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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها

با تقدیم الیحه بودجه به
مجلس اتفاق افتاد

از گوشه و کنار استان

پدر شهید احراری آسمانی شد

فصل ادای دین
نمایندگان به موکالن

گروه شهرستان ها
معاون پارلمانی رئیس جمهور روز گذشته با حضور در
مجلس متن الیحه بودجه سال  1400کل کشور را به
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد تا از این
پس نیز بودجه اعالمی وارد مرحله چکش کاری شود.
البته در این بین نمایندگان هم بر اساس اطالعاتی که از
حوزه انتخابیه و استان خود دارند ،سعی خواهند کرد با
چانه زنی بیشتر ،به افزایش یا تثبیت بودجه های مناطق
کمک کنند.به گزارش«خراسان جنوبی» کارشناسان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اولویت ها و نیازها را
در پیش نویس بودجه ای  1400استان گنجانده و
رایزنی ها و چانه زنی ها را هم در هنگام بستن بودجه با

مرکز نشینان انجام داده اند طوری که اغلب
پیشنهادها و اولویت ها نیز پذیرفته شده است.
همچنینپیشنهاد بودجه 480میلیاردتومانیهزینهای
و جاری استان در سال  1400را مرکز نشینان پذیرفته
اند ،طوری که بخشی از آن نیز به استان ابالغ و توزیع
فصلی آن هم در شورای توسعه برنامه ریزی استان انجام
شده است .افزون بر این برای تحقق تعهدات سفر رئیس
سازمان برنامه و بودجه به استان نیز چانه زنی و رایزنی ها
با دفاتر بخشی این سازمان انجام شده و آن چه خواسته
خراسان جنوبی بوده تا حدودی محقق شده است.

کسری بودجه هزینه ای
بنابراین گزارش کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه

جمهوری  32جای سوزن انداختن نیست

زیرآبی برای ورود به آرامستان
گروه خبر-دیوار سنگی برای جلوگیری از ورود به
قبرستان کشیده شده است ،اما انگار راه میان بر و دور
زدن وجود دارد .خودروها که به بن بست می رسند،
فرمان را کج می کنند و راهی خیابان شلوغ و پر سر و
صدایپایینشهرمیشوند.میاندرختانکاجومحوطه
های خالی هرطور شده است جای پارک پیدا می کنند.
خود معبر دنیایی جداگانه دارد .جای سوال است که
ساکنان کوچه جمهوری اسالمی  32چگونه با چنین

اوضاعی کنار می آیند؟! تازگی ها ،بار ترافیک معبر دیگر
به سبب منع تردد و محدودیت برای ورود به آرامستان بر
دوش این کوچه باریک افتاده است .خودروها که اجازه
ورود به آرامستان از آن ها گرفته شده است در همان
ورودی خیابان در حاشیه زمین خاکی پر از روغن و...
جای پارک یافته اند .یکی خودرو را عقب و جلو می کند
تا از آسیب های احتمالی جلوگیری کند .صدای دیگری
بلندمیشودکهمحوطهمحلتعمیرخودرورااشغالنکند

نماینده قاینات
و زیرکوه در
مجلس شورای
اسالمی :مدیران
کل و رئیسان
سازمان های
استان نیز فهرست
اولویت های بودجه
ای استان و حوزه
های انتخابیه هر
نماینده ای را به
نمایندگان استان
داده اند تا چانه
زنی های الزم را
برای بودجه 1400
انجام دهند
گاز طبيعی كاهشی خواهد بود.

ریزی با تقدیم الیحه بودجه  1400به مجلس شورای
اسالمی چانه زنی ها را با نمایندگان استان و دیگر نقاط
کشور برای بهره مندی از منابع بیشتر آغاز کرده اند،
این گزارش حاکی است ،بودجه امسال منابع هزینه
ای خراسان جنوبی با کسری مواجه است که با درنظر
گرفتن این کسری ،بودجه سال آینده  75درصد و بدون
آن  25درصد رشد دارد.همچنین با توجه به استخدام
های جدید در سال آينده حدود  10ميليارد تومان
بارمالی استخدام هاي جديد در سال  1400باید پیش
بینی شودافزون براین ارقام پيشنهادي حاكی از اين
است كه در بخش اعتبارات تملك  58درصد رشد و در
بخش اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده  42درصد رشد
را شاهد خواهيم بود ولی اعتبارات مرتبط با نفت خام و

نماینده قاینات و زیرکوه هم با بیان این که هنوز سی
دی بودجه  1400به نمایندگان تحویل نشده است تا
از سرنوشت بودجه استان و حوزه های انتخابیه مطلع
شوند ،افزود :مدیران کل و رئیسان سازمان های استان
نیز فهرست اولویت های بودجه ای استان و حوزه های
انتخابیه هر نماینده ای را به نمایندگان استان داده اند تا
چانه زنی های الزم را برای بودجه  1400انجام دهند.
دکتر«اسحاقی» گفت :نمایندگان استان همه تالش
خود را در این برهه حساس برای بهره مندی بیشتر
استان از بودجه  1400به کار می گیرند.

