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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

حرف مردم

پیگیری حرف مردم درباره داستان ادامه دار سرقت کابل های مخابراتی در استان

رنج بیپایان مردم از سارقان کابلهای مخابرات
گزارش
محمد حسام مسلمی

تـــراژدی تلخ و داســتــان ناتمام سرقت
تجهیزات مخابراتی در استان همچنان
ادامـــه دارد و م ــردم را بــه ســتــوه آورده
است ،تــراژدی آزاردهنده ای که پایین
شهر و باال شهر نمی شناسد و همه به نوعی
از این موضوع متضرر می شوند و کمتر
خانواده ای را می توان پیدا کرد که زخم
خـــورده ســرقــت کــابــل هــای مخابراتی
نباشد ،آن طور که مدیران مخابرات استان
اعـــام کـــرده انـــد ،ســرقــت کــابــل هــای
مخابراتی امــســال در مقایسه بــا سال
گذشته  60درصـــد افــزایــش داشــتــه و
مشکالت مردم را در این زمینه دوچندان
کــرده اســت .گــروه حــرف مــردم روزنامه
خراسان هر روز موجی از پیام ها و تماس
ها را دریافت می کند که نشان می دهد
این سرقت ها به یک رویه پر تکرار تبدیل
شــده اســت ،از بـــازاری گرفته تــا منازل
مسکونی و ساختمان های اداری از این
موضوع دیگر به ستوه آمــده اند.پیامک
یکی از مخاطبان روزنامه نیز قابل توجه
است که گفته در شب های مختلف شاهد
آسیب زدن به تجهیزات و سرقت کابل
های مخابراتی هستیم ،برخی با سالح

عکس تزئینی است

در جاده قدیم توس مغازه دارم و
از کارتخوان غیر ســیار استفاده
مــی کنــم ،ســرقت کابــل هــای
مخابرات در ایــن منطقه به یک
موضوععادیتبدیلشدهوبرای
من و مشــتری ها دردسر ایجاد
کرده اســت ،تا بخواهند دوباره
کابلهایمخابراتراوصلکنند
جانمانبهلبمیرسد.

های سرد سعی در قیچی کردن و سرقت
کابل ها دارند و در این میان برای رفت و
آمد فرزندان مان نگرانیم ،در حالی که
عده ای با خیال راحت در حال سرقت اند.
•دزد ناشی که به کاهدان می زند

آن ط ــور کــه «شــرکــتــی» مــعــاون شبکه
مخابرات استان به «خــراســان رضــوی»
گفت« :سرقت کابل ها در همه جای استان
زیاد شده و با توجه به این که جنس کابل
ها و سیم های مخابراتی از مس است و
قیمت باالیی دارد سارقان را وسوسه می
کند و آن ها با سرقت شان مردم را دچار
مشکل می کنند ».وی افــزود :در برخی
موارد دزد ناشی به کاهدان می زند و به
اشتباه فیبرهای نوری را نیز به جای کابل
های مسی قطع می کند و این اشتباه تنها
باعث قطع ارتباط مشترکان فیبر می شود
و چیزی عاید سارقان نمی شود.
روزن ــام ــه خــراســان در س ــال گذشته،
گزارشی با عنوان «حاشیه امن سارقان
کابل در خأل قانون!» منتشر کرد که در
آن گزارش مدیران مخابرات اعالم کردند
«طی سال های  99و  1400سارقان 10
میلیارد تومان از این سرقت ها به جیب
زده اند ».حال با افزایش قیمت تجهیزات

و کابل هــای مخابراتی به گفته معاون
مخابرات استان «با جرئت می توان گفت
که قیمت ها سه برابر شده و آمار خسارت
نیز سه برابر شده است ».آمار قطعی تلفن
هــای ناشی از ایــن سرقت ها نیز قابل
توجه است به نحوی که در نیمه اول سال
گذشته ارتباط  ۵۳هزار مشترک تلفن در
خراسان رضوی به علت سرقت کابل قطع
شد که بیشتر این سرقتها مربوط به شهر
مشهد بوده اما این معضل حاال در همه
جای استان بیشتر شده است و باید برای
آن فکری کرد.
•افزایش  60درصدی سرقت کابل
های مخابراتی در استان

