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اخبار
سهشنبه  ۲۶تیر ۳ . ۱۳۹۷ذی القعده  .۱۴۳۹شماره ۲۷۶۱

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات اعالم کرد

میتینگهایانتخاباتیزودهنگامدربرخی روستاهای استان

حیدری – برگزاری میتینگ های انتخاباتی در
برخی روستاهای استان با وجود بیش از  1.5سال
زمان باقیمانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای
اسالمی خبری بود که سرپرست دفتر نظارت و
بازرسی انتخابات استان در نشست خبری روز
گذشته آن را علنی کرد.
حجت االسالم «محمدی» که به مناسبت سالروز
تاسیس شورای نگهبان در جمع اصحاب رسانه
استان حضور یافت در زمینه تخلفات انتخاباتی از
برگزاری میتینگ های سیاسی برخی نامزدهای
احتمالی انتخابات سال آینده مجلس شورای
اسالمی خبر داد و گفت :گزارش هایی از گوشه و کنار
استان در این زمینه به ما رسیده است.
وی با یادآوری این که تخلفات انتخاباتی در دو بخش
تبلیغات در مهلت قانونی و تبلیغ های زودهنگام
انجام می شود ،تصریح کرد :هر چند تبلیغات
انتخاباتی برای سال آینده از هم اکنون در برخی از
روستاهای استان آغاز شده است و میتینگ های
سیاسی برگزار می شود اما از آن جا که قانون هنوز
مجازاتی را برای این تخلفات تعیین نکرده است،
نمی توان این تخلفات را به درستی رصد و با آن

برخورد کرد .وی به برگزار کنندگان این میتینگ
های انتخاباتی زودهنگام هشدار داد :هر چند قانون
در این زمینه اقدامی را به صورت شفاف بیان نکرده
است اما نامزدهای انتخابات باید به قانون اساسی
کشور التزام عملی داشته باشند و بر این اساس
صالحیت متخلفان در این زمینه احراز نخواهد شد
چرا که افرادی که خود قانون شکنی کنند نخواهند
توانست قانون را به درستی اجرا کنند.
وی درباره تخلفات انتخاباتی در مهلت قانونی
تبلیغات در استان هم گفت :در این مورد قانون پیش
بینی جرم کرده و تا کنون از این نوع تخلفات بسیار کم
رخ داده است طوری که فقط در انتخابات گذشته در
چند مورد این تخلف مشاهده شد.
وی تاکید کرد :در هر استان شعبه ویژه ای برای
رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تعیین و تمام تخلفات
در آن بررسی خواهد شد.

• •سامان دهی  4300ناظر افتخاری

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
نظارت بر صحت انجام انتخابات در کشور را از جمله
وظایف شورای نگهبان بر شمرد و به وجود دفاتر
نظارت بر انتخابات در همه استان ها و شهرستان

ها و شروع به کار این دفاتر از چند ماه مانده به روز
انتخابات اشاره کرد.
حجت االسالم «محمدی» گفت :یکی از وظایف دفاتر
نظارت بر انتخابات بکارگیری و سامان دهی ناظران
افتخاری انتخابات است که در استان تا کنون بیش از
چهار هزار و  300ناظر افتخاری سامان دهی شدند
و در ایام انتخابات کار خود را شروع می کنند .به گفته

وی تمام ناظران شورای نگهبان در استان افتخاری
هستند و تنها تعداد اندکی از آن ها به صورت ستادی
فعالیت می کنند.
ویدرادامهتصریحکرد:دفاترنظارتشوراینگهبان
در استان ناظران خود را پس از سامان دهی در قالب
همایش های ماهانه و فصلی گرد هم می آورند و
آموزش هایی برای نحوه نظارت بر انتخابات ارائه

