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برایاطالعمسئوالن
مخاطبان گرامی ،ستون«برای اطالع مسئوالن » صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان
می رساند.
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شهرداری

تزریقخطرناک گازشهریدرکپسولگازشارژکولرخودرو

آتشگازتقلبیکولر ،بهجانخودروها

تقلبیشارژکولرخودرو،وجودندارد!
رئیساتحادیهبرقخودرو:درمشهد،هیچروشودستگاهیبرایتشخیصگازاصلاز
ِ
گزارش
محمدبهبودینیا

همزمان با شــروع فصل گرما ،بازار شــارژ کولر
خــودرو و کولرهای گازی داغ شــده بــه طوری
که گاهی ســود این حرفه آن قدر وسوســهانگیز
است که برخی افراد بدون هیچ گونه تخصصی،
در این فصل به شــارژ غیراصولــی کولر خودرو
مشــغول مــی شــوند و روی همینحســاب ،در
روزهای اخیر ،زمزمههایی مبنی بر اســتفاده از
گاز شهری برای شارژ کولر خودرو و وجود حجم
زیادی از گازهــای تقلبی در بازار شــارژ کولر به
گوش می رسد.
•خودروهایی که بهواسطه گازتقلبی کولر،
در آتش میسوزند

بــرای بررســی ایــن موضــوع و مطلــع شــدن از
صحت شــنیده هایمــان ،با «ســاالری» بازرس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی
(صمت) و «علی نجوی ثانی» رئیس اتحادیه برق
خودروی مشهد همراه می شویم .رئیس اتحادیه
برق خودرو مشــهد ضمن تایید اســتفاده از گاز
شهری و گازهای تقلبی برای شارژ کولر خودرو
می گوید« :ما چند ســالی اســت پیگیر مســئله
شــارژ کولر خودرو بــه وســیله گازهــای تقلبی
هستیم و از همان چندســال پیش ،بحث تزریق
گاز شهری در این کپسول ها مطرح بود .این در
حالی است که اگر کولر با گاز شهری شارژ شود،
در هنگام تصادف یا وارد آمدن ضربه به لوله های
ارتباطی کولر ،گاز دچار حریق می شود و تبعات
غیرقابــل جبرانــی دارد ».نجوی تعــداد زیادی
نامه را که در دستش دارد ،نشان می دهد و می
گوید« :ما با تمام ارگان ها نامه نگاری کرده ایم
تا پای کار بیایند و با واحدهای صنفی متخلف که
گازهای تقلبی شارژ کولر خودرو می فروشند،
برخورد شــود .این ادارات شــامل دادگستری،
محیط زیست ،اتاق اصناف ،مدیر کل نظارت بر
استاندارد و اداره اماکن می شود که با آنها در
حال مذاکره هستیم».
•تعداد زیادی از کپسول های گاز شارژ
کولر ،اصل و استاندارد نیست

رئیس اتحادیه برق خودروی مشهد همزمان با
بازدید از چند کارگاه تعمیرات خودرو در شهر،
ادامه میدهــد« :حجم زیــادی از این کپســول
های گاز استاندارد نیست و اعضای اتحادیه ما
هم در اســتفاده از این گازها مقصر نیستند چرا
که برای تعمیــرکاران هیچ راه شناســایی برای

