

مى كند، قيمت ها افزايش خواهد داشت.
وى يادآور شد: تا اين لحظه بيش از 115 هزار 
نفر از زائران عمره در قالب 340 پرواز به سرزمين 

وحى مشرف شده اند.
پروازهاى  تاخير  معدل  اين كه  بيان  با  اوحدى 
عمره حدود 18 دقيقه است، گفت: البته در چند روز 
گذشته خطوط هواپيمايى عربستان تاخيرهاى بيش 
از چهار ساعت داشت كه سازمان حج و زيارت در 
نامه اى به شركت هواپيمايى عربستان اخطار داد و از 

آن ها خواست پاسخگو باشند.
رييس سازمان حج و زيارت ادامه داد: تا امروز 
مشكل خاصى نبوده و عمره گزاران در سالمت كامل 
ارائه  به سر مى برند و خدمات قابل قبولى به آن ها 

شده است.
تكذيب شيوع بيمارى «خرما» در عربستان

او سپس با اشاره به انتشار خبر شيوع «بيمارى 
خرما» در عربستان، گفت: با پى گيرى مركز پزشكى 
سازمان حج و زيارت از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى مشخص شد كه اين خبر صحت 
ندارد و تاكنون موردى از شيوع اين بيمارى از طريق 
وزارت بهداشت عربستان، سازمان بهداشت جهانى 

يا مركز پزشكى حج و زيارت گزارش نشده است.
اطمينان  عمره گزاران  به  كرد:  تاكيد  اوحدى 
مى دهيم تاكنون موردى از شيوع «بيمارى خرما» در 

عربستان گزارش نشده است. /ايسنا

را  روسيه  توانست  كه  اى  سرمايه  بزرگترين 
جهانى كند همانا ادبيات آن بود. روسيه در مقام 
امپراطورى در دوران تزار شكست خورد وپس از 
و رواج كمونيسم  پيروزى در جنگ جهانى دوم 
نيز نتوانست دوام بيآورد. اما ادبيات جهان ،پرچم 
اين  از  كثيرى  و گروه  پوشكين  شاعرى همچون 
گونه رمان نويسان و نمايشنامه نويسان را به اهتزاز 
در آورد ،ادبيات غرب هرگز نمى تواند ادعا نمايد 
براينكه افرادى نظير تولستوى و داستايوسكى در 

ميانشان وجود داشته است.
اما پديده شگفت انگيزى كه اينجا وجود دارد 
اين است كه زن يا بطور دقيقتر همسر در زندگى 
و حيات ادبا و مولفان روسى نقش كليدى داشته 
است ،پوشكين در يك دوئل ناموسى بر سر همسر 
همسران  بيستم  قرن  در  ،اما  رسيد  قتل  به  خود 
داستايوسكى و والديميرناباكوف و  و  تولوستوى 
شوهرانشان  ادبيات  نيمه  سولژنيتسين  الكساندر 

بوده اند.
در  كا.گ.ب  تعقيب  و  ظلم  از  سولژنيتسين 
امان نبود ولى رنج و محنت همسرش به مراتب 
مضاعف بود ، وى در زمينه چاپ و نشر و حفظ  

و نگهدارى آثار شوهرش يك روز هم غفلت نكرد 
در زمان تبعيد سولژنيتسن به آمريكا ،همسرش در 
طول 20 سال در كسوت سردبير و آشپز و راننده 
و مادر باقى ماند و مانند پدرى (شوهرش) نبود 
به  روز  در  يك ساعت  فقط  قبلى  وقت  طبق  كه 
به نوشتن  بقيه مدت را  فرزندانش وقت بدهد و 