اما گوشی شنوا نیست .خودروها در راه باریک به وجود
آمده ،می روند و می آیند .یک در میان خانه و تعمیرگاه
در دو طرف معبر جمهوری اسالمی  32به چشم می
خورد .یکی اره می دهد و دیگری تیشه می گیرد .زن
همسایه سطل آب حوض را که بسیار کثیف است در معبر
خالی می کند .تعمیرکار که مشغول تعویض روغن است
گاهی مقداری آب و روغن را راهی معبر می کند .صدای
تق تق صافکار ،صدای آهن بر و جوشکار ،صدای بوق
ممتد کامیون و خودروهای سواری ،صدای حلب فروش
وچکشهایدروپنجرهسازهمهوهمهسرسامآوراست.
یکیمیخردودیگریمیفروشد.انبارهایضایعاتهم

که جای خود دارد .در این معبر جای سوزن انداختن هم
نیست .ساکنان محل اگر چه با این وضعیت کنارآمده
و با سر و صدا خو گرفته اند اما ترافیک جدید که روی
دوش این معبر باریک افتاده  ،آن ها را آزرده خاطر کرده و
کاسبانمحلرانیزبهدردسرانداختهاست.آنچهبیشتر
از همه در این شرایط کرونایی در این معبر شلوغ و پر سر
و صدا خودنمایی می کند ،این است که انگار محدودیت
ها برای کاسبان این محل نیست و دستورالعمل ها برای
دیگر شهروندان نوشته شده است .افراد با ماسک و
بی ماسک بدون رعایت فاصله اجتماعی سخت درگیر
کارهای روزمره هستند.

آگاهی از اولویت ها

محدودیت کرونایی طبس تمدید شد
از میان خبر ها

درمیان؛ ته جدولی جذب سهمیه مسکن
شهرسـتان درمیـان کمتریـن سـهمیه واحدهـای
مسـکونی اقشـار کـم درآمـد شـهری را جـذب کـرد.
مدیـرکل بنیـاد مسـکن اعلام کـرد :بیشـترین
سـهمیههای جـذب شـده واحدهـای مسـکونی
اقشـار کـم درآمد شـهری بـر اسـاس عقـد قـرارداد به
ترتیب مربـوط بـه زیرکـوه ،طبـس ،خوسـف ،قاینات
و بیرجنـد و کمتریـن سـهمیه جـذب شـده مربـوط به
درمیـان اسـت.
مهندس«آسـمانی مقـدم» افـزود :در شهرسـتان
درمیـان از مجمـوع واحدهـای مسـکن محرومـان
که بـرای ایـن منطقـه مـرزی در نظـر گرفته شـده بود
 100واحـد بـه دلیـل جـذب نشـدن سـهمیه ،حذف
شـد و اکنون در بحث احداث مسـکن جدیـد و جذب
سـهمیه ،عقبتریـن شهرسـتان اسـت کـه میطلبـد
مدیـر بنیـاد مسـکن درمیـان ،فرمانـدار و دهیـاران
درباره اطالعرسـانی در این زمینه همـکاری و مردم
نیـز بـرای ثبتنـام و تشـکیل پرونـده اقـدام کننـد.
او بـا بیـان اینکـه مـدت زمـان در نظـر گرفتـه شـده
بـرای اجرایـی شـدن سـاخت  6هـزار واحـد تـا پایـان
امسـال و بهر هبـرداری تـا خـرداد  1400اسـت،