تشــخیص گازهــای اصلــی و تقلبــی از یکدیگر
وجود ندارد ».وی در پاسخ به این سوال که «اگر
ِ
خود اپراتورها راهی برای تشــخیص گاز اصلی
و تقلبی ندارند ،پس مردم چطور در زمان شارژ
گاز کولر خــودرو ،متوجه شــوند گازی که برای
شارژ کولر آن ها اســتفاده می شود اصلی است
یا تقلبی؟» می گوید« :متاســفانه همان طور که
گفتم هیچ کس نمی تواند تشخیص دهد که گاز
مصرفی برای شارژ کولر ،اصل است یا تقلبی و
برای این کار فقــط یک راه وجــود دارد و آن هم
استفاده از دســتگاه مخصوصی برای تست گا ِز
استفاده شــده اســت که متاســفانه از این مدل
دســتگاه در مشــهد ،فقط یک عدد وجــود دارد
و آن هــم در اختیار محیط زیســت اســت .نکته
این جاســت که محیط زیســت مدتی قبل برای
تســت گازهای موجــود در بازار از این دســتگاه
اســتفاده کرده بود و بعد از تســت چند نمونه از
گازهــای تقلبی ،دســتگاه به کلی خراب شــده
بود و طبق آخرین اطالعات ما ،هم اکنون هیچ
دستگاهی برای شناسایی گازهای تقلبی شارژ
کولر خــودرو در مشــهد نداریم .البتــه در اصل
باید این گازها در گمرک تست و مهر تایید روی
کپســول های اصل درج شــود .روش دیگر این
اســت که برای کنترل این موضوع ،ساز و کاری
تعریف شود تا فروشندگان ،استانداردهای الزم
را از محیط زیست و کمیســیون مبارزه با کاالی
قاچاق و دیگر ســازمان ها بگیرند و بشناســند و
این کپسول ها ،بهواسطه آگاهی شناسنامه دار
شوند و اطالعات الزم روی کپسول درج شود تا
هم اعضای اتحادیه ما در تعمیرات خودرو و هم
مشــتریان با مراجعه به این شناســنامه ،از اصل
یا تقلبی بودن این گازها با خبر شــوند ولی فعال

که خبری از چنین شرایطی نیست .علی نجوی
ثانی دربــاره آســیب هایی کــه اســتفاده از این
نوع گازها به خــودرو وارد می کنــد ،می گوید:
«گازهــای غیراســتاندارد ،خوردگــی هایی در
مدار لوله کولر ایجاد می کند و باعث آســیب به
کمپرســور خودرو می شــود و در نتیجه ،هزینه
هایی چند میلیونی روی دست مالک خودرو می
گذارد .این روزها مردم به خاطر تزریق گازهای
تقلبــی به کولــر خــودرو ،کولــر گازی و یخچال
هایشان دچار ضرر و زیان مالی زیادی می شوند
و از طرفــی ضررهای زیادی به محیط زیســت و
الیه ازن وارد می شود .برای ســامان بخشی به
این موضوع نیاز اســت که ارگان هــای مختلف
پای کار بیایند اما واقعیت این است که در حال
حاضر مــا در اتحادیه برق خودروی مشــهد تنها
مانده ایم و هیچ کس برای جمع آوری گازهای
تقلبی از ما حمایت نمی کند».
•آشفته بازار گازهای تاریخ مصرف گذشته و
تقلبی در مشهد

در حین گشت زنی و بررســی کپسول های گاز
موجــود در تعمیــرگاه های خودرو« ،ســاالری»
بازرس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی
به بررسی چند نمونه از کپســول ها می پردازد
و می گویــد« :روی هیچ کــدام از کپســول ها نه
تاریخ تولیــد وجود دارد و نه تاریــخ انقضا و از آن
جا کــه این گازهــا بعد از گذشــت مــدت زمانی
مشــخص ،تاثیــر گــذاری اش را از دســت مــی
دهد ،وقتی تاریخ تولید و مصرف آن درج نشده
باشــد ،نمی دانیم متعلق به یک ماه قبل اســت
یا  10ســال قبل و هنوز کارآیی دارد یا منقضی
شــده ».در ادامه گفت وگو ،رئیس اتحادیه برق

