هفته نامه بين المللي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي ،ورزشي

امام خامنهای :برخی سران آمریکا احمقهای
درجه یکی هستند /مقابل یاوهگویی آنها شجاعت
داشته باشید
همزمان با سالروز قیام تاریخی مردم قم علیه رژیم
پهلوی در نوزدهم دیماه  ،1356هزاران نفر از
مردم این شهر ،با حضور در حسینیهی امام خمینی
رحمهاهلل با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند.
 19دی فرصتی است برای تمجید از مردم قم .قم
همانجایی است که سرچشمهای شد برای آن ّ
شط
جوشان حرکت و مقدمهای شد برای انقالب .قم
شهر انقالب و مرکز انقالب و مادر انقالب است.
البته انگیزههایی وجود دارد که فضای قم را تغییر
دهند و فضا و روحیهی انقالبی قم را کمرنگ کنند.

رئیسجمهور گفت :اشتغال جوانان و تامین معیشت مردم دو اولویت اصلی و مهم همه ما در کشور است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور تصریح کرد :قم و حوزه علمیه این شهر
در نهضت اسالمی ،به عنوان پیشران حرکت انقالبی ،نقش بسیار مهم و زیادی داشتند و قیام  19دی مردم قم  ،روند پیروزی
انقالب اسالمی را وارد مرحله نوینی کرد .وی همچنین تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای  40ساله انقالب اسالمی را
ضروری خواند و با اشاره به نزدیک شدن جشن چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ،اظهارداشت :در این ایام مسئولین
اجرایی و غیر اجرایی ،کارگزاران دولت و نظام و رسانههای همگانی ،وظیفه مهم تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای
 40ساله انقالب اسالمی را برعهده دارند.

معرفي كتاب برگزيده نوانديش در اين صفحه
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استاندار در دیدار با فرمانده انتظامی استان عنوان کرد:

سرمقاله
ابوالفضل زاهدی پور

توسعه همه جانبه به دور از نگاههای سیاسی باشد

ادامه بي ساماني در فوتبال
امروز؛ بزرگترین رویداد فرهنگی استان
خراسان جنوبي
برای آنها که رفتند تا ما بمانیم

هنوز اول شیرینی کاممان بود .طعم انقالب با
مزه استقالل و آزادگی زیر زبان مان جا خوش
کرده بود و هنوز ساختار نظام اسالمی در حال
شکل گیری بود که بدخواهان خوابی از جنس
صفحه ...2
جنگ برایمان دیدند.

ماه هاست كه فوتبال خراسان جنوبي به گواه
تاريخ و به گفته پيشكسوتان و فعالين اين ورزش
خبر داد:
بیرجند
متاسفانه در استان
جهان
شهردار زا در
محبوب و قول
خراسان جنوبي به پيكره و مرده محركي مي ماند
كه بالتكليفي و رفتار و سوء رفتارهاي متعدد و
بي نظمي و بي برنامگي موجود در آن باعث شده
كه همچنان بحران به جاي مانده در فوتبال به
فدراسيون
گفت:عام و
بیرجندبه طور
ضعف دولت
يكي
تعریض
نقاطشهردار
غفرانیاز -
دلیل
قرنی که به
فوتبال وشهید
خیابان
شبکهخاص
وجودبه طور
جوانان
ورزش و
اداره كل
برق فشار متوسط با مشکل مواجه شده بود
تبديل شود.
ادامه می یابد .مهندس محمد علی جاوید
خرداد ابتدائ ًا
موقعيتي
و
بخش
هر
در
مساله
مهمترين
داشت :اجرای این پروژه که در
اذعان
وجود
آموختهبهبردلیل
کلید خورد
امسال
ماه
شبکه پالن
برنامه و
اساس
مديران
تعيين
مفهومحال
گردید و در
متوقف
برق
حاضر دراینفوتبال
متاسفانه
است .اين
توسعه
شبکه به پیاده روی جدید و ضلع جنوب
شده سر و
انجامكه تا
هایايست
گمشده
خراسان جنوبي حلقه
این خیابان برابر هماهنگی
است .و برنامه هاي آن،
بخش ها
نيابد ساير
منتقل شده
سامان برق
با اداره
شود .یادآور شد :تاسیسات برق
بیرجند
شهردارنمي
مداوا
معابر
مدت در
شان،درناگزیر
آنچه ماهیت
بنا به
مديريت
زمان
فیزیکی كه
مشخص است
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ادامه تعریض
خیابان شهید قرنی