«شرکتی» معاون شبکه مخابرات استان
با بیان این که بیشترین سرقت ها از جعبه
هــای تقسیم که در دیــوارهــا نصب شده
انجام می شــود و یک معضل اجتماعی
است،تصریح کرد :با توجه به این که جنس
جعبه های تقسیم از نوع مس است برای
سارقان جذابیت بیشتری دارد ،همچنین
با توجه به گستردگی شبکه متاسفانه
بیشترین سرقت مربوط به شبکه کابل
تلفن ثابت و از نوع کابل مسی رخ میدهد،
امــا سرقت در سایتهای  ،BTSشبکه

فیبر نوری (هوایی) و کابلهای برق حد
فاصل شبکه برق و تجهیزات مخابراتی نیز
گزارش شده است .وی افزود :متاسفانه
ســرقــت کــابــل هــای مخابراتی در همه
جای استان زیاد شده و نسبت به سال
گذشته حدود  60درصد افزایش یافته
اســت .شرکتی در پاسخ بــه ایــن ســوال
که با توجه به وسعت سرقت های کابل
های مخابراتی ،راهکارهای پیشگیرانه
برای کاهش سرقت ها انجام شده است؟
گفت :در گذشته بیشتر از کابل های مسی
استفاده می شد که با توجه به قیمت باالی
آن برای سارقان وسوسه انگیز بود ،سعی
کردیم به همین منظور شبکه فیبر نوری
را ارتقا دهیم .وی همچنین از رایزنی با
پلیس بــرای جلوگیری و کاهش سرقت
کابل های مخابراتی خبر داد و تصریح
کرد :قرار است این هفته یا هفته آینده
جلسه ای با پلیس برگزار کنیم که به یک
راهکار برسیم تا بتوانیم میزان سرقت
کابل هــای مخابراتی را کاهش دهیم،
قطعا نظرات پلیس در این باره راه گشا
خواهد بود.
پیش از ایــن نیز رئــیــس پلیس آگاهی
وق ــت شــهــرســتــان مشهد اعـــام کــرده
بــود که درخــصــوص سرقت ها بر طبق
آسیب شناسی هایی که صورت گرفته
مشخص شده که مشکالت اقتصادی،
تورم ،بیکاری ،افزایش قیمت کابل های
مخابراتی و اعتیاد باعث شده است که
این گونه سرقت ها انجام شــود ،ضمن
ایــن که بیشتر سرقت هــای کابل های
مخابراتی توسط معتادان متجاهر صورت
می گیرد .وی خأل قانونی برای برخورد با
سارقان را از جمله مشکالت در برخورد
با سارقان کابل های مخابراتی اعالم
کرده بود.
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داد مردم از افزایش  3برابری کرایه نقدی اتوبوسرانی
سهبرابرافزایشبرایآنهاییکهمنکارتندارند!خیلی
منکارتدرشهرزیاداستیاباجههایشارژمنکارتتوزیع
مناسبیداردکهاینگونهتصمیماتهماجرامیشود؟بهفکر
مردمباشید.
باتشکرازشورایشهرمشهدکههزینهجریمهافرادفاقد
شارژ من کارت را  2000تومان افزایش داد ،خسته نباشید
پهلوانان!
سازمان اتوبوسرانی گفته هرکسی که من کارت ندارد
باید سه هــزار تومان کرایه بدهد یعنی سه برابر ! این چه
وضعیتیاست؟
به مسئوالن بگویید این امــاک مشهد را  72ساعت
تعطیلکنندتامشخصشودکداممجازاستوکدامغیرمجاز.
هرکدامبرایخودشاننرختعیینمیکنند.
دست مهندسان شهرداری و مدیران اجرایی با اجرای
پروژه میدان نمایشگاه درد نکند ،آیا می شود به فکر پروژه ای
همبرایفلکهپارکوفلکهپلپرتوی وکیلآبادباشید؟
ساکن منطقه صبا هستیم .دو روز پیش کامپیوتر
خودروی پدرم را دزدیدند  .بنده خدا در این هوای گرم با
وانت پیکان کار می کند با سن باال و کمردرد زیاد .یک دزد
بی وجدان در عرض چند دقیقه ضرر هنگفت وارد می کند.
قیمت کامپیوتر خودرو باالست و پدرم هم مجبور بود سریع
تر تهیه کند تا خودرو قادر به حرکت باشد .اگر قطع دست
دزد به خاطر دزدی اجــرا شــود  ،بعضی ها حساب کار
دستشان می آید.
درباره استفاده آب شرب در شهرداری ها به یک مقاله
بسندهنکنیدآماریکهارائهدادهبودیدوحشتناکبود.
خدمت دوستی که اعالم کردند در بولوار نماز بین
ستون های برق درخت بکاریم به عنوان یک کارشناس
فضای سبز شهری عرض می کنم با توجه به کمبود آب
کاشتن حتی یک نهال هم در سطح شهر خیانت به مردم
است.
ساکن امیریه  9هستیم در این منطقه وجود سگ های
ولگرد به خصوص در ابتدای صبح که برای رفتن به سرکار و

