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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

شهرستان ها 3

نت فقط در ارتفاعات
روی خط ورزش

برد « اصفهک» در
لیگ استان
حضور تیم فوتبال بنتونیت سپاهان اصفهک در
هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ استان با برد
همراه بود.به گزارش«خراسان جنوبی» ،تیم
بنتونیت سپاهان اصفهک در دیدار با شاهین
فراز بیرجند توانست با گل دقایق پایانی احسان
خداوردی حریف خود را شکست دهد.
بنتونیت سپاهان اصفهک با این برد در جدول
مسابقات هفت امتیازی شد.

استعدادیابی رکابزنان
مسابقه دوچرخه سواری دختران برای شناسایی
استعدادها در بیرجند برگزار شد.به گزارش
خبرنگار ما مسابقه دوچرخه سواری دختران،
المپیاد استعدادهای برتر روز گذشته در ورزشگاه
غدیر بیرجند برگزار شد.

تساوی پیام وحدت در
دیدار تدارکاتی
باشگاه پیام وحدت بیرجند در یک دیدار تدارکاتی
بهتساویرضایتداد.بهگزارش«خراسانجنوبی»
باشگاهپیاموحدتبیرجنددردیداریتدارکاتیبه
مصاف تیم پشتیبانی شمال شرق کشور حاضر در
سوپرلیگفوتبالخراسانرضویرفتکهدرنهایت
بهتساوییکبریکبرابرحریفخوددستیافت.

همایش دوچرخه سواری
همایشدوچرخهسواریدربیشترشهرهایاستان
برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما «علوی»
رئیس هیئت دوچرخه سواری استان گفت :به
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در روز  8تیر
در شهرهای استان همایش دوچرخه سواری با
همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ادارات ورزش
و جوانان و هیئت های همگانی برگزار خواهد شد.

مدال های رنگارنگ
سوارکاران
در رقابت های سوارکاری شرق کشور سوارکاران
استان مدال های رنگارنگی را از آن خود کردند.
سرپرست هیئت سوارکاری استان به خبرنگار ما
گفت :در این رقابت ها که به میزبانی شهرستان
گناباد در دو گروه دوخون و آزاد برگزار شد در گروه
دوخون که مهم ترین گروه است باشگاه سوارکاری
مارال بیرجند مقام اول و دوم را به دست آورد.
به گفته «یکه خان» به ترتیب اسب اسپا با چابک
سواری محمد علی موسوی رستگار و مالکیت امیر
رعیت اول و اسب ماریوس با چابک سواری محمد
جعفری پور و مالکیت سید رضا معاشر دوم شدند
و در گروه اسبهای آزاد اسب سامشاه با چابک
سواری محمد علی موسوی رستگار و مالکیت
وحید رشید زاده مقام سوم را از آن خود کرد.

ماژان
دردسترس نیست

از گوشه و کنار استان

بوی کاهگل در مسجدجامع خضری پیچید
مرمت مسجد جامع خضری دشت بیاض قاینات آغاز شد .رئیس اداره
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قاینات گفت :عملیات مرمت گچ
آسیبدیده سقف و اجرای ادامه مسیر آجرفرش پیادهروی دور مسجد جامع
خضری دشت بیاض شروع شد« .عباسزاده» افزود :با توجه به ادامه وضعیت
نامساعد اعتبارات مرمت بناهای تاریخی ،هیئت امنای مسجد وارد عمل شد
و همکاری خوبی داشت که سبب شد این قسمت از مرمت بنا در دستور کار
قرار گیرد.

گروه شهرستان ها
دسترسی به اینترنت در دنیای آنالین در برخی نقاط
روستایی خراسان جنوبی به رویا مبدل شده اما نبود
این زیرساخت در شهرتازه تاسیس ماژان ،گالیه و
ناامیدی ساکنان این شهر را در پی داشته است.
«خراسان جنوبی» که همیشه صدای مردم در دورترین
و نزدیک ترین نقاط استان برای بیان کم و کاستی
هایشان بوده است این بار پای صحبت شهروندان
ماژان نشست تا دست انداز نبود اینترنت را دراین شهر
به رشته تحریر در آورد.
آن طور که یکی از دانش آموزان روستای ولیعصر(عج)
که حدود  50کیلومتر تا شهر ماژان فاصله دارد و امسال
برای امتحان دادن ناچار به شهر آمده است به «خراسان
جنوبی» گفت :در این روستا اینترنت وجود دارد اما
آنتن دهی بسیار ضعیف است تا جایی که در ایام مدرسه
برای استفاده از سامانه شاد مجبور بودیم به ارتفاعات
برویم تا آنتن دهی داشته باشد.

