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ویژه برنامههای ایام شهادت ابن الرضا،
امــام جــواد(ع) اعالم شــد .به گــزارش
آســتان نیوز ،برنامه هایی در شب ،روز و
شام شــهادت امام جواد(ع) برای عموم
زائرانی که برای عرض تســلیت شهادت
آن حضرت به محضر پدر بزرگوارشان...


صفحه1

صفحه۲

زبرخان؛ سارقان کابل فعال ،مدیران ممنوع از مصاحبه!

مدیر روابط عمومی مخابرات خراسان رضوی اجازه انتشار پاسخ های مدیر مخابرات نیشابور را نداد
خبرنگارانخراسان/سرقتکابلهایمخابرات،
واگذار نشدن خط جدید به مشــترکان و طوالنی
شــدن رفع خرابیهــای تلفنهای ثابــت از عمده
گالیههایی اســت که شــهروندان خــرو و درود در
شهرستان زبرخان از مخابرات دارند و امام جمعه
درود دلیل این مســائل را وجود تنهــا دو پیمانکار
در مخابرات زبرخان برای رسیدگی به مشکالت
مردم میداند .خبرنگاران خراسان تالش کردند
تا پاســخی در ایــن زمینــه از مدیر روابــط عمومی
مخابرات اســتان بگیرند اما وی پاســخها را به روز
شــنبه موکول کرد .همچنیــن با مدیــر مخابرات
نیشــابور صحبت کردیم و پاســخهایی نهچندان
دلچسب گرفتیم که در ادامه مدیر روابط عمومی
مخابراتاستانباارسالفایلصوتی،جلویانتشار
این پاسخها را گرفت و مدیران شهرستانی را فاقد
صالحیتپاسخگوییدانست.درادامهگفتوگوی
چهره به چهره خبرنــگاران ما با شــهروندان خرو
و درود و پیگیــری مشــکالت آنها از مســئوالن را
بخوانید.به گزارش خراســان رضــوی ،خرو بیش
از ۷۵۰۰مشــترک تلفــن ثابــت دارد کــه تعــداد
مشترکانتلفنثابتآنازمشترکان۱۸شهرستان
دیگر در استان خراســان رضوی بیشتر است؛ اما
متاســفانه خدمات مخابرات به این شهر متناسب
با شمار مشــترکان نیســت.آقای رحمانی یکی از
شــهروندان محله علیای خــرو اســت و در این باره
میگوید :متاســفانه چیزی که ما در این ســالها
دیدهایم این اســت که ســاکنان فقط باید آبونمان
تلفنهای ثابــت را پرداخت کننــد و از خدمات آن
محــروم هســتند؛ ســرقت کابلهای مخابــرات و
قطعی طوالنی تلفن های ثابت در این محل باعث
گالیه مردم اســت امــا پیگیری ها هیــچ نتیجهای
ندارد و پاسخگو نبودن مخابرات باعث نارضایتی
های فراوانی در بین ســاکنان شــده است.سری
به شهرک صنعتی خیام به عنوان دومین شهرک
صنعتیاستانخراسانرضویمیزنم.متاسفانه
مدیراناینشهرکهمازکمبودخدماتمخابرات
گالیهمندهستند.مدیرعاملشهرکصنعتیخیام
میگوید:تعدادزیادیازصنایعمتقاضیاشتراک
تلفنثابتهستندکهمتاسفانهمخابراتواگذاری
تلفن ثابت را منوط به اجرای کابل فیبرنوری بیان
کرده که آن هــم به علــت کمبود اعتبــارات هنوز
اجرایینشدهاست.سکینهچمبریادامهمیدهد:
رفع خرابی تلفن ها از ســوی مخابرات هم خیلی
زمانبراستومواردیوجوددارد کهبیشازپنجتا
ششماهطولکشیدهوهمچنینبحثآنتندهی
موبایلوبهتبعآناینترنتاینشهرکهمدربیشتر
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مواقعبامشکلواختاللروبهرواست.
•خطوطفرسودهتلفندرروستاهایخرو

حتما از اوضاع قمر در عقرب مشترکان تلفن ثابت
در شــهر خرو ،می توانید اوضاع روســتاهای آن را
حدسبزنید.بوژمهرانی،دهیارروستایبوژمهران
میگوید:روستایبوژمهرانحدود ۵۰۰مشترک
خط ثابــت دارد و تعــداد زیادی هم از شــهروندان
برای تلفن ثابت ثبتنــام کردهاند کــه هنوز تلفن
ثابت آنها دایر نشده اســت و همچنان از خدمات
محرومهستند.
•ادارهمخابراتشهرستانزبرخان
تنهابا 2پیمانکار