افـزود :بـه دلیـلاسـتقبال نکـردن از ایـن طـرح در
شـهرها ،هـزار و  640واحـد بـه روسـتاهای اسـتان
اختصـاص یافـت.
به گفتـه او از  6هزار واحد در شهرسـتانها سـه هزار
و  568پرونـده تشـکیل  ،دو هـزار و  14مـورد ثبـت
سـامانه ،دو هـزار و  57پرونـده بـه بانـک معرفـی و
هـزار و  342پرونده به عقد قرارداد بـا بانکها منجر
شـده اسـت ،بـرای هـزار و  104واحـد فنداسـیون
اجرا و بـرای  753واحد اسـکلت نصب شـده اسـت،
در  649واحـد سـقف زده شـده و  412واحد سـفت
کاری را به اتمـام رسـانده و  75واحد نـازک کاری را
پشـت سـر گذاشـته است.
وی تأکیـد کـرد :شهرسـتا نها تـا  15دی مهلـت
دارنـد بـر اسـاس سـهمیهای کـه بـه آنهـا اختصاص
یافتـه اسـت ،سـهمیه را جـذب کننـد و چنـان چـه
 40درصـد از سـهمیه را بـه مرحلـه سـقف نرسـانند
اعتبـار جابهجـا خواهد شـد.همچنین اگـر در نهایت
شهرستانها نتوانند سهمیه را جذب کنند ،سهمیه
اعتبار از خراسـانجنوبی به اسـتان دیگـری جابهجا
خواهـد شـد.

برگی از گذشته فردوس

فاصله طبقاتی

باکمـال  -درگذشـته فاصلـه طبقاتـی بیـن مـردم
بسـیارکم بـود و تـا حـدودی همـه خانوارهـا
ازنظرمعیشـتی و رفـاه اجتماعـی یکسـان بودنـد به
عنوان مثـال در یـک کالس ابتدایی از اول تا ششـم
کـه حـدود  30دانـش آمـوز داشـت همـه آن هـا بـا
زیرشـلواری درکالس درس حاضر می شدند و می
توان گفت هیچ دانش آموزی شـلوار نداشـت .یادم
هسـت سـال  51کـه کالس پنجـم ابتدایـی بـودم
فقط یـک نفر از همکالسـی ها شـلوار داشـت و بقیه
دانش آمـوزان با زیر شـلواری به مدرسـه می آمدند.
خوراکی دانـش آموزان فقـط تکه های نان خشـک
خوشـمزه ای بود که بـه اصطالح بـه آن «تـه تنوری»
مـی گفتنـد کـه بـا خـود بـه مدرسـه مـی آوردنـد و
اغلـب درهمـان مسیرمدرسـه خـورده و تمـام مـی
شد.هیچ دانش آموزی معنای میوه را نمی دانست
و میوه ای که بشـود بـه مدرسـه آورد ماننـد نارنگی،
پرتقال یا موز و سـیب وجود نداشـت و حتی در میوه
فروشـی هـا هـم کـه تعدادشـان بسـیاراندک بـود از
این گونـه میـوه هـا خبـری نبود.
حتـی نقـل مـی کننـد کـه در دهـه  30فـردی از
شـهردیگری دو کیسـه پرتقـال را بـرای فـروش بـه
فـردوس مـی آورد و بـه یـک مغـازه دار مـی سـپرد
تـا برایـش بفروشـد امـا مغـازه دار فردوسـی بعـد از
دو هفتـه پیغـام مـی داد کـه آن فـرد بیایـد و پرتقـال
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هایـش را ببـرد چـون هیـچ کـس نخریـده اسـت.
البتـه مـردم هـم فقـط بـه میـوه هـای تولیـدی
خودشـان ماننـد خربـزه ،هندوانـه ،زردآلـو ،انگـور،
انـار و شـفتالو عـادت داشـتند و مـوز خـور و پرتقـال
خور نبودند.آن زمان مثـل این دوره فاصله طبقاتی
نبود کـه یـک همسـایه موتورسـیکلت داشـته باشـد
و همسـایه دیگـر دو دسـتگاه شاسـی بلنـد جلـوی
منزلـش پـارک کنـد .البتـه بایـد اذعـان کـرد کـه در
ایـن دوره رفـاه اجتماعـی نسـبت بـه قدیـم بسـیار
باالتـر اسـت امـا از حلاوت وآرامـش قدیـم خبـری
نیسـت .ایـن روزهـا همـه مـردم خودشـان را گرفتار
کـرده انـد و هزینـه هـای بـاالی زندگـی ،آن هـا را
وادار کـرده اسـت تـا بـرای کسـب درآمـد در چنـد
جبهه بجنگند و کارمندی ،کشـاورزی  ،دامداری و
حتـی مغـازه داری را باهم تجربـه کننـد و در آخرش
هـم بگوینـد هشـتمان گـرو نـه اسـت و هـر مـاه بیش
از  70درصـد درآمدمـان را قسـط مـی دهیم.چنان
چـه بخواهیم ازمشـغله هـای دنیایـی فارغ باشـیم و
مقـداری بـه معنویـات برسـیم راهـکارش این اسـت
کـه بـه داشـته هایمـان راضـی و قانـع باشـیم و بـا
انباشـت ثـروت بـرای ورثـه ،خودمـان را بـه درد سـر
نیندازیـم کـه درآن طـرف پـل مجبـور باشـیم پاسـخ
ثـروت انـدوزی هایـی را که حلال وحرامـش معلوم
نبـوده اسـت ،بدهیـم .

