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روش های کالهبرداری و مشکالت مردم با خدمات لوله 

 بازکنی در مشهد

تحقیقات میدانی، در این مطلب قصد داریم تا شما را با یکی از  بر اساس پیگیری های مختلف از اتحادیه لوله بازکنی و بررسی ها و

حال حاضر به دلیل فقدان  دریافت خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در شهر مشهد آشنا کنیم. متاسفانه در مشکالت رایج در

لوله بازکنی تشخیص ترکیدگی لوله تخلیه چاه و موارد مشابه بسیاری از  نظارت و کنترل کافی در روش های تبلیغات برای خدمات

 .بزهکار به مردم می شود رفی افراد غیرمجاز و بعضا  های تبلیغاتی وجود دارند که متاسفانه باعث مع روش

 عدم وجود لیست معتبر قیمت لوله بازکنی در مشهد

های خدمات می شود که افراد بتوانند از اتحادیه همچنین وجود حاالت بسیار مختلف در خدمات فنی و جزئیات مختلف مانع از این

داشتیم موفق نشدیم که یک  لوله بازکنی مشهد در تماسی که با اتحادیهدریافت کنند حتی ما نیز  مرتبط قیمت واحد و یکسان

 کنیم و در نهایت با پیگیری های فراوانی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم یه دریافتلیست قیمت واحد و مشخص از این اتحاد

 .تعیین می شود که اجرت خدمات لوله بازکنی به صورت توافقی میان لوله بازکن و کارفرما

 بهترین نکات برای انتخاب لوله بازکنی مناسب در مشهد

دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم تا بتوانید  حظات ایمنی و قانونی وجودجهت انتخاب صحیح، یکسری نکات و ترفندها و مال

 .اقدامات را داشته باشید و تا حد امکان به مشکلی بر نخورید به کمک آن ها، بهترین

 اطمینان از انتخاب لوله بازکنی مجاز

ان قیمت را می زنند اما متاسفانه همین افراد با یکسری ارز افراد سودجو نیز وجود دارند که خودشان را به عنوان لوله بازکنی های

های الزم را انجام بدهید و کاری مبادرت به سودجویی و دریافت مبالغ کالن می کنند. بنابر این الزمست محکم روش های جایگزین

 فن هایی که از تبلیغاتدر یافت کنید بهتر است تا پیش از تماس با شماره تل به درست ترین شکل ممکن خدمات لوله بازکنی

ویزیت و یا تراکت های تبلیغاتی برمیدارید. حتما  مختلف از جمله برچسب های درب منازل و یا آگهی های اینترنتی و کارت های

در هنگام ورود فرد به محل  بپرسید که آیا عضو اتحادیه صنف لوله بازکنی می باشد یا خیر و همچنین حتما  از لوله بازکن مربوطه

هر جای دیگر حتما کارت شناسایی لوله بازکن را مشاهده نموده و شماره  یافت خدمات از جمله منزل شما محل کار شما و یادر

 .بازکنی استعالم به عمل بیاورید آن فرد در اتحادیه لوله بازکنی را بپرسید و به صورت تلفنی از اتحادیه لوله عضویت
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برای این است که اولین و اصلی ترین گام خودتان را به  شود اما مطمئن ترین راهم نمیاگرچه این کار توسط خیلی از افراد انجا

 .درستی بر داشته باشید

 … هزار تومان! و ۷هزار تومان!  ۱۰فلسفه ی لوله بازکنی ارزان در مشهد 

نه لوله بازکنی فعالیت می کنند از افراد سودجو که در زمی شود که متاسفانه بسیاری ازنکته دیگری که وجود دارد مربوط به این می

بسیار بسیار پایینی را به  هایدهند قیمتآگاه هستند. هنگام صحبت تلفنی و یا در تبلیغاتی که انجام می نقطه ضعف مشتریان

 هزار ۱۰کنند لوله بازکنی با شود که اعالم میمشتریان اعالم کنند. مثال  می عنوان قدرتی که بابت خدماتشان دریافت می کنند به

 .تومان قابل انجام است

 و هزار تومان کمتر از هزینه ایاب و ذهاب یک فرد فنی به محل ارائه خدمات مربوطه است ۱۰همه ما می دانیم مبلغ 

کثیف کاری های خاصی همراه هست، و باید  بازکنی که با هیچ منطقی وجود ندارد که یک شخص برای انجام خدماتی مثل لوله

باشید  مواظب پس!!! داشت خواهد نیز …به همراه داشته باشد و هزینه های رفت و آمد و  یکسری وسایل و ابزار کار هم با خودش

 .فریب اینگونه افراد را نخورید

 

واقعی بیش از حد ارزان هستند را نخورید چرا که  به صورت منطقی به قضیه نگاه کنید و هرگز گول قیمت هایی که به صورت غیر

ترین قیمت و  کند حتما قصد دارد تا با تحریک دریافت پایینحد پایین و غیرمنطقی ارائه می هنگامی که کسی قیمت بیش از