مشغول باشد.
آنا، زن دوم داستايوسكى كه در ماشين نويسى 
و تند نويسى مهارت داشت براى كار نزد وى آمد 
با  تولستوى  و  ناتاليا  با  كه سولژنيتسين  همانطور 
اختالف  از  نيز  ايندو  داشت  سنى  تفاوت  صوفيا 
همانند  نيز  آنا  اما  بودند  برخوردار  باالئى  سنى 
اين زنان آمده بود تا زندگى خود را وقف شوهر 
همان  در  ،داستايوسكى  كند  اش  زده  عصيان 
همسرش  نو  هاى  لباس  عسل  ماه  اول  روزهاى 
را در ميز قمار به گرو مى گذارد و آنرا مى بازد 
فنا و  به  را در دوران عقد  قمار زندگى اش  تب 
نابودى  مى كشاند در همان دوران بود كه رمان 
در  و  ميرساند  پايان  به  ”قمارباز“را  انگيز  شگفت 
اين اثر تصويرى از انسان پست و ذليل را در برابر 

اضمحالل و شكست به نمايش مى گذارد.

مى  و  نگفت  ترك  را  وى  اى  لحظه  آنا  اما 
بر  را  هاى خود  قصه  روز  هر  كه  مردى  دانست 
در  نام  ترين  روزى  درخشان  كند  مى  ديكته  او 
چقدر  كه  نوشت  خواهد  و  بود  خواهد  روسيه 
بوده  همسرش  نظرهاى  اظهار  و  نظريات  مديون 
گفت  خواهد  نيز  سولژنيتسنن  هچنين  و  است 
به  تا  كه  است  سردبيرى  بهترين  همسرش  كه 
درباره  نيز  ناباكوف  والديمير  و  است  ديده  حال 

همسرش خواهد گفت .
ادبيات  اسطوره  با  را  ديدارخود  اولين  آنا 
اولين  ميكند:“احساس  توصيف  چنين  روسيه 
ديدار با ميخاييلوويج را نمى توان در قالب سخن 
وصف نمود، حواس پرت و بسيار نگران و نااميد 
و مريض به نظر مى رسيد، گوئى انسان شكسته 

و مغلوبى بود كه حتى قدرت تمركز نداشت .“
به اين ترتيب آنا اين دل شكسته را بر گرفت 
مادر- از  بيشتر  هم  مادر-شايد  مانند  به  آن  از  و 
پرستارى كرد ،بنابراين مى توان گفت اين بخشى 

بزرگ از اسرار ادبيات روسيه است.
منبع: شرق الوسط 

سبز  فضاى  و  پاركها  سازمان  عامل  مدير   
شهردارى گرگان گفت: 10 هزار اصله درخت تاپايان 

سال توسط شهردارى گرگان كاشته مى شود. 
يحيى ستوده نيا، شامگاه چهارشنبه، در نشست 
خبرى با رسانه هاى استان، افزود:در راستاى اجراى 
اين طرح تا پايان سال 10 هزار اصله نهال در معابر، 

محالت و پارك هاى شهر كاشته مى شود.
وى افزود: اين كار با هدف افزايش سرانه فضاى 
سبز، ايجاد فضاهاى مفرح و سرسبز در محالت براى 
استفاده شهروندان با توجه به اثراتى كه درختان بر 

زندگى دارند انجام مى شود.
به گفته مدير عامل سازمان پاركها و فضاى سبز 
شهردارى گرگان درختانى كه در معابر كاشته مى 
شوند از نوع چنار و سرو نقره اى بوده، همچنين 
در داخل پارك ها نيز درختانى همچون چنار، زيتون، 

بيد فر ،تمشكى و بيد مشك و در بلوار ها نيز اقاقيا و 
سرونقره اى كاشته مى شود.