خودروی مشــهد هم تایید می کند و می گوید:
«من حاضرم با سند و مدرک به شــما ثابت کنم
کپسول های گازی در مشهد خرید و فروش می
شــود که از  5ســال قبل در انبارها مانده وقطعا
گاز این کپســول ها خاصیتش را از دســت داده
اســت ».بازرس ســازمان صمت اســتان ،روش
دیگــری بــرای اثبــات تقلبی بــودن ایــن گازها
انجام می دهد و با پنبه ای آغشته به الکل ،روی
نوشته های درج شده روی کپسول ها می کشد
و حروف به سرعت پاک می شــود .ساالری می
گوید« :همان طور که مشــاهده کردید ،تمامی
نوشته ها به صورت چاپی روی کپسول درج شده
است و نشان دهنده تقلبی و غیراستاندارد بودن
محصول است .اما آشفتگی در بازار این کپسول
ها به همین جا ختم نمی شــود .ما از افرادی که
به شــارژ کولر خودرو در ســطح شــهر مشغولند
شــنیده ایم که بعد از خالی شــدن این کپسول
ها ،افرادی کپســول های خالــی را جمع آوری
می کنند و ما به این مظنونیم که کپســول های
خالی شده ،دوباره با گازهای تقلبی پر می شود
و به چرخه باز می گردد و این احتمال هست که
برخی افراد ،کپسول های کهنه را رنگ آمیزی
و روی آن ها نوشته هایی چاپ می کنند و دوباره
به بازار می فرستند».
•کشف چند انبار گازهای تقلبی در مشهد؛
مردم به مراکز رسمی و دارای پروانه رجوع
کنند

در پایان ،مهدی مقدســی ،کارشــناس مسئول
اداره بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی،
درباره خرید و فروش گازهای تقلبی شارژ کولر
خودرو در مشــهد و اســتان می گوید« :در سال
های قبل ما انبارهایی را با حجم  300تا 400
کپســول که با گازهــای تقلبی یا گاز شــهری پر
شده بودند کشف کردیم و این انبارها پلمب شد
و پرونده ایــن افراد به مراجع رســیدگی کننده
فرستاده شــد .در ســال جاری نیز کشفیاتی از
این دســت ،در خیابان آخوند خراسانی مشهد
داشتیم که پرونده این واحد نیز در حال بررسی
اســت .مردم باید به ایــن موضوع توجه داشــته
باشند که در واحد های صنفی مختلف ،به دلیل
ارزان بودن ایــن گازها ،اقدام به شــارژ نکنند و
برای شارژ کولر خودروشــان به مراکز رسمی و
دارای پروانه و تحت نظر اتحادیه مراجعه کنند
تا از آسیب رسیدن به خودروشان و آتش سوزی
هنگام برخــورد و تصــادف به دلیل اســتفاده از
گازهای تقلبــی و دیدن آســیب هــای غیرقابل
جبران ،جلو گیری شود  ».

پاسخشهرداریبهگالیهاهالیبولواراقبالالهوری

عملیات به سازی پیاده روی بولوار وکیل آباد ،ادامه خواهد داشت
«من یکی از ساکنان بولوار الدن هستم.
حدفاصل خیابان الدن تا اقبال الهوری،
یک عقب رفتگی اســت که محل عبور و
مرور مردم تا ایستگاه متروی اقبال است
و در همــان محــدوده ،دانشــگاهی نیــز
وجود دارد .متاســفانه ایــن محدوده که
مســافت زیادی را هم به خود اختصاص
داده ،کامــا به شــکل مخروبه اســت که
امــکان تــردد را به ویژه در شــب بســیار
ســخت می کند .چنــد ماهی می شــود
که شــهرداری آغــاز عملیات بازســازی
این زمین خاکی را شــروع کرده اما هنوز
شــاید  20درصد هم پیشــرفت نداشته
است .ســوال من این اســت برای سنگ
فرش کردن یــک زمین خاکی کــه اتفاقا
محل شلوغی هم هســت و برای ساکنان
منطقه الدن مشــکالت زیادی به وجود
آورده از جمله شــکل گرفتن پاتوق برای
سیگارکشــیدن ،چقدر زمان می برد؟ تا
کی باید با این مشــکل دســت به گریبان
باشیم؟ لطفا رسیدگی کنید».