می دهند تا تحت هیچ شرایطی تحت تاثیر افراد و
جریانات خاص قرار نگیرند.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که از ابتدای
انقالب تا کنون در خراسان جنوبی و شهرستان
بیرجندهیچگونهمشکلودرگیریدرموردانتخابات
ایجاد نشده و نخواهد شد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان
در مورد تشکیل هیئت های نظارت در استان و
شهرستان ها هم گفت :هیئت مرکزی نظارت در خود
شورای نگهبان در تهران تشکیل می شود و ابالغیه
ای برای تشکیل هیئت های استانی و شهرستانی
به مراکز استان ها ارسال می کند که بر اساس آن
از بین اعضای پیشنهادی پنج نفر به عنوان اعضای
هیئت استانی و سه نفر هم برای هر شهرستان تعیین
می شوند و کار خود را چند ماه قبل از آغاز تبلیغات
انتخابات آغاز می کنند .حجت االسالم «محمدی»
قانون ،مجریان قانون ،ناظران شبکه نظارت  ،حضور
مردم و نامزدهای انتخابات را از جمله ارکان مهم
انتخابات و اجرای صحیح آن دانست و اظهار کرد :اگر
هر یک از این ارکان به درستی کار خود را انجام ندهد
انتخابات به درستی برگزار نخواهد شد.

کاروان زیر سایه خورشید
در استان

 31هزار هکتار از اراضی کشاورزی
بیمه شد

آغاز تجهیز  100خانه ورزش روستایی استان

همزمان با دهه کرامت سفر کاروان زیر سایه خورشید به
خراسان جنوبی از روز گذشته آغاز شد و استان به مدت ده
روز میزبان خدام رضوی و پرچم حرم مطهر ثامن االئمه (ع)
خواهد بود .به گزارش خبرنگار ما روز گذشته اولین گروه
کاروان خدام وارد قاین شدند و در ابتدا به دیدار حجت
االسالم رحمانی امام جمعه قاین رفتند .اعضای این کاروان
در ادامه همراه با امام جمعه به عیادت از بیماران بستری در
بیمارستان شهدای قاین رفتند تا آن ها به نیت شفا  ،بوسه بر
پرچم متبرک حرم امام رضا (ع) زنند و غبار غم از دل بشویند
 .کاروان خدام رضوی همچنین به دیدار خانواده یک شهید
رفتند و سپس در مراسم غبار روبی امامزاده زید قاین شرکت
کردند که این مراسم همراه با مداحی خادمان امام رضا
(ع) بود .آخرین برنامه حامالن پرچم حرم امام هشتم (ع)
شرکت در همایش تجلیل از مقام امامزادگان قاین بود.
این کاروان سپس به امامزاده عبدالقادر روستای شوشک
زیرکوه رفت و مورد استقبال مردم و زائران این امامزاده قرار
گرفتودرادامهاینسفربهشهرحاجیآبادرفتوبااستقبال
شهروندان این شهر همراه شد.

مشتاق – امسال 31هزار و  85هکتار از اراضی کشاورزی
استان زیر پوشش صندوق بیمه جهاد کشاورزی قرار
گرفت.
مدیر صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان با اشاره به این
که امسال  12هزار و  898هکتار از اراضی زیر کشت
محصوالت زراعی و  18هزار و  187هکتار از محصوالت
باغی استان زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گرفته است،
تعداد بیمه گذاران این دو بخش را  31هزار و  383نفر
برشمرد.
«غنچه» در ادامه به سطح پایین بیمه محصوالت زراعی
و باغی در استان اشاره و اظهار کرد :خراسان جنوبی در
زمینه تولید محصوالت زراعی رتبه  27و در محصوالت
باغی رتبه  11کشور را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین تاکید کرد :با توجه به وقوع سیل ،تگرگ
و توفان و خسارت به میوه های سردرختی کشاورزان و
همچنین محصوالت زراعی باید بیمه محصوالت باغی و
زراعی بیش از پیش مورد توجه کشاورزان و بهره برداران
قرار گیرد.