«ورمى  كود  از  استفاده  داد:  ادامه  نيا  ستوده 
اصول  رعايت  با  مرغوب  خاك  و  كمپوست» 
درختكارى از ويژگى هاى ديگر اين طرح است كه 

تا 20 اسفند ادامه دارد.
سبز  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  عامل  مدير 
استفاده  مورد  كود  در خصوص  گرگان  شهردارى 
در اين طرح گفت:. ورمى كمپوست، مجموعه اى از 
فضوالت كرم به همراه مواد آلى تجزيه شده و نيز 
اجساد كرم هاست كه براى گياه ارزش غذايى فراوانى 

دارد.
دفع  مواد  داراى  خاك هايى  در  داد:  ادامه  وى 
شده توسط كرم ها، عناصرى مانند نيتروژن، فسفر و 
پتاسيم 5 الى 11 مرتبه بيشتر از خاك هاى بدون كرم 

است. محصول اين فرايند كود آلى است كه يكى از 
غنى ترين كودهاى شناخته شده در دنيا است.

وى در مورد ويژگى هاى اين كود گفت: سبك 
و فاقد هرگونه بو، عارى از تخم علفهاى هرز، حاوى 
ميكرو ارگانيسم هاى هوازى مفيد مانند ازتو باكترى 
ها، باال بودن ميزان عناصر اصلى غذايى در مقايسه 
با ساير كودهاى آلى، دارا بودن عناصر ميكرو مانند 
آهن، روى، مس و منگنز، دارا بودن مواد محركه رشد 
گياهى نظير ويتامين ها به ويژه ويتامين B12،قابليت 
باالى نگهدارى آب و مواد غذايى و انطباق كامل با 
الزامات قوانين و مقررات محيط زيست از ويژگى 
هاى بارز  اين كودها و دليل استفاده از آن براى رشد 
مناسب درختانى است كه در اين طرح كاشته مى 

شود.

حاجى  آق:  منصور  گنبدكاووس- 
شركت  مديرعامل  شيرمحمدلى  نظر 
تعاونى توليد گلستان 2 دايان و عضو 
به  گنبدكاووس  شهر  اسالمى  شوراى 
عنوان كشاورز نمونه ايران در زمينه بهره 
ورى آب و خاك توسط رئيس جمهور 

تقدير شد.
رسانه  با  گويى  و  گفت  در  وى 
خود  انتخاب  داليل  خصوص  در  ها 
اراضى  علمى  تسطيح  اجراى  گفت: 
اجراى  هكتار،  در سطح حدود 2000 
سطح  در  زيرزمينى  زهكشى   پروژه  
2100 هكتار با اعتبار بالغ بر 4/5 ميليارد 

گلستان،  سد  آبيارى  فرعى  شبكه   تكميل  تومان، 
به مزارع، اجراى پل ها و  اجراى راه هاى دسترسى 
ساير ابنيه هاى فنى به عنوان مدير عامل تعاونى توليد 

روستايى بوده است.
شيرمحمدلى در مورد تاثير اقداماتش گفت: زمين 
هاى حوزه تعاونى گلستان 2 دايان قبل از اجراى 
شبكه ى آبيارى و زهكشى به دليل شورى زياد زمين 
و سطح باالى آب هاى زيرزمينى فقط گندم و جو 
كشت مى شد و در سال هاى كم باران كل محصول 

اندكى  بسيار  توليد  عملكرد  يا  و  مى رفت  بين  از 
داشت. ولى با اجراى پروژه هاى مذكور شورى خاك 
از بين رفته و عالوه بر برداشت دو محصول در سال، 
عملكرد زمين ها از 1/5 تن در هكتار به 4 تن افزايش 

يافت. 
كشاورزى  جهاد  وزارت  مديران  از  وى 
 95 فيزيكى  پيشرفت  به  توجه  با  خواست 
اجراى گلستان،  سد  آبيارى  شبكه  درصد 
باقى مانده ى طرح، همت مديران دولت  5 درصد 

تدبير و اميد را مى طلبد تا به بهره بردارى كامل 
برسد. 