پیگیری
نوید زنده روحیان

اینپیاممردمیپیروپیامیبودهکههفتماهپیش
و در تاریــخ  30آبــان  97در همین صفحــه به آن
پرداخته شده اســت اما حاال و پس از گذشت این
مدت طوالنی ،بخش محدودی از این پروژه سر و
سامانگرفتهوبقیهفضا،نهتنهاهنوزخاکیاست
که با مصالح ساختمانی نیز سدمعبر شده است و
راه رفت و آمد ساکنان را به کلی بسته و طبق گفته

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

هایاینپیامبهپاتوقیبرایدورهمیتبدیلشده
است .طهماسبی ،معاون فنی و اجرایی منطقه9
شهرداری مشهد در خصوص این پیام مردمی به
ما توضیح میدهد« :طرح به سازی پیاده روهای
وکیلآبادیکطرحکلیوچندمرحلهایاستکه
برای سال جاری ،تا ابتدای بولوار صیادشیرازی
اجرایی میشــود و ادامــه آن برای ســال آینده تا
بولوار نمایشــگاه در حــال طراحی اســت و قطعا
در ســال جاری ،متاســفانه عملیات بازســازی و
به ســازی پیاده روی بولوار اقبــال الهوری انجام

نمی شود .ضمن این که قســمتی از محدوده یاد
شده ،ملک شخصی است و شهرداری نمی تواند
در آن دخــل و تصرفی داشــته باشــد و همچنین
بخشــی از آن نیز متعلق به دو مرکز اداری اســت
که مورد اختالف اســت و فعال نمی توان برای آن
تعیین تکلیف کرد ».معاون فنی و اجرایی منطقه
 9شهرداری مشــهد ادامه میدهد 20« :درصد
پیشــرفت کار هم مربوط به احداث پارک مجاور
پیــاده رو اســت کــه در حــال انجامش هســتیم و
عملیات اجرایی آن ادامه دارد».

از زمـان انتصـاب شـهردار جدیـد مشـهد،
سامانه 137خواسته های شـهروندان را ترتیب
اثر نمیدهد .ماجرا چیست؟
در دالوران  49حـدود یـک سـال از احـداث
آبرو میگـذرد ،منتهـا از سـنگ فـرش خبـری
نیست .لطفا کار را تمام کنید.
لطفـا از بولـوار قانـع ،از میـدان تربیـت بـه
طرف چهارراه آموزگار ،عکاسی کنید و گزارش
بگیرید .متاسـفانه همان اول میـدان یک تابلوی
بزرگ زندان مرکزی مشـهد نصب شده و جوری
تمـام بولـوار را گرفتـه اسـت کـه اصلا فکـر نمـی
کنی این جا محله مسکونی هم هست.
روز جمعه از بولوار ادیب که میگذشـتم ،در
کوچه های جنب سـینما سیمرغ قاسـم آباد ،یک
جمعه بازار بسـیار شـلوغ برقرار بود و تمام دست
فروشـان خودروها را در پیاده رو پـارک و اجناس
را پهـن کرده بودنـد و با سـر و صدا مشـغول خرید
و فـروش بودنـد .خواهشـمندم از شـهرداری بـا
توجـه بـه احـداث بـرج مسـکونی روبـه روی ایـن
بازار به ساماندهی آن اقدام کند.
ای کاش حداقـل بـرای یـک بـار هـم کـه
شـده ،شـهردار محتـرم منطقـه  8بـا پـای پیـاده
یـک سـری بـه خیابـان شـیرازی بزنـد( .بیـن
چهارراه شـهدا و شـیرازی  )10تا ببینـد و لمس
کنـد مغـازه دارهـا چگونـه بـا ایجـاد سـد معبـر،
مزاحـم عابـران و مـردم مـی شـوند و آن هـا را از
کار و زندگی می اندازند.
آیـا بعـد از گذشـت بیـش از بیسـت سـال،
زمانش نرسـیده شـهرداری ،پرونده فضای سـبز
بین صارمی  17و  19را به سرانجام برساند؟
بـا توجـه بـه ایـن کـه خـط  4قطارشـهری از
آرامـگاه خواجـه ربیـع تـا ابتـدای جـاده سـرخس
اسـت ،لطفـا طرحـی تصویـب کنیـد کـه بعـد از
ابتدای جـاده سـرخس تا امـام زاده یحیـی ،واقع
در میامی که بسـیاری از زائران و مجـاوران به آن
جا می روند ،خط قطار ادامه داشته باشد.
از قسـمت جنـوب هفـت تیـر  ۲۹فاضلاب
وارد جوی این خیابان می شـود و مشـکالت زیاد
بهداشـتی به ویـژه درتابسـتان ایجاد مـی کند .با
بهداشـت ،شـهرداری و آب و فاضلاب تمـاس
گرفتیـم امـا هرکـدام حـل مشـکل را بـه دیگـری
حواله دادند .لطفا پیگیری کنید.