سفر بدون ثمر وزیر
یکی از شهروندان شهر ماژان نیز اظهارکرد که از شهر
شدن ماژان فقط قبض های برق ،آب و تلفن آن نصیب
ساکنان شده در حالی که اینترنت همیشه ضعیف
است و آنت دهی مطلوبی ندارد« .محمد رمضانی»
افزود :آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات به ماژان سفر کرد
و برای گارجگان اینترنت پر سرعت برقرار شد اما در
چند کیلومتری این روستا یعنی شهر ماژان اینترنت
مطلوب نیست و باید  70متر باالی ارتفاع برویم تا
اینترنت وصل شود!
به گفته وی در شهر ماژان ،گاهی کارت خوان ها کار
نمی کند و باید دقایقی صبر کنیم تا آنتن دهی خوب
شود .وی با بیان این که توقع زیادی نداریم ،افزود :این
جاده حتی تابلو و عالیم رانندگی ندارد و تاکنون پنج
تصادف در آن رخ داده است.
آیا باید شخصی جان خود را در این مسیر از دست
بدهد تا به فکر ما باشند؟ باید بودجه ای به شهرداری
تازه تاسیس هم اختصاص بدهند تا شهرداری هم
اقدامات بیشتری انجام دهد ،عمل مسئوالن 390
درجه زیر صفراست و ما عملکرد چندانی ندیده ایم؛ ما
را خوشحال کردند و گفتند جاده ای برایتان زده ایم اما
ایمنی جاده برایمان مهم تر است.
این شهروند ماژانی با بیان این که شهر جدید ماژان
 400نفر جمعیت را در خود جا داده است ولی اینترنت
ندارد و دانش آموزان در ایام تحصیل باید به ارتفاعات
بروند تا بتوانند از شبکه شاد استفاده کنند ،ادامه داد:

نزاع
خونین

خوشحال هستیم که ماژان شهر شده است اما به لحاظ
امکانات  390درجه زیر صفر هستیم.

مشکل را منتقل کرده ایم
بخشدار ماژان هم در گفت و گو با «خراسان جنوبی»
با بیان این مطلب که پوشش اینترنت پرسرعت در
جلگه ماژان به عنوان سومین بخش بزرگ استان یکی
از مصوبات سفر استاندار پیشین به شهرستان بود،
گفت 28 :کیلومتر فیبر نوری اجرا شده است اما به
دلیل برخی محدودیت ها در حوزه اعتباری ،تجهیزات
و سخت افزارها ،اینترنت هنوز مشکل دارد.
«درمحمدی» ،با اشاره به این که ماژان از روستا به شهر
ُ
ارتقا یافته است ،ادامه داد :با توجه به تعداد زیاد دانش
آموز و دانشجو در شهر ماژان و مجازی شدن آموزش
دروس ،این قشر با مشکل مواجه هستند که این موضوع
هم به مدیران مرتبط استان منعکس شده است و قول
هایی داده اند .همچنین اقداماتی هم انجام شده اما
کافی نبوده است و دانش آموزان و دانشجویان در
صورت ادامه آموزش مجازی در سال تحصیلی آینده
باز هم با مشکل مواجه خواهند بود.
وی با بیان این که در روستای ُگل هم که حدود 200
خانوار جمعیت دارد و مهاجر پذیر است مشکل اینترنت
پر سرعت داریم ،افزود 37 :دهستان براکوه و ماژان
همانند تقی آباد و اکبر آباد که باالی  200خانوار
جمعیت دارند ،با مشکل اینترنت مواجه هستند.
ُد رمحمدی ادامه داد :در دهستان قلعه زری هم
بسیاری از روستاها مشکل اینترنت دارند از جمله
روستاهای کفترمیالن ،سیوچاه ،علی آباد زارعین،
شهرک امام هادی و دانش آموزان این روستاها نیز
در ایام تحصیل با مشکل در دریافت شبکه شاد مواجه
بودند .اما پیگیری هایی در شهرستان و استان انجام
شده است و مسئوالن قول داده اند این مشکل به ویژه
در شهر ماژان ،روستای گل و روستاهای پر جمعیت
در تابستان امسال رفع شود.بخشدار ماژان با بیان