مديرعامل كانون كشاورزان خبره  گلستان 
افزود: يكى ديگر از خواست هاى كشاورزان 
تعاونى توليد منطقه، تأمين اعتبار پروژه آبيارى 
جهاد  وزارت  مديران  كه  است  فشار  تحت 
كه  دادند  هايى  وعده  تهران  در  كشاورزى 

اميدوارم بدان عمل كنند.
بتوانيم  كشور  كل  در  اگر  گفت:  وى 
در  تن  يك  فقط  را  گندم  برداشت  ميانگين 
هكتار افزايش دهيم؛ نه تنها كشور از واردات 
نياز مى شود  بى  گندم  استراتژيك  محصول 
بلكه حتى قادر به صادرات آن نيز خواهيم بود 
و تحقق اين امر نياز به عزم ملى و اتحاد ملى همه 

مسئولين و كشاورزان خواهد بود.
فعلى  مشكالت  از  يكى  گفت:  شيرمحمدلى 
مطالبات پيمانكاران از آب منطقه اى است كه مانع 
اگر  است.  شده  فرعى  هاى  شبكه  تكميل  اصلى 
شود،  گرفته  درنظر  مهم  اين  براى  كافى  اعتبارات 
نه تنها در مدت زمان كوتاهى شاهد تكميل شبكه 
هاى آبيارى خواهيم بود بلكه مانع از طوالنى شدن، 

تخريب و افزايش هزينه ها خواهد شد.
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چهارمين برد پياپى براى جواهرى و شكست تعاون با يك بازى 
قابل قبول

چهاردهمين هفته مسابقات سوپر ليگ باشگاههاى برتر واليبال روز 
چهارشنبه پيگيرى شد و دو نماينده شهر گنبد دو ديدار در شهرهاى 
تهران و گنبد با دو تيم تهرانى برگزار كردند.در جذاب ترين ديدار هفته 
گذشته تيم تعاون گنبد مهمان تيم مدعى قهرمانى يعنى پيكان تهران 
بود . در روزى كه بيش از 3000 نفر سالن المپيك گنبد را براى ديدن 
بازى جذاب پر كرده بودند. عظيم جزيده سرمربى تعاون گنبد در اين 
ريكاردو،  ناظرى،  عبداهللا  يلمه،  فرهاد  تئودور،  چوگان،  حميد  ديدار 
كمال قريشى و سخاوى را از ابتدا به ميدان فرستاد. در آن سوى ميدان 
نيز تيم پيكان تهران با تركيب سامان فائزى، اميرحسينى، فرهاد قائمى، 
مجتبى ميرزاجانپور، سجاد دهنوى، رضا صفايى و على حسين وارد 
زمين شد. در اين ديدار تعاون گنبد موفق شد در ست هاى اول و سوم 
هاى  در ست  اما  يابد  برترى دست  به  و 20-25  با حساب 22-25 
دوم، چهارم و پنجم به ترتيب و با امتيازات 25-13، 25-18 و 22-24 
پنجم  در ست  ديدار  اين  هيجان  اوج  شد.  تهران  پيكان  تيم  مغلوب 
بود كه دو تيم تا امتياز 24 پا به پاى هم پيش رفتند. در ست دوم اين 
ديدار فرهاد قائمى به علت اعتراض به راى داور با دريافت كارت زرد 
جريمه شد. اين بازى پر هيجان شور شوق عجيبى در بين تماشاگران 

گنبدى به وجود آورد. 
اما چهارمين پيروزى متوالى تيم جواهرى گنبد در هفته چهاردهم 
مسابقات ليگ برتر واليبال رقم خورد . در هفته گذشته تيم جواهرى 
گنبد مهمان تيم  ارتعاشات صنعتى بود . قبل از اين بازى ياران باى 
محمد دوجى توانسته بودند تيم شهردارى زاهدان و دو بار تيم تعاون 
گنبد را شكست بدهند . سه امتياز بازى تيم ارتعاشات براى جواهرى 
امتياز تا حدودى  از اهميت ويژه اى برخوردار بود و كسب اين سه 
راه را براى صعود به دور دوم مسابقات را براى تيم جواهرى آسان 

