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گزارش
ویژه

با حضور وزیر نیرو انجام می شود؛

امروز؛ مراسم افتتاح دو پروژه آب و فاضالب در استان
امروز و البته در هجدهمین هفته از پویش #الف_ب_ایران ،قرار است مراسم افتتاح دو پروژه
فاضالب شهر آشخانه و فاضالب واحدهای مسکونی گلستان شهر بجنورد با حضور وزیر نیرو
برگزار و گامی دیگر در خدمت رسانی بهتر به هم استانی ها در خصوص بهره مندی از شبکه
فاضالب شهری برداشته شود.
چندی پیش وظایف شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی یکپارچه شد تا خدمت
رسانی بهتری برای بهره مندی روستاها و شهرها از خدمات آب و فاضالب ارائه شود و در این
خصوص و به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی،
مهندس «غالمحسین ساقی» مدیر عامل این شرکت ،صفر تا صد اجرای پروژه های تصفیه
خانه فاضالب شهر آشخانه و همچنین شبکه فاضالب واحدهای مسکونی های گلستان شهر
بجنورد را در ادامه تشریح کرده است.

I Iتصفیه خانه فاضالب شهر آشخانه:

بــه گفته مــدیــر عــامــل شــرکــت آبــفــا خــراســان
شمالی ،تصفیه خانه فاضالب شهر آشخانه در
 ٢کیلومتری شمال شرق این شهر قــرار دارد
و عملیات احــداث آن با فناوری لجن فعال و
قابلیت حذف ازت و فسفر در مساحت  ١٢هزار
متر مربع در تیر ماه  ،١٣٩١از محل اعتبارات
عمومی آغاز شد.مهندس «غالمحسین ساقی»،
هدف از اجــرای این طرح در فاز اول را تحت
پوشش قرار دادن  ٢٧هزار تن از جمعیت شهر
آشخانه دانست و تصریح کرد :طرح  ٧١میلیارد
تومانی فاضالب آشخانه که بزرگترین پروژه
عمرانی شهرستان مانه وسملقان و شهر آشخانه
محسوب می شود شامل موارد زیر است:
*تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت  ۵٨٠٠متر
مکعب و با پیشرفت فیزیکی  ١٠٠درصد.
*ایستگاه پمپاژ و خــط انتقال پلی اتیلن ٣
هزار متری از ایستگاه پمپاژ تا تصفیه خانه به
صورت دوخط موازی و با قطر  ٣٠٠میلیمتر و با
پيشرفت فیزیکی  ١٠٠صد درصد.
*شبکه جمع آوری فاضالب به طول  ٣۵هزار
متر ( ۵۰درصد از شبکه مورد نیاز) است.
به گفته وی در زمان اجرای این پروژه ،به طور
مستقیم  ٢٠نفر در مــاه و  ٣٠نفر به صورت
غیر مستقیم مشغول بــه کــار شدند و پــس از
بهره برداری نیز  ١۵نفر به صورت مستقیم و ۵
نفر غیر مستقیم در ماه مشغول به کار خواهند

شد که  ٩٠درصد این افــراد بومی این منطقه
خواهند بود.
مهندس «ساقی» ادامه داد :با توجه به باال بودن
سطح آب های زیرزمینی در نواحی شمالی شهر
و همچنین با توجه به نفوذ ناپذیری نامطلوب
خاک در نواحی جنوبی شهر آشخانه ،در مجموع
مشکالت و معضالت عدیده دفع سنتی فاضالب
و هزینه های باالی تخلیه چاه های جذبی ،عموم
مــردم خواستار دفــع فاضالب به شیوه مدرن
بــودنــد.وی معتقد اســت جمع آوری و تصفیه
فاضالب از ویژگی های جوامع متمدن و پیشرفته
محسوب می شود و ماهیت چنین پــروژه ای به
خودی خود گویای توسعه و رشد منطقه خواهد
شد.وی با بیان این که با اجرایی شدن این طرح،
امنیت بهداشتی مردم بیش از گذشته تامین و
موجب حفظ جمعیت موجود و ایجاد رضایت
عمومی خواهد شد افزود :این طرح با جلوگیری
از ورود  ١/٢میلیون متر مکعب در سال فاضالب
خام به محیط زیست باعث پیشگیری از نفوذ و
ورود انــواع آالینده هایی همچون نیترات ،دتر
جنت ها ،عوامل میکروبی و بیماری زا به منابع آب
و خاک و به طور کلی محیط زیست خواهد شد.آن
طور که وی به آن اشاره کرد ،همواره استفاده از
پساب تصفیه شده در کشاورزی ،یکی از خدمت
هایی است که با تعریف کشت مدیریت شده،
می توان از این پتانسیل برای توسعه کشاورزی
منطقه بهره موثر برد .

I Iتکمیل شبکه فاضالب گلستان شهر
بجنورد

مدیر عامل شرکت آبفا خراسان شمالی همچنین
به تکمیل شبکه فاضالب واحدهای مسکونی
گلستان شهر بجنورد نیز اشاره کرد.
به گفته مهندس «غالمحسین ساقی» ،شروع
اجـــرای شبکه فــاضــاب واحــدهــای مسکونی
گلستان شهر بجنورد از ســال  ۹۷بــوده و در
شهریور  ۹۸اج ــرای شبکه فــاضــاب بــه اتمام
رسیده است.
وی با بیان این که شبکه جمع آوری فاضالب
این منطقه به طول  ۲۵کیلومتر و خط انتقال به
طول  ۵/۵کیلومتر اجرا شده است ،ادامه داد:
عملیات نصب انشعاب فاضالب گلستان شهر نیز
در دی ماه سال جاری آغاز شد و تا پایان امسال به
اتمام خواهد رسید.
آن طور که وی به آن اشاره کرد ،تعداد انشعاب
فاضالب نصب شده گلستان شهر  ۵۵۰۰فقره
است که در مدت دو ماه انجام شده است.
وی اعتبار اجرای این پروژه را  ۲۰۰میلیارد ریال
دانست و جمعیت بهره بردار از این پروژه را ٢٠
هزار تن از ساکنان گلستان شهر بجنورد بیان
کرد.

مهندس ساقی:

عملیات احداث تصفیه خانه فاضالب شهر آشخانه
با فناوری لجن فعال و قابلیت حذف ازت و فسفر در
مساحت  ١٢هزار متر مربع در تیر ماه  ،١٣٩١از محل
اعتبارات عمومی آغاز شد