در یک نزاع دسته جمعی در سرایان جوانی  26ساله با ضربات چاقو به قتل رسید.
فرمانده انتظامی استان گفت :ساعت  21شنبه شب گذشته نزاع چند جوان
در سرایان و مجروح شدن یکی از دوطرف نزاع به مرکز فوریتهای پلیس 110
اعالم شد که بالفاصله کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان به محل وقوع نزاع اعزام
شدند .سردار «فرشید» افزود :بررسی ماموران پلیس در محل نزاع حاکی از این بود
که سه جوان با فردی 26ساله درگیری منجر به جرح داشته اند و پس از مجروح کردن
وی با ضربات چاقو در ناحیه قفسه سینه از محل متواری شدند.
به گفته او جوان مضروب به بیمارستان منتقل شد ولی با وجود تالش کادر پزشکی
به دلیل شدت جراحات وارد شده بر اثر اصابت چاقو به قفسه سینه جان خود را از
دست داد.
وی ادامه داد :تیمی از کارآگاهان ویژه قتل پلیس آگاهی خراسان جنوبی با استفاده
از سرنخهای موجود ،تحقیقات گستردهای را آغاز و با انجام روشهای علمی کشف
جرم ،متهمان را شناسایی کردند که با هماهنگی مقام قضایی سه متهم به قتل جوان
26ساله در عملیات ماموران پلیس کمتر از یک ساعت از وقوع این جنایت دستگیر
شدند.

این که شهر ماژان در طرح ارتقای اینترنت دیده شده
است ،افزود :یک سری محدودیت های سخت افزاری،
تجهیزات و محدودیت های اعتباری سبب شد شهر
ماژان از توسعه اینترنت مغفول بماند.

بخشدار ماژان:
 28کیلومتر فیبر
نوری اجرا شده
است اما به دلیل
برخی محدودیت
ها در حوزه
اعتباری ،تجهیزات
و سخت افزارها،
اینترنت هنوز
مشکل دارد

نیاز به جست وجوی آنتن
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات هم اظهارکرد:
روستاهای اکبرآباد ،سیوچاه ،کفتر میالن ،علی آباد
زارعین ،شهرک امام هادی و روستای گل دارای شبکه
های وب است و مردم باید درجست وجوی آنتن باشند.
«مصطفی بهی» ،با بیان این که روستای گل از محل
اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی ،از پوشش
نسل  4همراه بهرهمند است ،افزود :اهالی روستاهای
مجاور شهر ماژان برای استفاده از اینترنت های وب؛
باید به سیستم تنظیمات شبکه مراجعه و بعد از جست
وجوی شبکه ،گزینه  43212یا گزینه های وب را
انتخاب و از سرویس استفاده کنند.
وی تصریح کرد :در این روستاها رومینگ همراه و
ایرانسل برقرار است.او با اشاره به مشکل اینترنت در
شهر ماژان ادامه داد :تامین اینترنت به دلیل شهر شدن
ماژان ،باید توسط شرکت مخابرات انجام شود.