تر مى كرد.
با همان  را  تيم خود  نيز مثل گذشته  بار  اين  باى محمد دوجى   
نفرات بازى هاى گذشته يعنى امين حسن زاده ، مهران زارع ، سخى 
عيدى ،صمد اكبرى، هومن باقرى ،مهران زارع و حميد محمد آلق ليبرو 
وارد ميدان كرد و در مقابل تيم نوجوانان واليبال نيز براى برد به ميدان 
رفته بودند. دو گيم اول بازى بازيكنان جواهرى به راحتى حريف پر 
انگيزه خود را شكست دادند. در گيم سوم بازيكنان جواهرى با امتياز 
22 بر 16 از ياران وكيلى پيش افتادند. ولى يك باره بازيكنان ذخيره 
تقديم  به حريف  بازى را دست كم گرفتند و گيم سوم را  جواهرى 
ميدان  به  را  خود  تيم  اصلى  تركيب  دوجى  چهارم  گيم  در   . كردند 
فرستاد و توانست پيروز گيم شود. تيم جواهرى با اين برد 15 امتيازه 
شد و جايگاه خود را در رده چهارم جدول تثبيت كرد . هم اكنون در 
جدول گروه يك ميزان خراسان با 19 امتياز در جايگاه نخست قرار 
استراحت  تيم جواهرى گنبد  اين هفته  اين مسابقات  ادامه  . در  دارد 
خواهد داشت و تعاون گنبد نيز در زاهدان مهمان تيم شهردارى زاهدان 

خواهد بود . 
احتمال حضور فرهاد قائمي در ليگ ايتاليا

فوتباليست ها  به  تنها  ايران،  ورزش  لژيونرهاى  كه  بود  روزگارى 
براى  بود  ابزارى شده  فوتبال  از جنگ،  محدود مى شد .سال هاى پس 
شناساندن چهره جديد ايران به دنيا؛ دايى و باقرى و عزيزى، نخستين 
پرچمداران ايران در فوتبال اروپا بودند تا نشان دهند  زندگى در ايران بعد 
از جنگ خيلى پر جوش و خروش   است .در آن سال ها، همه گوششان 
را تيز مى كردند تا البالى اخبار چيزى از آن ها بشنوند. سال ها گذشت تا 
با افول فوتبال ايران، ديگر خبرى از حضور ستاره هاى فوتبالى كشورمان 
در سطح اول فوتبال اروپا  نباشد. در اين بى خبرى اما اين روز ها اخبار از 

اقبال واليباليست هاى ايرانى در دنيا حكايت مى كنند.
به گزارش «تابناك»، پس از عزيمت كاپيتان سعيد معروف به ليگ 
روسيه با يك قرارداد قابل توجه، اين روز ها اخبار از احتمال انتقال دو 

 ملى پوش ديگر كشورمان به ليگ ايتاليا حكايت دارند
مجتبى  تا  است  تالش  در  پروجا  باشگاه  گزارش،  اين  بر  بنا 
و  پيكان  واليبال  تيم  كننده هاى  دريافت  قائمى،  فرهاد  و  ميرزاجانپور 
شده  مطرح  حالى  در  درخواست  اين  كند.  جذب  را  ايران  ملى  تيم 
 كه چندى پيش، سعيد معروف با  قراردادى 4 ميلياردى با زنيت كازان 

روسيه به توافق رسيد.
اقبال جهانى به ستاره هاى واليبال كشورمان در حالى رخ مى دهد 
تيم ملى كشورمان  يك سال موفق را در واليبال جهان پشت  سر  كه 
گذاشت. ملى پوشان كشورمان در ليگ جهانى در جمع چهار تيم بر تر   
و در رقابت هاى جهانى اين رشته  در سكوى ششم قرار گرفتند. البته 
فدراسيون  ساالنه  گزارش  در  حتى  كشورمان  ملى  تيم  موفقيت هاى 
جهانى واليبال هم بازتاب داشت و سايت اين فدراسيون در گزارش 
خود در خصوص ايران نوشته: «ايران با سرعت  انكار ناشدنى در حال 