ادامه وضع بحرانی شیوع کرونا در طبس سبب شد
تا محدودیت های کرونایی برای یک هفته دیگر در
این شهر تمدید شود.به گزارش خبرنگار ما ،با این
که «رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا
اعالم کرد در خراسان جنوبی فقط طبس همچنان
در وضعیت قرمز قرار دارد و محدودیت ها در این
شهرستان به مدت یک هفته دیگر تمدید می شود،
رئیس شبکه بهداشت و درمان طبس از سیر نزولی
شیوع این بیماری در شهرستان خبر داد.
دکتر«فروزان فر» به این نکته نیز اشاره کرد که اکنون
امکانات و تجهیزات و دارو برای بیماران کرونایی در
مراکز درمانی طبس فراهم شده و استارت دستگاه
اکسیژن ساز هم خورده و در حال کار است.
او از خیران خواست تا بیش از پیش برای کمک به
بخش درمان در این برهه خاص به میدان بیایند.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت طبس هم با
بیان این که از زمان اعالم تمدید محدودیت ها در این
شهرستان با نمایندگان اصناف و بازاریان جلسه هایی
برگزار شده است ،افزود :کسبه دیدگاه های متفاوتی
دراین باره داشتند و یکی از پیشنهادهای آن ها این
بود که همه کسبه تا ساعت  14هر روز فعال باشند اما

پدر شهید احراری در درح سربیشه به فرزند شهیدش پیوست .به گزارش
«خراسان جنوبی» ،مرحوم حاج زهیر احراری پدر شهید اسدا ...احراری در سن
 85سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت و در این شهر به خاک سپرده شد .دانش
آموز شهید اسدا ...احراری بهمن  60در منطقه تنگه چزابه ،مورد اصابت آر پی
جی قرارگرفت و به فیض شهادت نایل شد.

مجوز گازرسانی برای  26روستای نهبندان
مجوز گازرسانی به  26روستای دیگر نهبندان دریافت شد .فرماندار نهبندان
اعالم کرد که نقاط زیادی از روستاهای این شهرستان گازرسانی یا عملیات
گازرسانی به این نقاط آغاز شده است که پیشرفت خوبی هم دارد« .مجید
بیکی» افزود :دهه فجر سال گذشته مشعل گاز در  ۴٢روستای نهبندان روشن
شد و همزمان با آن نیز برای  ٣٣روستای شهرستان کلنگ عملیات اجرای
شبکه گازرسانی به زمین خورد که هفته دولت امسال  15روستا گازدار و در
 133روستا گازرسانی آغاز شد .به گفته او گازرسانی به نهبندان در مقایسه
با بقیه شهرستان ها دیرتر آغاز شده اما سرعت کار در یک سال گذشته فوق
العاده بوده است.

جهش تولید منیزیم
تولید منیزیت کلسینه و زینتر در بزرگ ترین کارخانه اکسید منیزیم کشور و
منطقه درسربیشه ۳۰ ،هزار تن افزایش یافت.
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت سربیشه اعالم کرد :با سرمایه گذاری 24
میلیارد تومانی در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه ،ظرفیت تولید از  37.5هزار
تن به حدود  70هزار تن در سال افزایش یافت.
«مهدی موالئی» افزود :این افزایش تولید افزون بر افزایش بهره وری و
پایدارسازی تولید کارخانه و مواد اولیه مورد نیاز طرحهای توسعهای این واحد،
زمینه اشتغال  22نفر را فراهم کرده است.