افزایش  100درصدی آب رسانی سیار
مدیرعامل شرکت
مخابرات:
با بهینه سازی و
تعویض برخی از
تجهیزات 5 ،تیر
امسال مشکل
اینترنت ثابت شهر
ماژان رفع شد

در حال پیگیری هستیم
مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه خراسان جنوبی هم
در خصوص مشکل اینترنت شهر ماژان گفت :با بهینه
سازی و تعویض برخی از تجهیزات ،پنجم تیر امسال
مشکل اینترنت ثابت شهر ماژان رفع شد.
«حسن آذری نصرآباد» ،با اشاره به مشکل اینترنت
پرسرعت تلفن همراه در شهر ماژان ،ادامه داد :موضوع
از طریق شرکت ارتباطات سیار در حال پیگیری و
در برنامه امسال قرار گرفته است که به محض تأمین
تجهیزات ،سرویس فوق برقرار می شود.او در پایان با
اشاره به مشکل کارت خوان های شهر ماژان گفت :این
مشکل نیز با برقراری اینترنت رفع خواهد شد.

یاقوت های سبز
برداشـت انگـور در زیرکـوه آغـاز شـد .مدیر جهـاد کشـاورزی زیرکـوه با بیـان این
کـه  277هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان را باغ هـای انگور تشـکیل می
دهد ،افـزود :امسـال پیـش بینی می شـود کـه از ایـن اراضـی  2هـزار و  216تُن
انگور برداشـت شـود.
«درویشـی» ادامه داد 80 :درصـد از انگور باغ هـای زیرکوه در خراسـان جنوبی
و  20درصد در اسـتان هـای همجوار عرضه می شـود.
او با بیان تاثیر خشکسـالی بر میـزان تولید انگور این شهرسـتان  ،افزود :امسـال
به دلیل خشکسالی و سـرمای بهاره شاهد کاهش میزان برداشـت انگور نسبت
به سـال گذشـته در این شهرسـتان خواهیم بـود .به گفتـه او روسـتای محمد آباد
قطب کشـت انگور در زیرکـوه اسـت و  350خانـوار در زمینـه تولید انگـور در باغ
های این روسـتا فعالیـت دارند.
همچنین سازمان جهاد کشاورزی به دنبال این اسـت تا از صنایع فراوری انگور
حمایت کند چرا که ایـن صنعت ایجاد ارزش افزوده ،اشـتغال زایـی و جلوگیری
از ضایعات محصـول را به دنبال دارد.

با توجه به خشکسالی ها میزان آب رسانی سیار در بشرویه طی سه ماه
ابتدای  1400در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از  100درصد
افزایش داشت.
فرماندار بشرویه با بیان این که خشکسالی و باران اندک به ویژه این شهرستان را
بسیار تحت تاثیر خود قرار داده است ،افزود :در بشرویه طی بهار امسال با بسیج
امکانات درخصوص آب رسانی به  12روستا به صورت ثابت و مقطعی اقدام شد.
او با اشاره به این که آب رسانی به این روستاها با کمک بیش از  200تانکر آب
انجام شده است ،ادامه داد :آب رسانی برای تامین آب شرب مورد نیاز دام ها
در بشرویه نیز نسبت به سال قبل افزایش بسیاری داشته است ،به طوری که از
ابتدای امسال حدود  ۵۰۰تانکر آب برای تامین آب مورد نیاز دامداران و مناطق
عشایری حمل شده است.

پیگیری چالش های  2تعاونی
ستاد توسعه تعاون نهبندان با محوریت بررسی مشکالت دو شرکت تعاونی جنگ
و شیشک این شهرستان برگزار شد.
به گزارش«خراسان جنوبی» عمده مشکالت موجود در خصوص تامین آب و
روشنایی ،صدور مجوز بهره برداری و تعیین تکلیف اسناد ،تامین نقدینگی و
پیگیری ساخت انبار مرکزی مجتمع جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
مقرر شد پیگیری های الزم در این خصوص انجام گیرد.

 60بسته حمایتی برای مرزنشینان
 60بسته حمایتی بین نیازمندان روستای سوالبست منطقه عشایری کسراب
سربیشه توزیع شد.
رئیس جمعیت هاللاحمر سربیشه با اشاره به مصوبات سفر اخیر استاندار و
بازدید از روستای سوالبست شهرستان ،گفت :بر این اساس  60بسته حمایتی
در اختیار نیازمندان این روستا و منطقه عشایری کسراب قرار گرفت.
«ثانی» با بیان این که این اقدام نیک با مشارکت داوطلبان و خیران و هزینه
 150میلیون ریال انجام شد ،افزود :این بسته های غذایی شامل برنج ،روغن،
ماکارونی ،قند و چای بود.