رشد است.«

اخبار

حجت االسالم فضيلت:
مرحوم لطفی در زمره سرمايه های 

معنوی است

اينكه  بيان  با  گلستان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  گرگان: 
مرحوم لطفى در زمره سرمايه هاى معنوى است، گفت: سرمايه هاى 

معنوى هميشه رو به سوى جاودانگى دارند. 
فضيلت  اصغر  على  االسالم  حجت  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
مرحوم  تولد  سالروز  نهمين  و  شصت  يادمان  در  پنجشنبه  شامگاه 
آن  به  دسترسى  درزمان  مادى  هاى  سرمايه  افزود:  لطفى  محمدرضا 
قابل استفاده است در صورتى كه اين سرمايه هاى معنوى در زمان 

فقدان هم قابل بهره بردارى براى بازماندگان است.
و  اما شخصيت ها جاودان هستند  فانى  اشخاص  داد:  ادامه  وى 
جاى خالى مرحوم لطفى براى همه ما و دوستدارانش به غم بزرگى 

تبديل شده است.
بايد براى اين سرمايه هاى معنوى حرمت  اينكه  بيان  با  فضيلت 
بگذاريم، افزود: بايد سعى كنيم از نيك رفتارى اين سرمايه ها درس 

بگيريم و آن را به كار ببنديم.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان خاطر نشان كرد: اين نوع 
از دارايى ها تعلق به يك سرزمين جغرافيايى خاص ندارد و متعلق 

به همه هستند.
وى تصريح كرد: لطفى تنها به گرگان و گلستان تعلق ندارد بلكه 
هركسى در هر جا و هر مكانى كه لطافت هاى لطفى را درك كند اين 

مرحوم متعلق به او است.
لطفى از تعريف و توصيف فراتر است

اين  ادامه  در  اسالمى گلستان  ارشاد  فرهنگ و  نخستين مديركل 
يادمان گفت: از لطفى حرف زدن در اين جمع كار دشوارى است چرا 
كه او به جايگاهى رسيده بود كه از حد تعريف و توصيف فراتر است.
حبيب ا... قليش لى با اشاره به بداهه نوازى هاى لطفى ادامه داد: 
نوازى  بداهه  بتواند  عالم موسيقى شخص ديگرى  كنم در  نمى  فكر 

هاى محمد رضا لطفى را تكرار كند.
وى با بيان اينكه اين بداهه گويى ها من را شيدا مى كند، افزود: 
در دوران دبيرستان با او در يك مدرسه بودم و به راستى او نابغه هنر 

موسيقى است.
اولين مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى گلستان افزود: او افتخار 

جهانى ما است و واژه براى حرف زدن از او كم مى آوريم.
دنيا  به  گرگان  سال 1325در شهر  در  لطفى  رضا  محمد  مرحوم 
به آموختن موسيقى  به مدت 5 سال در هنرستان موسيقى  آمد. وى 
پرداخت و موسيقى را نزد استادانى چون على اكبر شهنازى، حبيب 

ا... صالحى فرا گرفت.
اين موسيقيدان شهير ايران زمين صبح روز جمعه، 12 ارديبهشت 
ماه سال 1393 بر اثر بيمارى سرطان در 67 سالگى در بيمارستان الله 

تهران درگذشت.

تأسيس شبکه ماهواره ای خصوصی 
ترکمن ها (شبکه جهانی « تورکمن تی وی») 

نقش  از  استفاده  منظور  به 
عصر  در  تلويزيون  موثر 
براى  معاصر  دنياى  ارتباطات 
ادبيات  معرفى فرهنگ , هنر و 
تركمنهاى ايران  -بعنوان بخشى 
يكپارچه  و  منسجم  پيكره  از 
سرزمين پهناور ايران - و كمك 
قوم  اين  همگرايى  تقويت  به 
توسعه   , ايرانى  اقوام  ديگر  با 
ادبى  تعميق روابط  تفاهمات و 