حسین قربانی –  100خانه ورزش روستایی استان توسط اداره کل
ورزش و جوانان تجهیز شد .استاندار در مراسم توزیع تجهیزات ورزشی
 100خانه ورزشی روستایی با تاکید بر این که روستاها باید در اوج نشاط
و شادابی باشند ،توزیع تجهیزات ورزشی در  100خانه ورزش روستایی
استان را در تحقق این مهم بسیار تاثیر گذار دانست« .مروج الشریعه»
گفت :بسیاری از مشکالت امروز ما ریشه در نبود نشاط اجتماعی در
جامعه دارد و دشمن در صدد است تا جوانان با فاصله گرفتن از ورزش و
شورونشاط،گرفتارآسیبهایاجتماعیشوند.مدیرکلورزشوجوانان
هم با اشاره به تجهیز این تعداد خانه ورزش از محل اعتبارات سال گذشته
آمار خانه های ورزش روستایی استان را در شرایط فعلی  268مورد اعالم کرد« .مهران سرپرست» تاکید کرد :تا پایان سال  1400با
هدف توزیع متوازن مناطق روستایی و شهری در همه روستاهای استان که شرایط الزم را داشته باشند خانه ورزش روستایی ایجاد می
شود .وی این نکته را هم مطرح کرد که در قالب کاروان نشاط و امید هزار و 800متر مربع تاتامی و صد سری تجهیزات ورزشی شامل
میز پینگ پنگ ،دارت ،شطرنج ،فوتبال دستی ،تور و توپ و ...برای تجهیز  100خانه ورزش روستایی در اختیار دهیاران روستاهای
مورد نظر قرار می گیرد و تالش می شود از محل اعتبارات امسال تعداد دیگری از خانه های ورزش در روستاهای استان تجهیز شود.
وی با اشاره به مشارکت خیران در طراحی و ساخت اماکن ورزشی استان گفت :از  53مکان ورزشی خیرساز در حال ساخت استان
 48فضا در روستاهاست .وی یادآور شد :بر اساس توافق وزارت ورزش و جوانان و بنیاد مستضعفان  250زمین چمن مصنوعی در
کشور ایجاد خواهد شد که از این تعداد  10زمین چمن مصنوعی امسال در استان عملیاتی می شود.

خراسان جنوبی  ۳۰سال پیش
در روزنامه

پایان دوره آموزشی پادگان
ولیعصر (عج) بیرجند
روزنامه خراسان در شماره  11289که 26
تیرماه  1367به چاپ رسید در مطلبی در
صفحه  8آورده است :مراسم پایان اولین
دوره آموزش نظامی پادگان ولیعصر (عج)
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیرجند با
حضور سرپرست فرمانداری ،تنی چند از
مسئوالن اجرایی و فرماندهان واحدهای
مختلف نظامی ،انتظامی این شهرستان در
محل مرکز آموزش کشاورزی محمدیه این
شهرستان انجام شد .بگزارش خبرنگار ما در
این مراسم فرمانده پادگان مذکور گزارشی از
چگونگی آموزش نظامی و عقیدتی سیاسی
پاسداران مشمول را ارائه داد و گفت :در
این دوره که  45روز بطول انجامید  330تن
از برادران مشمول سپاه با فراگیری فنون
نظامی مورد نیاز آماده دفاع از حریم مقدس
میهن اسالمیمان شدند.

از میان خبرها

آب برخی مناطق بیرجند امروز
قطع می شود
مشتاق – امروز آب چند منطقه بیرجند قطع می شود.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهری
بیرجند در گفت و گو با «خراسان جنوبی» گفت:
به دلیل انجام تعمیرات شبکه توزیع آب ،امروز از
ساعت  ۹تا  12:30آب ساکنان ضلع شمالی خیابان
جمهوری و کوچه های حد فاصل جمهوری  19تا
 37و کوچه های فرعی منتهی به کانال کبوتر خان و
منطقه فرزان قطع می شود.
«علی آبادی» افزود :همچنین ساکنان خیابان های
معصومیه باال و پایین ،کوی شهید مفتح و حد فاصل
بلوار شهید شهاب تا انتهای معصومیه پایین از ساعت
 23تا چهار بامداد فردا با قطعی آب مواجه خواهند
بود.وی از مشترکان این مناطق خواست ضمن پیش
بینی تمهیدات الزم ،از برداشت و ذخیره بی رویه آب
خودداری کنند.