 .و به روش جایگزین دیگری سود کالن به دست بیاورد در مخاطب نقشه دیگری را برای وی تدارک دیدهپرداخت کمترین مبلغ 

افراد لوله باز کن این هست که از حس طمع و حرص  بعبارت دیگر اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم اصلی ترین نقشه این گونه

در صحبت  هزار تومان را ۱۰ند. یعنی یکسری افراد قیمت شکل ممکن بهره برداری شخصی کن در مخاطبان خودشان به بهترین

کار، دبه کردن ها و دعوا و مرافعه ها شروع میشود! و به بهانه  تلفنی اعالم می کنند اما در هنگام مراجعه به محل و پس از اتمام

حیران مانده اید و از طرفی نمی  قیمت هایی بسیار نجومی و باال به شما اعالم می شود و شما که کامال سرگردان و های مختلف،
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حقیقت  در. شوید می مشکل گرفتار …سکونت تان با فرد خاطی به جر و بحث بپردازید و  توانید و یا نمی خواهید در محل کار و یا

 .گیرندنظر می اینگونه افراد نقشه های مختلفی را برای سرکیسه کردن و کالهبرداری در

هزار  ۱۰۰بازکنی که در صحبت تلفنی قیمت  ن فکر می کنید که مثال ای کاش همان لولهو پس از آن هست که شما با خودتا

سکونت و یا  کردید. همچنین به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است این افراد از محل تومان را اعالم کرده بود، انتخاب می

 .کسب و کار شما اقدام به سرقت بکنند

 ی لوله بازکنیداستان طول و دراز محلول ها

لوله بازکن ها، پس از اندکی نقش بازی کردن در  دهد این است که بعضی ازمشکل دیگری که در بسیاری از این مواقع رخ می

کنند که لوله های  لوله های فاضالب شما با استفاده از فنر های لوله بازکنی، به شما اعالم می خصوص تالش برای رفع گرفتگی

فنر وجود ندارد و باید حفاری و کنده کاری زیادی انجام بشود و  کامل گرفته است و امکان رفع گرفتگی با فاضالب شما به صورت

میشوید که برای انجام این کار باید  تعویض بشوند و در حقیقت این شما هستید که با یک حساب سرانگشتی متوجه تمام لوله ها

 .را برای انجام بنایی متحمل به بشوید دردسرهای زیادی چندین میلیون تومان هزینه کنید و

نگران مشکالت و هزینه های پیش روی خودتان  نکته اینجاست که در این شرایط که شما وضعیت روحی بسیار بدی پیدا میکنید و

 .بود پیشنهاد جایگزین دیگر به شما می دهد که بسیار برای شما وسوسه انگیز خواهد می شوید لوله بازکنی مربوطه یک

تعدادی محلول لوله بازکن استفاده کند تا شاید بتوان به  تواند ازما در اینجاست که لوله بازکن به شما پیشنهاد می کند که میوا

 :تنها دو راه پیش روی خودتان دارید گرفتگی بسیار شدید رخ داده در لوله های فاضالب را برطرف کرد. در این جا وسیله ی آن ها

 های بسیار زیاد و دردسرهای آنیکی انجام بنایی و پرداخت هزینه 

 پرداخت هزینه برای استفاده از محلول های لوله بازکن 
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 نظر اتحادیه لوله بازکنی مشهد در خصوص استفاده از محلول های لوله بازکنی

اده هم سوال بپرسید آنها به شما خواهند گفت که استف متاسفانه نکته اصلی کار اینجاست که حتی اگر شما از اتحادیه لوله بازکنی

مجاز محسوب می شود و حتی  بازکنی توسط افراد لوله بازکن برای رفع گرفتگی لوله های فاضالب یک کار غیر از محلول های لوله

فراهم  استفاده از فنر لوله بازکنی امکان رفع گرفتگی و انجام عملیات لوله بازکنی اگر گرفتگی لوله های شما آنقدر شدید باشد که با

بازکن مجاز نبوده و تنها راه پیشنهاد شده از سوی اتحادیه  حادیه لوله بازکنی در مشهد استفاده از محلول های لولهنباشد از نظر ات

های فاضالب جدید به جای لوله های  دقیقا  همان انجام عملیات بنایی و کنده کاری های فراوان و جایگذاری لوله لوله بازکنی

 .گرفته شده است

 .مانده امکان تفاهم بین شما و لوله بازکن برای استفاده و یا عدم استفاده از محلول های لوله بازکن استباقی در گام بعدی تنها راه

 چرا از نظر اتحادیه استفاده از محلول های لوله بازکنی مجاز نیست؟

کار غیر مجاز به شمار می رود این است که این گونه  اصلی ترین دلیلی که استفاده از محلول های لوله بازکنی از سوی اتحادیه یک

شما به صورت درست و  اسید هستند و در صورتی که لوله ها نازک باشند و یا اتصاالت لوله های فاضالب محلول ها حاوی مقادیری

ارد که لوله ها دچار لوله بازکنی استفاده شود این احتمال وجود د محکم برقرار نشده باشد و یا از حجم زیادی از محلول های