تلگرام 09393333027 :

چهـل سـال از انقلاب مـی گـذرد و عـده
زیـادی از مسـئوالن دایـم بـه خـارج از کشـور مـی
رونـد تـا از نزدیـک برنامـه و روش کار شـهرداری
های مختلـف دنیـا راببینند ولـی متاسـفانه هیچ
وقت شاهد بهبود شهرها نبودیم.
خیابـان خیـام  23یـک طرفـش مسـکونی
اسـت و یـک طرفـش تجـاری و مهمانسـرا .امـا
پارکینـگ ندارنـد و باعـث شـلوغی و ترافیک می
شود .لطفا رسیدگی کنید.

اتوبوسرانی
چـرا خـط  ۹۹از سـاعت ۱۴بـه بعـد ،خیلـی
کم اسـت؟ با این کـه در این سـاعت هوا به شـدت
گـرم اسـت .در حالـی کـه خـط هـای دیگـر ظرف
یـک ربـع ،دو یـا سـه نوبـت مـی رونـد و مـی آینـد،
خط  ۹۹هر سـه ربع ،یک دسـتگاه می آیـد .لطفا
یکی رسیدگی کند.
ایسـتگاه اتوبـوس کـد  ،۱۰۵۲تابلـوی
هوشمند ندارد ،رسیدگی شود.
ایسـتگاه پژوهـش در بولـوار وکیـل آبـاد،
تابلوی هوشمند ندارد.

آبفا
چندسال است در شهرآباد واقع در جاده
کنه بیست شهرک شهیدرجایی ،قرار است آب
آشامیدنی به منازل وصل شود اما خبری نیست
و مردم ازخوردن آب غیرشرب مریض شدند.

متفرقه
از راهنمایـی و رانندگـی تقاضـا مـی کنـم از
دودی کـردن شیشـه خودروهـای سـواری جلـو
گیری کننـد ،چون باعـت دید کم بـه خودروهای
اطـراف و زمینـه سـاز تصـادف مـی شـود .ضمـن
ایـن کـه ممکـن اسـت مسـافران هـم احسـاس
ناامنی کنند.
از یادداشـتهای آقـای برنـد در صفحـات
خراسـان رضـوی تشـکر مـی کنـم .جـا دارد ایـن
یادداشـتها بـه عنـوان سـرمقاله یـا یادداشـت
اصلی روزنامه کار شود.
کاش یک عکس از صف طوالنی نوبت ورود
بـه مجتمـع قضایـی شـهیدرجایی ،واقـع در
خیابان کوهسـنگی چاپ کنید تا گویای شـرایط
مردم باشد.

بــرای اســتــحــضــار مــردم
نمابر051 37626501 :

مســئوالن و مدیران روابط عمومی ســازمان ها می توانند پاســخ های خود به پیامک های مردم را از
طریق پست الکترونیکی kho.razavi@gmail.comبهروزنامه خراسان رضوی ارسال کنند .پاسخ

مســئوالن به پیامک های مردمی ،روزانه در همین ســتون منتشر خواهد شــد و به استحضار مردم

خواهد رسید.