عمومی شهر و در نوار فصل مشترک بین
پیاده رو و خیابان ها و یا در کنار فضاهای

سبز شهر احداث می شود...
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سردار قاسمی :مقامات لشکری و کشوری مهمانان اجالسیه بزرگامروز

نمایشگاه یار مهربان

در همایش روز جهانی خاک بیان شد:

تدوین طرح جامع خاک

قوسی :استان نیازمند ایجاد بانک اطالعاتی اراضی کشاورزی و مستعد کشت شد

مالئی :همایش روز جهانی خاک به همت
سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی
در سالن همایش های این سازمان با
حضور مقامات استانی برگزارشد.
غالمرضا قوسی؛ رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان نیز در این همایش
بیان کرد :خاک و آب دو عامل مهم،

اساسی
حساس برای تولیدات بخش کشاورزی
و
است .وی با بیان اینکه در زمینه راندمان
آب و افزایش بهره وری آن اقدامات خوبی
انجام شد ،افزود :علی رغم اینکه خاک
منبع آب بوده ،به نقش آن در تولید کمتر
توجه شده است .قوسی با بیان اینکه
سرشت انسان ،منبع رویش موجودات و
منابع غذایی خاک است ،اظهار کرد :اگر
خاک نباشد ،آب نیز نمی تواند حضور
داشته باشد.

طرح کشاورزی حفاظتی در سطح کشوری
خبر داد و گفت :کاهش  ۳۵درصدی تولید،
کاهش  ۸۰درصدی انرژی و افزایش ۵۰
درصدی درآمد ناخالص از جمله نتایج
مطلوب اجرای این طرح است .وی با تاکید
بر اینکه این طرح باید در خراسان جنوبی
اجرایی شود ،گفت :شوری آب ،کمبود
باران و خشکسالی ها می طلبد خراسان
جنوبی به سمت اجرای طرح کشاورزی
حفاظتی برود.

 ۲۰درصد اراضی حاصل خیز و دارای
مواد آلی خاک هستند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان
جنوبی فرسایش ها ،تغییرات دمایی،
سیالب ،آلودگی های زیست محیطی،
استفاده بی رویه از سموم شیمیایی را
عوامل مخرب خاک دانست و افزود :تغییر
کاربری های مجاز و غیرمجاز هر روز به
اراضی مستعد کشاورزی خسارت می زند.
وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۴۸۰
هزار هکتار اراضی قابل کشت داریم ،افزود:
از این میزان ساالنه تنها  ۱۵۰هزار هکتار
کشت می شود .قوسی با بیان اینکه ۲۰
درصد اراضی حاصل خیز و دارای مواد
آلی خاک هستند ،اظهار کرد :باید عملیات
خاک ورزی انجام شود تا بتوانیم  ۴۸۰هزار
هکتار را زیر کشت محصول ببریم.

ایجاد بانک اطالعاتی اراضی
کشاورزی و مستعد کشت
قوسی در ادامه ب بیان اینکه ساالنه ۲۵
هزار تن کود فسفات ،اوره و پتاسیم سهم
خراسان جنوبی بوده که به خاک اضافه می
شود ،اظهار کرد :با اجرای این طرح این
میزان پتاسیم و فسفات تامین می شود.
وی از اجرای برنامه جامع خاک خبر داد و
گفت :این برنامه باید در مجلس تصویب ،به
قانون تبدیل شده و به همه متولیان ابالغ
شود .قوسی خواستار ایجاد بانک اطالعاتی
اراضی کشاورزی و مستعد کشت شد و
گفت :همچنین باید برنامه جامع و کامل
حفاظت خاک تهیه شده و به عنوان یک
واحد درسی برای دانش آموزان ارائه شود.

