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راهنمایی و رانندگی

پاسخ آبفا به ادعای
فروشهوابهجایآب

گزارش
محمد بهبودی نیا
«در زمــان قطــع و وصــل آب ،همیشــه
مقــداری هــوا وارد لولههــا میشــود و
کنتورآب هم این میزان هوا را به قیمت آب
مصرفی برای مشترکان حساب میکند.
اگــر این مبلــغ را هــر چند عــددی جزئی
اســت در تعداد مشــترکان مشــهدی آبفا
ضرب کنیــد ،حتما به عــدد قابل توجهی
میرســیم که توسط این شــرکت از مردم
دریافت میشــود .لطفا گزارشــی درباره
فــروش هوا بــه جای آب توســط شــرکت
آب و فاضــاب تهیــه کنیــد ».ایــن ،متن
صحبتهای یک مشترک مشهدی است
که طی تماسی تلفنی با تحریریه روزنامه
خراسان رضوی بیان کرده است.
•آبفا :کنتورها آن قدر دقیق نیستند
که عبور هوا را ثبت و محاسبه کنند

«عبــاس اســحاقیان» روابــط عمومــی
شــرکت آب و فاضــاب مشــهد دربــاره

ادعای مطرح شــده مبنی بر فــروش هوا
به جای آب توســط شرکت آب و فاضالب
مشــهد ،ضمــن رد ایــن ادعا میگویـــد:
«خروج هــوا بهجــای آب را نمیتوان یک
موضــوع همیشــگی دانســت ،بلکــه این
اتفــاق زمانــی رخ میدهــد که بنــا به هر
دلیلی شــبکه از آب خالی میشــود و در
زمان وصل مجدد آب ،هوا وارد انشعابات
مشــترکان میشــود .امــا بــه تمامــی
مشــترکان اطمینان خاطر میدهیم که
این میزان از هوا هیچ بار مالی برایشــان
ندارد ،زیرا کنتورهای آبــی که هم اینک
مورد مصرف قــرار میگیــرد ،در این حد
ای هوا
دقیق نیستند که عبور چند دقیقه ِ
از محــل کنتــور را ثبت و محاســبه کنند.
دربــاره کنتورهــای قدیمــی حتــی ایــن
معضل وجود دارد که به دلیل پایین بودن
دقتاندازه گیری ،در برخی موارد حتی
نشتی آب را هم نشان نمیدهند و اتفاقا
این سازمان آب اســت که به دلیل ثبت و
حساب نشــدن نشــتیها ،ضرر میکند.
سیســتم رسیدن
در کنتورهای آب ،یک
ِ

کنتورهای آبی
که هم اینک
مورد مصرف
قرار میگیرد،
در این حد دقیق
نیستندکهعبور
ای
چند دقیقه ِ
هوا از محل
کنتور را ثبت و
محاسبهکنند

به حدنصــاب برای شــروع بــه کار مجدد
وجود دارد که در زمــان قطع و وصل آب،
فشار آب باید به یک میــزان خاص برسد تا
بتواند پرههای کنتور را بچرخاند و عددی
را ثبت کند و بدیهی اســت کــه هوا هرگز
چنین فشــاری ندارد و پرههــای کنتور را
نمیچرخانــد و طبیعتا عــددی هم ثبت
نمیشــود و در نتیجه نمیتوان این ادعا
را مطرح کرد که شرکت آب و فاضالب به
جای آب به مردم هوا میفروشد .عالوه بر
این ،آبفـا در مسیر لولههای انشعاب آب،
شیر هوا کار گذاشته تا در مواردی که آب
قطع میشود ،ابتدا هواگیری الزم انجام
و اول هوای موجود در لولهها خارج شود
و آب مخلوط با هوا وارد کنتورها نشود تا
این شبهات به طور کامل از بین برود».
•آبفــا ،مسئولیتی درباره پمپهای
آب غیرمجاز ندارد

«اســحاقیان» در پاســخ به این ســوال که
«آیــا بهواســطه کار پمپهــای آب کــه به
منظور افزایش فشار آب در برخی اماکن

و منازل نصب میشود ،به دلیل نوسانات
زیــاد آب ،ثبــت هــوا بــه جــای آب اتفــاق
نمیافتد؟» میگویــــد« :مــا دونوع پمپ
آب داریــم .یکــی پمپهــای غیرمجاز که
توسط مشترکان بدون دریافت مجوزهای
الزم در محــل نصــب میشــود و دیگــری
پمپهــای مجاز که توســط شــرکت آب و
فاضالب نصب میشود .در باره پمپهای
مجاز تمامــی اســتانداردهای الزم برای
جلوگیری از ورود هوا به آب در نظر گرفته
شــده اما دربــاره پمپهای غیــر مجاز که
اســتانداردهای الزم در آن رعایت نشده،
شــرکت آب و فاضالب مسئولیتی ندارد.
شــرکت آب و فاضالب تا دو طبقه وظیفه
تامین فشــار را به عهده دارد و در طبقات
بیشــتر ،معمــوال پمپهــای مجــاز بــرای
مشــترکان نصب میشــود که همان طور
که بیان شد تحت استانداردهای دقیقی
نصب میشوند و امکان ورود هوا و تاثیر آن
بر قبوض مصرفی آب وجود ندارد».
•شهروندان ،خرابی کنتور آب را به
شماره  122گزارش دهنــد