وزارت راه و شهرسازی
احتراما با عنایت به مطلب منتشــر شــده در
ســتون «بــرای اطــاع مســئوالن» در روزنامــه
خراســان رضــوی بــه شــماره  4152مــورخ
26خــرداد  98شــماره  4149صفحــه 2در
خصوص «آسفالت جاده اســدآباد به فریمان» به
اطالع آن روزنامه و شهروند عزیز می رساند :طول
محورفریمان–اسدآباد50کیلومتراستکهرویه
راه آسفالت سرد بوده و طی سال های گذشته با
توجه به اعتبار آسفالت موجود ترمیم شده است و
در سال گذشــته حدود هشــت کیلومتر مسیر به
پیمانکار واگذار شــده کــه یک و نیــم کیلومتر آن
انجام و بقیه مســیر طی هفته هــای آینده روکش
خواهد شد.
احتراما ضمن تشکر و قدردانی از آن رسانه
محترم در انعکاس گزارش ها ،نظرات و شکایات
مردمــی در راســتای پیگیــری و پاســخ گویی به
مطالبــات مردمی ،در پاســخ بــه درج مطلبی در
قســمت «دوربیــن خواننــدگان» روزنامــه مورخ
 98.3.22در خصــوص «وضعیــت الســتیک
اتوبوس هــای جدید گلبهــار» مــوارد ذیل جهت
استحضار ارسال می شود:
 – 1تصویــر منتشــر شــده از الســتیک در متــن
گزارش که منتســب به نــاوگان مســافری جاده
ای فعال در مســیر گلبهــار – مشــهد و بالعکس
گردیــده ،بــه لحاظ مبهــم بــودن و عــدم امکان
تشخیص قابلیت احراز صحت و سقم و شناسایی
ناوگان را نداشته که در این خصوص از آن رسانه
محترم انتظار مــی رود به جهت امکان بررســی
موارد و مشــکالت ،براســاس اطالعات واقعی،

مطالــب منتشــر شــده دارای مســتندات قابــل
شناسایی اســتفاده شــود .معذلک خواهشمند
است مستندات بیشــتر از گزارش مذکور از نظر
مشخصات ناوگان (شــماره پالک) به این اداره
کل ارسال تا اقدامات بعدی میسر شود.
 – 2با عنایت به این که براساس ضوابط و مقررات
حاکم بر بخش حمل و نقل جاده ای ،بازدید فنی
قبل از ســفر ناوگان توســط مدیران فنی شرکت
های حمل و نقل انجام می پذیــرد و عالوه بر آن،
نظــارت بر اســناد حمــل و وضعیت فنــی ناوگان
مذکور عمدتا توســط عوامــل محتــرم پلیس راه
در طول محورهای مواصالتی اعمال می شــود،
معذلک در مــورخ  98.3.23وضعیت کیفیت و
آج الستیک کلیه ناوگان فعال در مسیر گلبهار –
مشهد و بالعکس توسط همکاران این اداره کل با
استفاده از دستگاه عمق سنج مورد بازبینی قرار
گرفت(.تصاویرنمونهبهپیوست)کههمگیسالم
و دارای استانداردهای الزم بوده است.
 – 3ایــن اداره کل در راســتای پاســخ گویــی و
رسیدگی به شــکایات مســافران و زائران گرامی،
علیرغمدریافتشکایاتازطریقسامانهپیامکی
 1000525نســبت به اختصاص کد بــه ناوگان
فعالدرمسیرگلبهاربهمشهدوبالعکسدرراستای
تسهیل و تسریع در انعکاس مشــکالت و شکایات
اقدامکردهکهضمنبررسیورسیدگیلحظهای،
تخلفات احصا شده اعم از شرکت های مسافربری
و رانندگان ،پس از بررســی و احراز تخلف در نوبت
رســیدگی در کمیســیون های تخلفات مــاده12
موضوعآییننامهاجراییتبصرهیکماده 31قانون
رســیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 11ضوابط
صدورکارتهوشمندجهتبرخوردقرارمیگیرد  .

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :
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