 , ادبى  نهادهاى  و  سازمانها  با  ايران  تركمنهاى  هنرى  و  فرهنگى   ,
فرهنگى و هنرى كشورهاى همجوار و ارتباط فرهنگى با تركمنهاى 
جهان با محوريت تركمنهاى ايران , ترويج و اشاعه ادبيات , فرهنگ 
و هنر اصيل تركمنها , ارتقاى سطح دانش و بينش عمومى و اعتالى 
فرهنگ و هنر كشورمان براساس اهداف فرهنگى مشروحه در قانون 
مرتبط  مسائل  و  فرهنگ  توسعه  و  ايران  اسالمى  جمهورى  اساسى 
مقررات  رعايت  به  التزام  با  و  مردم  عموم  براى  اجتماعى  تامين  با 
موضوعه كشورى و ضوابط حاكم در جمهورى اسالمى ايران شبكه 
ماهواره اى خصوصى تركمنها با عنوان شبكه جهانى » توركمن تى 

وى Turkmen.TV (T.TV) « در حال تاسيس است. 
پخش  از  خبر  محلى  هاى  سايت  از  برخى  كه  است  ذكر  قابل 
 Turkmen آزمايشى اين كانال تلويزيونى از ماهواره ترك ست بنام
 TVداده بودند در حاليكه هنوز پخش آزمايشى اين كانال هنوز شروع 
نشده و كانالTurkmen Tv موجود در ترك ست مربوط به تركمن 
هاى عراق مى باشد و افتتاح رسمى اين كانال هنوز مشخص نيست 
در كدام مسير ماهواره ايى پخش شود ولى بر اساس اطالعات دريافتى 
از هئيت موسس اين كانال در صورت فراهم شدن شرايط و مقدمات 
ارديبهشت 1394 در مراسم بزرگداشت  قانونى الزم، احتماال در در 

مختومقلى فراغى كانال Turkmen TV آغاز بكار خواهد نمود.
 www.turkmentv.biz  آدرس وب سايت اين شبكه خصوصى تركمنها

است.
 (به نقل از سايت دانشجويان تركمن)

آخرين جزييات ثبت نام حج تمتع اعالم شد

مهندس حاجى نظر شيرمحمدلى كشاورز نمونه كشور شد

10 هزار اصله درخت تاپايان سال توسط شهردارى گرگان كاشته مى شود

راز ادبيات روسيه

اولين نشريه رسمى گلستان 
  

  فرهنگى،ادبى 
    اجتماعى و ورزشى 

        صاحب امتياز و مدير مسئول :
           دكتر عبدالرحمن ديه جى 

                   سردبير : حاج حميد كمى
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منصور خجسته شاعر و باخشی ترکمن 
درگذشت

اولكاميز- منصور خجسته شاعر و باخشى تركمن 
و عضو انجمن شعر و ادب ميراث گنبد پنج شنبه 18 
دى ماه بر اثر تصادف ى دلخراش جان باخت. نماز 
ميت اين شاعر دردمند تركمن در مصالى اهل سنت 
گنبد با حضور هزاران تن از نمازگزاران برگزار شد. 
منصور خجسته از فعاالن انتخااتى تركمن صحرا و 
بود. مجلس  گنبد  قايه شهرستان  آق  روستاى  اهل 

ترحيم آن زنده ياد به مدت پنج روز در روستاى آق قايه برپاست.

استادان دوردی طريک و بايجی يمودی 
در بستر بيماری

طبق اخبار رسيده استاد دوردى طريك خواننده (باغشى ) مشهور 
تركمنصحرا و استاد كمانچه (غيجاق) بايجى يمودى به علت بيمارى 
همه  از  اند.  شده  بسترى  بندرتركمن  و  قال  آق  هاى  بيمارستان  در 
خوانندگان فرهنگدوست اين هفته نامه استدعا داريم ضمن عيادت از 

اين عزيزان براى بهبودى و شفاى آنها دست به دعا بردارند.

مترجم :عبدالناصركلته