بی توجهی ،مرگ راننده پراید را رقم زد
خـروج پرایـد از جـاده محـور قاین-گنابـاد یـک کشـته بـه جـا گذاشـت .رئیـس
پلیس راه اسـتان گفت :روز گذشـته یک دسـتگاه سـواری پرایـد در کیلومتر 41
محـور قایـن -گنابـاد از جـاده خـارج شـد .سـرهنگ «رضایـی» افـزود :بر اثـر این
حادثه راننده فـوت کـرد و دو نفر مجروح بـه بیمارسـتان قاین منتقل شـدند .وی
علت حادثـه را توجـه نکـردن به جلـو ناشـی از خسـتگی و خـواب آلودگـی راننده
اعلام کـرد.

2بانوی خراسان جنوبی مسافر ووشو
دو بانوی ووشوکار خراسان جنوبی در مسابقات ووشوی انتخابی اعزامی به
مسابقات کشوری برگزیده شدند .به گزارش«خراسان جنوبی» ،با برگزاری
مسابقات انتخابی تیم جوانان استان در بخش بانوان ،خانم ها فاطمه قربانی
در وزن  48کیلوگرم و الهه قلی زاده در وزن  52کیلوگرم برگزیده شدند .این
نفرات برتر به اردوی تیم استان دعوت شدند و در صورت مثبت بودن نظر کمیته
فنی به مسابقات ووشوی قهرمانی کشور که  20تیر در تهران برگزار می شود
اعزام خواهند شد.

زیرکوه رکورددار کشور در هدر رفت آب
میزان هدررفت آب در خطوط انتقال آب و شبکههای آب و فاضالب زیرکوه 41
درصد و این رقم از میانگین کشـوری و اسـتانی هم باالتر است.
مدیـر امـور آب و فاضلاب زیرکـوه فرسـودگی شـبکههای آب رسـانی را از مهـم
ترین مشـکالت موجود اعالم کرد و گفت 33 :درصد شـبکههای آب رسانی این
شهرسـتان معادل  240کیلومتر فرسـوده و نیازمنـد تخصیص اعتبـارات ملی و
اسـتانی برای اصالح ،بازسـازی و جلوگیـری از هدررفت آب اسـت.
«غالمحسـینی» بـا بیـان ایـن کـه آب رسـانی سـیار در خـرداد امسـال بـا توجـه به
گرمـای هـوا و بـرای کاهـش دغدغـه کمآبـی روسـتاییان در زیرکـوه  15درصـد
افزایش یافت ،افـزود :اکنون  15روسـتای شهرسـتان مرزی زیرکـوه با جمعیت
سـه هـزار و  ۵۰۰نفر بـا تانکـر آب رسـانی میشـود.
به گفتـه او ماهانـه  250سـرویس آب بـرای روسـتاییان حمل میشـود و امسـال
یک نـاوگان دولتی بـه ظرفیت ناوگان آب رسـانی سـیار شهرسـتان اضافـه و یک
نـاوگان خصوصـی از مدار خارج شـد.

رجهایی که با نام حسین(ع) بافته میشود
نجـوای عاشـقانه از جنـس خدمـت بـه اهـل بیـت (ع) در کارگاههـای قالـی بافی
طبس گـوش نـوازی میکند تـا عاشـقان خانـدان عصمـت و طهـارت با سـرپنجه
هنر ،گـره بر تـار و پود فـرش بزننـد و سـهمی در بازسـازی عتبـات عالیات داشـته
باشـند.
بنا بـه گفته جانشـین سـتاد بازسـازی عتبات عالیـات طبـس ،در این شهرسـتان
 78کارگاه قالی بافی فعال اسـت کـه هنرمندانی با سـنین مختلف بـرای بافتن
قالـی داوطلب می شـوند چرا کـه بافـت قالـی را توفیقی بـرای خود مـی دانند.
«مهربـان» افـزود 349 :تختـه فـرش توسـط خواهـران بافنـده فـرش سـتاد
بازسـازی عتبـات عالیـات بافتـه شـده اسـت.