که چند نمونه از آن ذکر شد لوله  و یا چسب به اتصاالت لوله های فاضالب باز شود و به خاطره حالت های مختلفی خوردگی شده

 .یا سقف طبقه زیرین شود ها دچار ترکیدگی و بروز نفت در دیوارها و

بروز صدمات مختلف جانی و مالی به سایر همسایه ها  ا باعثچرا که حتی در مواقعی بیرون زدن اسیدهای لوله بازکنی از لوله ه

از این گونه محلول ها  شرایط موجود همه چیز به توافق میان شما و لوله باز کن بر می گردد که اصوال شده است. بنابراین بر اساس

 .استفاده کنید یا خیر

های فاضالب شما شدید و حاد می گرفتگی لوله ند کهنکته بعدی این است که افراد سودجو ممکن است به شما دروغ گفته باش

حضور پیدا کنید و با  لوله بازکنی امکان انجام عملیات لوله بازکنی فراهم نیست. که خود شما در محل باشد و تنها با استفاده از فنر

خیر. در گام بعدی نیز به ازای  فنر لوله بازکن گرفتگی حل شده است یا ریختن مقداری آب ببینید که آیا واقعا  با استفاده از

 گرفتگی لوله حل شده است یا خیر؟ از هر کدام از گالن های محلول های لوله بازکن حتما خودتان چک کنید که آیا استفاده

 توانید به این مسئله پی ببرید که آیا گرفتگی لوله حل همچنین با تماشای مراحل نحوه ریختن محلول های لوله بازکنی در چاه می

حتما برای اطمینان از اینکه قیمت  مربوطه قصد استفاده از محلول ها را به صورت بیش از حد دارد. و در پایان شده است و یا فرد

 .کنید بوده است یا خیر از لوله بازکن مربوطه فاکتور به همراه مهر و امضاء دریافت دریافتی از شما به صورت مناسب و منصفانه

 خدماتدریافت فاکتور ارائه 

حق شما اجحاف شده باشد از طریق مراجع قانونی  دریافت فاکتور معتبر همیشه به شما کمک می کند تا بتوانید در صورتی که در

مربوطه مطرح شد حتما  فاکتور نیز همانطور که از ابتدا در مورد سوال پیرامون مجاز بودن لوله بازکن ذیصالح اقدام کنید. در مورد

 .فاکتور معتبر به محل ارائه خدمات فنی مورد نظر شما مراجعه کند اهید تا تنها با در دست داشتناز لوله بازکن بخو



بازکن به محل مورد نظر شما احتمال بروز بسیاری از  ها در تماس تلفنی اولیه و پیش از مراجعه حضوری لولهانجام این هماهنگی

لوله بازکن هزینه ای را به  دارید که تا پیش از دریافت فاکتور معتبر از دهد. حتی شما این امکان را مشکالت را به شدت کاهش می

 افراد موظف به این هستند تا برای دریافت اجرت خدمات فنی خودشان به کارفرما وی پرداخت نکنید چراکه از نظر قانونی تمامی

 .برای وی وجود داشته باشد فاکتور معتبر ارائه کنند تا از نظر قانونی امکان هرگونه بررسی و پیگیری

 چگونه لوله بازکنی خوب پیدا کنیم؟

 افراد فنی ارائه دهنده ی خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه و حفر چاه و ، این امکان را به شما می دهد تاوب سایت فنی کارا

ت از مشتریان افراد فنی ای که در بیابید. این وب سای را …الیروبی چاه و نشت یاب و رفع نم و سایر خدمات فنی و تاسیساتی و 

سنجی مناسب نداشته  می کنند، رضایت سنجی به عمل می آورد و در صورتی که افرادی نمرات رضایت سایت فنی کارا آگهی درج

 کارا فنی سایت خدمات از توانند می.. …کرج، مشهد، اصفهان و  باشند، از سایت حذف می شوند. شهروندان محترم در تهران،

برای عزیزان اصفهانی به  لوله بازکنی اصفهان برای شهروندان ساکن در کرج و لوله بازکنی کرج :صفحات مستقیم .ده کننداستفا

 .صورت جداگانه اطالعات مورد نیاز را تامین می کند

فنی کار که در سایت فنی کارا آگهی شان درج شده  ای انجام شده، در بسیاری از اوقات، افرادهمچنین طبق گزارشات و بررسی ه

بر بخورد، افراد  بازکنی برای مشتریان، اگر بعد از مدتی مجدد مشتری به مشکل گرفتگی لوله ها است، پس از انجام خدمات لوله

ئه ی خدمات معتبر و با گارانتی واقعی و همچنین جلب رضایت ارا فنی کار مربوطه، با مراجعه مجدد به محل مشتری، نسبت به

فنی کارا، از اهمیت باالیی برخوردار  می کنند. چرا که برای تمامی افراد فنی کار، حفظ رتبه و جایگاه شان در سایت مشتری، اقدام

 .است
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