با گذشت بیش از یکسال و نیم از ارتقای زبرخان
بــه شهرســتان و اســتقرار بیشــتر ادارات در ایــن
شهرســتان ،هنوز مخابــرات در زبرخان مســتقل
نشده و زیرنظر اداره مخابرات شهرستان نیشابور
ادارهمیشودودرچنینشرایطیفقطدوپیمانکار
مشــکالت مخابراتی مردم را برطــرف میکنند.
یکی از شهروندان درود ،واگذار نشدن تلفن ثابت
در شهرک امیرالمومنین(ع) و شهرک فرهنگیان
را یــادآور می شــود و می افزاید :متاســفانه به رغم
پیگیری های فــراوان هنوز نتوانســتیم در این دو
منطقهتلفنثابتبگیریموآنتندهیتلفنهمراهدر
برخینقاطمثلخیابانمالکوخیابانکمربندی
بامشکلمواجهمیشود.آقایحسینیمیگوید:
به دلیل زیارتی و گردشگری بودن درود ،روزهای
پایان هفتــه مســافرانی از نقاط مختلف اســتان،
کشــورمان و حتی کشــورهای مجاور به این شهر
سفرمیکنندکهدراینایامبرخیمواقعاستفاده
همزمان تعداد زیادی از شهروندان از تلفن همراه
مقدورنیست.آقایموسوی،شهرونددیگریاست
کهزمانبربودنبرطرفشدنخرابیتلفنباثبت
درخواستدر ۲۰۱۱۷دراینشهرستانرایادآور
میشودومیگوید:اززمانیکهخرابیتلفنراثبت
می کنیم مدت زیادی باید سپری شود تا پیمانکار
مخابراتبرایرفعنقصدرمحلحضورپیداکند.
درهمینزمینهامامجمعهدرودبااشارهبهگذشت
یکســال ونیــم از ارتقــای زبرخان به شهرســتان
وامیدهــا و آرزوهــا در مســتقل شــدن ادارات این
شهرســتان از نبــود زیرســاختهای اساســی در
بخش مخابرات انتقاد می کند و مــی افزاید :رفع
خرابی تلفن در شــهر درود و شهرســتان زبرخان
مدت ها زمان میبرد و متاسفانه با حدود ۷۰هزار
نفر جمعیت در این شهرســتان تنهــا دو پیمانکار

مخابراتوجوددارد.حجتاالسالمسجادیزاده
میگوید:اگرتعمیرونگهداریمخابراتبرایاین
شــرکت زیان دارد ،بارها به همه مســئوالن اعالم
کردهایم ،تریبون نماز جمعه در اختیار مســئوالن
اســت تا مشــکالت را با مــردم درمیــان بگذارند و
دالیل ایــن کوتاهــی را بیان کنند.محمدحســن
درودی ،عضــو شــورای شــهر درود نیــز قولهای
مســاعد رئیس اداره مخابرات را مبنی بر استقرار
دکلتلفنهمراهبرایرفعنقایصوآنتندهیبهتر
درشهردرودکههرسالپذیرایزائرانومسافران
زیادی است ،یادآور می شــود و می افزاید :اعتقاد
ما و دوســتان در شــورای شهر و شــهرداری بر این
اســت که پیمانکار اداره مخابــرات در این موضوع
تعلل میکنــد وگرنه تمام زیرســاخت هــای الزم
برای نصب دکل انجام شــده و ما منتظر انجام این
کار هســتیم و در موضوع تلفن های ثابت شهرک
امیرالمومنین(ع)وفرهنگیاناینشهرنیزباتوجه
به پیگیریهای انجام شــده ،باز هم کوتاهیهای
پیمانکار باعث انجام نشــدن این کار شده است و
امیدواریمباپیگیریهایمسئوالنادارهمخابرات
هرچهسریعترانجامشود.
•مسئوالنشهرستانحقمصاحبهندارند!

در پایان پیگیــری های این گزارش بــا مدیر روابط
عمومــی مخابــرات خراســان رضوی تمــاس می
گیریم .محمــودی ارائه پاســخ را منوط به ارســال
مکتوب پرســشهای خبرنــگار ما می کنــد و می
گوید که برای پاســخگویی باید با مدیر شهرستان
صحبتوپاسخهایدقیقراروزشنبهبرایروزنامه
خراسانارسالکند.خبرنگارمانیزبرایپیگیری
ســریعتر مشــکالت اهالی این دو شــهر ،بــه طور
مستقیمبامدیرمخابراتشهرستانهاینیشابور،
فیروزهوزبرخانصحبتمیکند؛موسیآبادینیز
پاسخ هایی در این زمینه به ما میدهد اما دقایقی
پس از این تمــاس تلفنی ،روابط عمومی شــرکت
مخابرات خراســان رضوی با ارســال فایل صوتی
در یکی از پیامرسانها برای خبرنگار ما تاکید می
کند که این مصاحبه قابل انتشار و استناد نیست.
محمودی تاکیــد می کنــد :به هیچ عنوان پاســخ
های مدیر مخابرات نیشابور را در رسانه خود درج
نکنید،چونمابههیچعنوانقبولنمیکنیموباید
مرجع رسمی ما برای رسانه ها که روابط عمومی
است ،پاسخ شــما را بدهد .به هیچ عنوان مدیران
شهرستانهایمخابراتاجازهمصاحبهمستقیم
بارسانههاراندارند.منتظرباشیدتامنخودمپاسخ
هارابرایشماارسالکنم.