استفاده از سرویس از منزل خارج میشویم باعث ناراحتی و
اضطراب فراوان می شود .لطفا شهرداری یا هر سازمانی که
مسئولجمعآوریاینحیواناتاستسریعتردراینخصوص
اقدامکند.
مناعتراضداشتمبابتاینکهاتوبوسخط ۳۲واقعادیر
میآیدومندیربهسرکارمیرسم.
نمیدانمچراراهورمشهددرخیابانهایسرافرازانکه
منطقه خودشان هم هست گشتی نمی زند؟ خیابان ها پر
کامیون شده ،در خیابان ها به صورت عمودی پارک و برای
بیرونرفتنازخانهمشکلایجادمیکنندوباعثتصادفمی
شوند.
شرکت برق روشنایی معابر کوچه های عبادی مثل
 ۵۴،۵۸،۶۰را قطع کرده ،شاید به خاطر صرفه جویی باشد
ولی فکر امنیت کوچه را نکرده که شب کسی از ترس تاریکی
وحشتناکیکهبرکوچههاحاکماستنمیتواندترددداشته
باشد ،حداقل می شود کاری کرد که یکی درمیان روشن
باشد.
ما کارگران در مجاورت تصفیه خانه شهرک صنعتی
توس هستیم ،متاسفانه در طول سال از بوی تعفن این
تصفیه خانه هزاران کارگر عذاب می کشند ،امسال هم
عالوه بر بوی بد منطقه پر از پشه شده است و همچنین
پرندگان کوچک مثل گنجشک و ...هم کل امسال یا نابود
شدند یا از این منطقه رفته اند .لطفا به اطالع مسئوالن
محیط زیست استان و مسئوالن استان برسانید که فکری
به حال سالمت انسان ها و محیط زیست کنند.
درشهرداریمنطقه ۱۰قاسمآباددرختانبزرگراقطع
ودرختانکوچکترراهرسمیکنند.
از این هایی که از سگ های ولگرد و گرسنه دفاع می
کنند باید پرسید آیا تا حاال سگ دنبال خودتان یا بچه های
تان بوده؟ درست است که موقع دیدن سگ یک سری نکات
را باید رعایت کرد اما سگ به دلیل شامه قوی که دارد بوی
استرس را هم میفهمد و به خصوص اگر گرسنه باشد حمله
ور می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پاسخ داد