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب و
فاضالب مشــهد در پاســخ به ادعای یک
شــهروند مبنی بــر وجــود هوای زیــاد در
آب مصرفی منزلــش ،در حد چنــد لیتر،
توضیح میدهد« :در برخی موارد شــاید
اشکاالتی در کنتور یک مشترک بهوجود
بیاید کــه مثال بهجــای  10لیتــر مصرف
آب 12 ،لیتر ثبت کنــد .در این موارد ،در
صورتی کهاندازه گیــری به صورت دقیق
انجام شــده باشــد و مســیرهای خروجی
آب و شــیر آالت به طور کامل بسته باشد،
این مشــترک میتواند با تماس به شماره
 122موضوع را اطالع دهــد و همکاران
ما با مراجعه به محل مدنظر ،کنتور آب را
باز کنند و بعــد از انجاماندازه گیریهای
دقیق ،اشکاالت و نواقص را برطرف کنند
و چنان چه اشکال کنتور محرز شود ،عدد
مبالــغ پرداختی در قبض اصالح شــده و
برگشت داده میشود».

حدود  ۲۰سال است جاده سنتو از میدان
فردوسی تا میدان پارک در ساعتهای مختلف
شب و روز و به خصوص  17عصر تا 20شــب،
ترافیک است و تا حاال چندین پل و دور برگردان
زده شده ولی ترافیک کم نشده و حتی تصادفات
نیز وجود دارد .چرا پلیس راهور و راهنمایی و
رانندگی ،یک فکر اساسی بــرای ایــن منطقه
نمیکند؟

همراهاول

وضعیت ارتباطی هــمــراه اول در حامد
شمالی  9و 11بولوار سجاد و نیز پارک نیلوفر
مــدت زیـــادی اســت کــه مختل شــده و شماره
 9990هم فقط شعار بررسی میدهد.

اتوبوسرانی

ای کاش اتوبوسهایـی کـه از میـدان شـهدا
بـه طـرف خیابـان شـهید هاشـمی نـژاد حرکـت
میکنند ،در ایستگاه اتوبوس کد  4055توقف
کننـد تـا افـراد پیـر و مسـن کـه نمیتواننـد راه
زیـادی را تـا پایانـه شـهید هاشـمی نـژاد برونـد،
سوار شونـد.
قابل توجه مسئوالن اتوبوسرانی؛ اگر یک
خط هم در مسیرتوس  78تا پایانه شاهنامه به
سمت پایانه وکیل آباد در نظر بگیرید ،دسترسی
مسافران به بعضی مسیرها واقعا آسانتر میشود.

شرکتبرق

شرکت برق که این قدر تاکید دارد قبوض
برق به صــورت الکترونیکی در پیامک دانلود
میشود ،باید نیم ساعت معطل بشوی و تازه بعد
از کلی تالش ،پیغام خطا میدهد.

آبفا

خواهشمندم دربــاره طــرح اگــوی شهرك
قدس و دریافت هزینه سنگین و گزاف از مردم
منطقه که اصــا شرایط مالى خوبى ندارند،
گزارشی تهیه كنید.

شهرداری

فصل بارانهای پاییزی هم آمد و تا بهار سال
بعد هم ادامه دارد .ما مسافران ایستاده زیر برف
و باران در ایستگاههای اتوبوس ،باید خدا خدا
کنیم سرما نخوریم .این چه وضعی است؟ لطفا

دوربــیــنخــوانــنــدگــان
شهروندخبرنگار

تضییعحقوق
بهشکلگروهی
این تصویر ،نشاندهنده یک تخلف
جمعــی و یــک بیتوجهــی گروهی
به حقــوق عابران پیادهای اســت که
پیادهرو بــرای آنان ســاخته و در نظر
گرفته شده .ایکاش فقط به راحتی
و راه افتــادن کار خودمــان توجــه
نکنیم ،بلکه حواســمان بــه معلول و
نابینا و سالمند و زن باردار و والدین
کالســکه به دســتی که نیاز دارند از
فضای امــن پیاده رو اســتفاده کنند
هم باشد.