دستبند قانون بر دست سارق زرشک
سارق حرفه ای که اقدام به سرقت  200کیلوگرم زرشک به ارزش هفت میلیون
تومان در سربیشه کرده بود ،دستگیر شد.
فرمانده انتظامی سربیشه اعالم کرد :با دریافت گزارش سرقت مقادیری
زرشک ،مأموران با اعزام به محل وقوع سرقت آثار به جا مانده از سارق یا سارقان
را بررسی و با گشت زنیهای هدفمند در محورهای عبوری ،یک خودرو را در این
زمینه شناسایی و متوقف کردند .به گفته سرهنگ «کارگر» مأموران در بازرسی
از خودرو  200کیلو گرم زرشک به دست آوردند.

رصد طرح های روستایی ناتمام
فرماندار نهبندان با همراهی مسئوالن از پروژه های عمرانی ناتمام روستایی
بازدید کرد.
به گزارش «خراسان جنوبی» مسئوالن در این رصد میدانی از روند احداث
زمین چمن مصنوعی در روستای چاه عباس اردونی بازدید و از نزدیک پیشرفت
فیزیکی آن را رصد کردند.
بنابراین گزارش زمین چمن مصنوعی روستای چاه عباس اردونی به همراه سه
زمین چمن مصنوعی دیگر در روستاهای کالته سیدعلی ،میغان و چاهشند در
هفته تربیت بدنی و ورزش امسال (مهر  )99کلنگ زنی شده است.
این گزارش حاکی است ،همچنین مسئوالن از روند احداث جاده روستای مرزی
کوه لوله بازدید کردند .عملیات احداث جاده دسترسی روستای کوه لوله با
همکاری ارتش و اداره راهداری آغاز شده است.

پاسخ استعالم ها همه با هم

مغازه دارانی که نیازهای ضروری را تامین می کنند تا
ساعت 20کارکنند.
مهندس «زارع نیا» ادامه داد :در  12روز اعمال
محدودیت های کرونایی فقط یک واحد صنفی به
دلیل تخلف پلمب شد و چند واحد هم تذکر گرفت.

پویش شهید سلیمانی در سرایان
پویش شهید حاج قاسم سلیمانی به منظور مدیریت و کنترل همه گیری کرونا
با مشارکت بسیج در سرایان اجرایی می شود.رئیس شبکه بهداشت و درمان
سرایان بر استفاده از ظرفیت نیروهای داوطلب از جمله کادر درمان ،پزشکان،
پرستاران و دانشجویان برای مشارکت حداکثری در این طرح تاکید کرد و افزود:
سازمان دهی کمیته های عملیاتی و تیم های اجرایی بر اساس سه محور اصلی
مراقبت ،حمایت و نظارت در دستور کار بخش های مختلف قرار دارد«.بهرامی
نژاد» با اشاره به تست های گسترده ،هدفمند و هوشمند در مناطق تعیین شده،
خاطر نشان کرد :شناسایی همه افراد در تماس نزدیک با فرد مبتال ،جداسازی و
رهگیری بیماران ،تقویت فرایند درمان و کاهش حداکثری موارد بستری در این
طرح مورد توجه است.به گفته وی در مرکز شهرستان دو محله ،در مراکز شهری
هر کدام یک محله و در مناطق روستایی13محله (به ازای هر خانه بهداشت یک
محله) زیر پوشش این برنامه قرار می گیرد.

امام جمعه آیسک:

صنوفآسیب دیده ازکرونا حمایت شوند
امام جمعه آیسک بر حمایت از صنوف آسیب دیده از کرونا تاکید کرد.
امام جمعه آیسک در گفت و گو با « خراسان جنوبی» به اقدامات خوب انجام شده
در بخش آیسک با محوریت بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود :از بدو شیوع این
بیماری منحوس ،مردم و مسئوالن شهر و بخش آیسک با توان مضاعف برای
مهار بیماری اقدام کردند و اکنون در شرایط جدید و محدودیت ها در موج سوم
نیز پای کار هستند.به گفته حجت االسالم والمسلمین «رادمرد» در طرح اخیر
محدودیت های کرونایی نیاز به اقدامات عاجل و موثرتری بود که خوشبختانه
کارهای خوبی انجام شد اما یکی از دغدغه مردم موضوع منع رفت و آمد بود .در
این زمینه سوالی مطرح شد که چرا این محدودیت در شهر آیسک اتفاق نمی افتد
و فقط در مرکز شهرستان شاهد اجرای آن هستیم؟