خراسان جنوبی نیازمند اجرای
طرح کشاورزی حفاظتی
وی با بیان اینکه خاک ،سرمایه ملی در
بخش کشاورزی است ،بیان کرد :متولیان
بخش کشاورزی باید به دنبال تقویت کربن
و تقویت مواد آلی خاک بروند که این امر
نیازمند همکاری مردم است .رئیس سازمان
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از اجرای

ساالنه قریب به دو میلیارد
تن خاک در کشور بر اثر
فرسایش از بین می رود
حسن اکبری مدیرکل محیط زیست خراسان
جنوبی بیان کرد :بنا به گفته دانشمندان،
کشوری ثروتمند تر بوده که خاک پایدار تری
داشته باشد.
ادامه در صفحه ... 8

حضور بیش از  130ناشر در دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی

مراسم افتتاح دوازهمین نمایشگاه کتاب
خراسان جنوبی با حضور معتمدیان؛
استاندار خراسان جنوبی ،نبی زاده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،
رضوانی مشاوره فرهنگی وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سردار قاسمی فرمانده
سپاه انصارالرضا استان و جمعی از
مسووالن و ناشران عالقمندان به کتاب
در نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار
شد .نبی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد

اسالمی خراسان جنوبی در این مراسم
اظهارکرد :استان خراسان جنوبی با دارا
بودن اندیش ورزان ،مفاخر و شاعران،
آموزش مدرن ،حوزه علمیه و دانشگاه
ها در حوزه نشر وکتاب کم نظیر است
وی بر نقش مردم در مسائلی فرهنگی
استان تاکید کرد و گفت :هم مرزی
با کشورهای افغانستان و پاکستان
می تواند نقش موثری در تبادالت
فرهنگی است .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی با بیان اینکه در این
نمایشگاه بیش از  360ناشر اعالم
حضور کردند خاطرنشان کرد :در این
دوره از نمایشگاه  138ناشر در قالب
 110غرفه حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه این دوره از
نمایشگاه بیش از  90میلیون تومان
بن کتاب در عالقه مندان قرار خواهد
گرفت ،افزود :بسترسازی هایی برای
حضور دانشگاهیان در این دوره از
نمایشگاه ایجاد شده است و اماده
خدمت می باشد که امیدواریم عالقه
مندان کتاب از این ظرفیت و فرصت

استفاده کنند.
انتشار 140عنوان کتاب در
حوزه شهادت و ایثارگران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از
کمبود های احتمالی در این دوره
از نمایشگاه کتاب خراسان جنوبی
عذرخواهی کرد و گفت :از نگاه ویژه
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
مطبوعات کشور و تعاونی ناشران کشور،
استانداری بخاط همراهی و همکاری در
برگزاری این نمایشگاه تشکر کرد.
وی با اشاره به برگزاری کنگره 2000
هزارشهید استان عنوان کرد :از
مجموعه خاطران و حوزه های شهادت
بیش از  140عنوان کتاب در این
حوزه به چاپ رسیده است .وی اظهار
امیدورای کرد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی که از این جریان فرهنگی که
در کنگره شکل گرفته حمایت کنند.
حمایت  40میلیارد تومانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی از ناشران
رضوانی ،مشاوره معاون وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی کشور نیز در این
مراسم گفت :شهیدان واال مقامی که با
خونشان قران را تفسیر کردند.
وی با اشاره به اینکه امروز خراسان
جنوبی مزین به بوی عطر شهداست
عنوان کرد :در رابطه با برپایی نمایشگاه
کشورهای همسایه می توانیم ارتباط
گیری کنیم و توقعمان از خراسان
جنوبی این است که سال آینده از 400
ناشر میزبانی کند .رضوانی گفت :وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در شکل گیری
همه حلقه ها ماوریت ویژه دارد.
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