 ۴واکسن توصیه شده برای دوز چهارم
پیگیری حرف مردم

پرداخت وام ازدواج فقط
به ۱۶درصد متقاضیان
چندی پیش رئیسجمهور به منظور تسهیل دریافت
وام ازدواج دستوراتی صادر کرد« .خراسان آنالین» با
طرح این سوال که بانکهای استان چه برنامهای برای

بیمه
من دو دوز اول را ســینوفارم تزریق کردم و
دوز ســوم را آســترازنکا .پدرم نیز دو نوبت

برکت و یــک نوبت ســینوفارم زده اســت،

حاال می گوینــد باید دوز چهــارم را بزنیم،

جوالن  ۵هزار دالل در
گردشگریسالمتمشهد

چهواکسنیبزنیمکهباتوجهبهواکسنهای

قبلیمشکلیایجادنشود؟

دکتر حسینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در پاسخ به این سوال شهروند به «خراسان
آنالین» گفت :افراد باالی  ۱۸سال که شش ماه از
نوبت آخر واکسن آ نهــا گذشته باشد ،میتوانند
واکسنتزریقکنند.هماکنونبیشترواکسنهاییکه
پایه پروتئینی دارد ،مانند پاستوکووک ،اسپایکوژن،

رازی و فخرا توصیه میشود ،اما منعی برای تزریق
دیگر واکسنها وجــود نــدارد .افــرادی که واکسن
سینوفارم و برکت تزریق کرده اند  ،میتوانند این
واکسنها را تزریق کنند .وی اف ــزود :هم اکنون
مشکلی در زمینه واکــســن وجــود نـــدارد ،برکت،
اسپایکوژن ،پاستوکووک ،رازی و سینوفارم را داریم.

جانشین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی
مشهد گفت :جایگاه گردشگری سالمت کشور
ما در منطقه خاورمیانه جزو  ۱۰کشور نخست
هم نیست و حتی بازار کشورهایی مثل عراق که
اشتراکات فرهنگی و مذهبی زیادی با ما دارند

پوشاندن جامه عمل به دستور رئیسجمهور دارنــد،
سراغ صفایی نیکو ،دبیر شــورای هماهنگی بانکهای
خراسان رضوی رفت اما با وجود فرصت چند روزه برای
پاسخدهی به بیان این کلیات بسنده شد :درخصوص
دستور رئیسجمهور برای تسهیل گرفتن در وام ازدواج
تمامی دستورالعملهای تسهیل در پرداخت از سوی بانک
مرکزی به بانکهای عامل در استان ابالغ شده است .وی

و روزگاری آمار بسیار قابل توجهی از مراجعان
خارجی به مراکز درمانی ما را شامل می شدند
تا حد زیادی از دست رفته است .توکلیان در
گفتوگو با «خراسان آنالین» افزود :بیش از پنج
هزار دالل یا همان لیدر به صورت غیرقانونی
در حــوزه گردشگری سالمت مشهد فعالیت
میکنند .اگــر ایــن لیدرها ،هر چه سریعتر
سامان دهی نشوند و با تخلفات مالی و عملکرد
غیر قانونی آ نهــا با قاطعیت برخورد نشود،
وضع گردشگری سالمت بهبود نخواهد یافت.

در ادامه به بیان آماری پرداخت که نشان میدهد روند
دریافت وام ازدواج چندان هم ساده نیست به طوری که تنها
 ۱۶درصد متقاضیان موفق به دریافت این وام میشوند!
کل متقاضیان تسهیالت ازدواج پرداختی شبکه بانکی
امسال  ۳۶هزار و  ۷۱۴فقره بوده ۱۷ ،هزار و  ۸۰۱فقره
به شعبه معرفی شدهاند و  ۱۸هزار و  ۹۱۳فقره در صف
انتظار هستند .تاکنون پنج هزار و  ۹۳۴نفر وام گرفتهاند.
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