بنا به درخواست بخشداران و شهرداران در جلسه طرح احداث مسکن اقشار کم
درآمد شهری و مسکن محرومان روستایی درمیان مقرر شد بنیاد مسکن در کوتاه
ترین زمان ممکن و به صورت یک جا پاسخ استعالمات مورد نیاز و کار تشکیل
پرونده برای واجدان شرایط برای شروع کار ساختمانی و معرفی به بانکها به
منظور اعطای تسهیالت را انجام دهد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در خصوص تامین زمین برای افرادی که زمین
ندارند نیز مقرر شد در اولین فرصت جلسه ای با حضور نماینده فرمانداری،
سازمان های بنیاد مسکن ،منابع طبیعی ،بنیاد مستضعفان ،راه و شهرسازی
و شهرداران برگزار شود تا در این زمینه راهکار و تصمیم های الزم گرفته شود.
«مطلبی پور» معاون عمرانی فرمانداری درمیان هم در این جلسه خواستار تسریع
بخشداران و شهرداران در خصوص اطالع رسانی به مردم ،شناسایی و معرفی
افراد واجد شرایط برای دریافت تسهیالت شد.

چمن ورزشی نازدشت
در راه روستا
اداره ورزش و جوانــان سربیشــه دلیــل توقــف
پــروژه ورزشــی روســتای نازدشــت را محدودیــت
هــای اعتبــاری اعــام کــرد.
روز گذشــته روزنامــه خراســان جنوبــی ،مطلبــی
بــا عنــوان « خــراش فرســایش برمصالــح چمــن
مصنوعــی نازدشــت» منتشــر کــرد.
اداره ورزش و جوانــان بــه گالیــه جوانــان روســتا
ایــن گونــه پاســخ داد کــه باتوجــه بــه اجــرای
عملیــات احــداث زمیــن چمــن مصنوعــی از ســال
 97و پیشــرفت فیزیکــی  80درصــدی بــا ابــراز
تاســف بــه دلیــل کمبــود اعتبــار عمرانــی بــرای
تهیــه چمــن مصنوعــی بــا مبلغــی حــدود چهــار
میلیــارد ریــال ،ایــن زمیــن تاکنــون بــه بهــره
بــرداری نرســیده اســت.
بنابرایــن باتوجــه بــه حساســیت موضــوع و
درخواســت هــای مکــرر مردمــی ،ایــن پــروژه بــه
طورجــدی در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در
مرحلــه اول عملیــات خاکریــزی و تســطیح زمیــن
در مــاه گذشــته بــه طــور کامــل انجــام و ســیلیس و
گرانــول مــورد نیــاز خریــداری و در محــل احــداث
زمیــن چمــن تخلیــه شــد.
همچنیــن بــا پیگیــری هــای مدیــر کل ورزش و
جوانــان؛ چمــن مصنوعــی روســتای نازدشــت
خریــداری شــده اســت و بــه زودی بــه روســتا حمل
مــی شــود تــا در دهــه فجــر امســال نیــز بــه بهــره
برداری برســد و در اختیار جوانان ورزش دوســت
روســتای نازدشــت قــرار گیــرد.

در ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد

ت زندانیان نهبندان
رسیدگی به درخواس 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی روز گذشته از طریق ارتباط ویدئو
کنفرانسی با محکومان و متهمان زندان نهبندان ارتباط تصویری برقرار و به
مشکالت آنان رسیدگی کرد.حجت االسالم «حمیدی» در این ارتباط زنده ،با
زندانیان زندان نهبندان به صورت جداگانه گفت وگو و ضمن اطالع از شرایط
آنان به درخواستهایشان رسیدگی کرد.به گزارش «خراسان جنوبی» بیشترین
تقاضای زندانیان درخواست عفو و بخشودگی بود که رئیس کل دادگستری
از رئیس زندان نهبندان خواست تا شرح اقدامات و فعالیتهای زندانیان در
زندان و نحوه رفتار و کردار آنان ارائه شود تا افراد واجد شرایط عفو و مرخصی در
کمیسیون عفو مطرح شوند و وفق مقررات و قوانین اقدام شایسته انجام شود.
در این ارتباط بر رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی در زندان نهبندان تاکید
شد.دستورالعمل پایش و غربالگری زندانیان به منظور کاهش جمعیت کیفری
زندانیان و بررسی شرایط و وضعیت زندا نها توسط رئیس قوه قضاییه به
دادگستریهای سراسر کشور ابالغ شده که خراسان جنوبی درخصوص این
طرح اقدامات مطلوبی را انجام داده و با مرخصی بسیاری از زندانیان واجد
شرایط موافقت شده است.