تلگرام09393333027 :

نیمکت و سایه بان در ایستگا ههای اتوبوس
نصب کنید.
از خــدمــات شــهــری ش ــه ــرداری منطقه
3تقاضاداریم به وضعیت زمینهای بایر خیابان
خزانه داری  19که مملواز خاک و نخاله و زباله
است ،رسیدگی کند.
در الهیه  5و 7کوچهها تابلو ندارد .آدرس
خانه مان را نمیدانیم چگونه به تاکسی و دوست
و آشنا بدهیم .لطفا پیگیری کنید.
بنده یکی از ساکنان کوچههای انتهایی
خیابان ۲۰متری اول سعیدی هستم .از شورای
ترافیک شهرداری استدعا دارم دلیل یک طرفه
کردن سرتاسر ۲۰متری را اعالم کنند .به خدا
به دردسر افتادیم.
یـک پیشـنهاد بـه شـهرداری :اگرالنههـای
پالسـتیکی رنگـی بـرای اسـتفاده پرنـدگان
سـاخته و توزیـع شـود تـا عمـوم مـردم شـهرمان
بانصـب النههـای فـوق در حیـاط و با غهـا
وتراسها و پشـت بام ها ،پرنـدگان را پناه دهند،
ثواب زیادی دارد.
دســت شوییهای پــارک بخارایی مدت
هاست تحت عنوان «موقتا در دست تعمیر است»
تعطیل است و در این مدت فقط تعطیل بوده
واقدامی صورت نگرفته .ای کاش شهرداری
منطقه در این هوای سرد به فکر سالمندان و
کودکان باشد.

آموزش و پرورش

دبستان دخترانه پیامبراعظم(ص) روستای
ده غیبی ،برای کالس ششم معلم ندارد و دانش
آموزان سرگرداناند.

متفرقه

از احداث مراکز اقامتی و نمازخانههای بین
راهـــی تــوســط آســتــان قــدس رضـــوی و دیگر
متولیان ،قدردانی میشود.
واقــعــا چــرا بــه مشکالت کــامــیــون داران
رسیدگی نمیشود و در حــق شــان اجحاف
میشود؟ االن کامیون داری که اطراف مشهد در
معادن کار میکند ،باید 70کیلومتر رانندگی
کند و بیاید تا بارنامه بگیرد .آیا این انصاف است؟
چرا مسیر پیاده روی بوستان آبشار در نخل
 23شهرک لــویــزان ظــاهــرا بــه پیست رالــی و
ماشین سواری و آموزش رانندگی تغییر کاربری
داده شده؟

پیگیریگالیههایمردم
شهروندخبرنگار

دریغ از فرهنگ
شهروندی
چنــد روز قبــل در بزرگــرا ه امــام
علی(ع) بــا یک خودروی ســمند در
حال حرکت ،در حالــی که دو جوان
روی صندوق عقب آن نشسته بودند
روبه رو شــدم .قطعا باید مســئوالن
راهنمایــی و رانندگــی برخــوردی
جدی بــا این افراد داشــته باشــند تا
این جســارت را پیدا نکنند که با این
شــیطنتها ،ســامتی و جان و مال
خودشان و بقیه را به خطر بیندازنــد.

فرزانه غروبی

دریافت مجوز ساخت و ساز ،هم از دهیاری و هم از شهرداری؟
«از شــهرداری منطقــه ۱۲مشــهد
بپرســید چــرا ســاختمانهایی که از
دهیاریها مجوز ساخت دارند ،باید
از ســوی پلیس ســاختمان آن منطقه
تهدیــد بــه پلمــب شــوند و جلــوی
کارشــان گرفته شــود؟ این سیاست
یــک بــام و دو هوا چــه معنــی دارد و
تکلیــف مردمی کــه بین دهیــاری و
شهرداری گیـر افتادهاند ،چیست؟»

شــهرداری منطقه  12مشــهد در پاســخ به این
انتقاد و گالیه پیامکی که برای صفحه حرفمردم
خراسانرضوی ارسال شــده ،توضیح میدهد:
«اساســا ایــن مشــکالت به واســطه ســوء تفاهم
شــهروندان و تعــارض در طرحهــای دهیاری و
شهرداری است.
افرادی کــه در این زمینه مشــکل دارنــد باید به
شــهرداری منطقــه  12مراجعه کنند تا مســئله
شــان بــه صــورت مــوردی بررســی و در صورت

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

تعارض به درخواست آنها رسیدگی شود .این
اختالف به این دلیل است که بعضی شهروندان
تصور میکنند امالک شان در محدوده دهیاری
قرار دارد ،در حالــی که زمین در حریم شــهری
قرار گرفته و با توجه به نقشــهها و مختصاتی که
در شهرداری منطقه براساس نقشه جامع شهری
وجود دارد ،باید از شهرداری مجـوز بگیرند و در
چنین شرایطی اخطارهای الزم داده میشود.
در دهیــاری آن انطبــاق الزم در زمینه نقشــهها
وجود ندارد ،از این رو این مــوارد باید به صورت
موردی به تایید شهرداری هم برسد تا با مسکن
و شهرســازی مکاتبه کنیــم و از مراجع ذی ربط
استعالم بگیریم.
شـهروندان همچنیـن میتواننـد بـرای انجـام و
پیشـبرد ایـن مسـئله ،به صـورت غیر حضـوری از
ُ
طریق سـامانه شـهر هوشـمند درخواسـت شـان
را ارائـه دهنـد و مـا در شـهرداری منطقـه ایـن
موضـوع را پیگیـری میکنیـم و طـی  72سـاعت
موضـوع بررسـی و نتیجـه بـه متقاضـی ،پیامـک
میشـود».

