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ویژه

برگی از دفتر عملکرد  9ماهه آبفای شیروان
آغاز طرح یکپارچه سازی آب و فاضالب های شهری و روستایی از ابتدای امسال از یک سو و شیوع گسترده کرونا و نیاز به مصرف آب به منظور مصارف بهداشتی از سویی دیگر ،روزهای پرکاری برای اهالی
آب و فاضالب رقم زد و تابستان امسال نیز در کنار همه این ها با توجه به پیک مصرف آب ،حجم کارها دوچندان شد که به گفته مدیر آبفای شیروان ،با تدبیر مدیر عامل شرکت آبفای استان ،فرماندار شیروان
و همکاری خوب پیمانکاران و مشترکان امور به خوبی از تابستان گذر کردیم.با این حال اکنون کارها با همتی مضاعف و تجربه گران سنگ مدیران و کارکنان آب و فاضالب های شهری و روستایی که اکنون
در سنگری واحد به نام آب و فاضالب در حال خدمت اند ،در حال انجام است تا روستاها ،به مانند بسیاری از شهرها از آب شرب باکیفیت و البته پایدار بهره مند شوند«.شهرام رمضانی» که از  25اردیبهشت
ماه امسال به عنوان اولین مدیر امور آبفای شیروان مشغول کار شده است ،در ابتدای صحبت ،از مهندس «عباسپور» و مهندس «جوان» مدیران قبلی آب و فاضالب های شهری و روستایی این شهرستان
که کارهایی بس ارزشمند و قابل تقدیر از خود به جای گذاشته اند ،تشکر کرد.وی در کنار بیان گزارشی از عملکرد  9ماهه این شرکت ،از پروژه هایی سخن گفت که با مشارکت سپاه برای محرومیت زدایی
تعریف شده و برخی هم به مرحله عقد تفاهم نامه رسیده است.
وی از پرداخت بخش عظیمی از مطالبات پیمانکاران و البته با حمایت های ویژه مهندس «ساقی» مدیر عامل شرکت آبفای استان ،سخن به میان آورد و از پیمانکاران به خاطر سعه صدر و همکاری خوب در
اجرا و تکمیل پروژه ها تشکر کرد« .شهرام رمضانی» ،گزارشی از اقدامات و کارهای انجام شده آب و فاضالب شیروان طی  9ماه اول امسال ارائه داد که در ادامه می خوانیم.

طرح یکپارچه سازی
آبفای شهری و روستایی:

به گفته مدیر امور آب و فاضالب شیروان ،اجرای طرح یکپارچه
ســازی آب و فاضالب شهری و روستایی در بهمن  98در اوایل
کار ،سختی ها و محاسنی داشت که البته وزنه محاسنش سنگین
تر است.به گفته «رمضانی» ،تا پیش از این در حدود  35روستای
این شهرستان تنش آبی وجــود داشــت که با انجام اقداماتی از
جمله شناسایی انشعابات غیر مجاز ،اصالح شبکه ها ،کمک مردم
در استفاده بهینه از آب و معرفی انشعابات غیر مجاز و همکاری
نهادهای مختلف ،مشکل تنش آبی در حدود  30روستا حل شد و
اکنون تنها در چند روستا مشکالتی در زمینه تامین آب شرب وجود
دارد .وی ابراز کرد :باغ ها ،مزارع ،گلخانه ها و  ...از مواردی بودند
که از آب غیر مجاز روستاها استفاده می کردند و از طرفی به شبکه
آب خسارت زده بودند و هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کردند.

پرداخت به موقع هزینه آب بهاء:
وی با بیان این که تا قبل از یکپارچه سازی ،وصول مطالبات در
روستاها  50درصد بود و اکنون با مشارکت خوب اهالی روستاها،
دهیاری ها و شوراهای روستاها به  84.5درصد رسیده است،
ابراز کرد :با بهره گیری از ظرفیت فنی هر دو شرکت آبفای شهری
و روستایی ،هزینه ها در بلند مدت کاهش پیدا می کند و ارائه
خدمات بهتر می شود.

هدر رفت  31.5درصد آب تولیدی:
وی با بیان این که در شیروان از حدود  11.34میلیون متر مکعب
آب تولیدی در  9ماه اول ســال ،حــدود  7.1میلیون متر مکعب
مصرف می شود ،ابراز کرد :بخشی از درآمد آبفا از فروش روزانه آب
است که متاسفانه در شبکه های آب رسانی شامل خطوط انتقال،
شبکه های داخل شهر و انشعابات مشترکان هدررفت آب وجود
دارد و در این خصوص باید تدابیری اندیشیده شود.به گفته وی
در بخش شهری حدود  ۲۵درصد و در بخش روستایی حدود 33
درصد آب بدون درآمد وجود دارد.

کنترل کیفی آب شرب:
بحث کنترل کیفی و کلر زنی دیگر موضوعی بود که مدیر امور آب
و فاضالب شیروان به آن اشاره کرد و افزود :کنترل کیفی آب به
صورت روزانه و کلرز زنی برای باالبردن کیفیت آب انجام می شود
و این میزان برای شهرهای زیــارت ،لوجلی ،قوشخانه و شیروان
صددرصد انجام می شود و پس از یکپارچه سازی شرکت های
آبفای شهری و روستایی ،در روستاها حدود  50درصد بود و این
میزان اکنون به حدود  85درصد رسیده و کلر باقیمانده در شبکه
در حد مجاز است.
«رمضانی» ادامه داد :کلر زنی و کنترل کیفی آب به خصوص در
روستاها ،تا پایان امسال به پوشش  90درصدی می رسد و در 6
ماه اول سال آینده به  95درصد خواهد رسید و تا پایان سال آینده
و اوایــل  1401بحث پوشش کنترل کیفی و کلرزنی به صورت
صددرصدی در روستاها اجرا خواهد شد.

شناسایی  350انشعاب غیر مجاز:
وی همچنین از شناسایی و قطع  350انشعاب غیر مجاز آب خبر
داد و افــزود :حــدود  350انشعاب غیر مجاز در کل روستاهای
شیروان شناسایی ،قطع و در بعضی از موارد به لحاظ خطراتی که
اینگونه انشعابات دارد ،برخورد قانونی صورت پذیرفت.
به گفته مدیر امــور آب و فاضالب شیروان ،طبق تصمیم هیئت
مدیره شرکت آبفای استان بازه زمانی  11دی تا پایان بهمن ماه
سال جاری مشخص شد تا جریمه افرادی که خود به صورت خود
اظهاری انشعابات غیرمجاز را معرفی کنند ،بخشیده شود.
«رمضانی» با بیان این که در حال حاضر شهرک گلیان با تانکر آب
رسانی می شود و در حسین آباد نیز به دلیل کمبود آب ،جیره بندی
و با تانکر آب رسانی می شود ،ادامه داد :تنش آبی در زمستان به
صورت مشهود نیست و تنش ها و بحران آبی را در تابستان شاهد
هستیم.به گفته وی پروژه حفر چاه آهکی برای شهرک گلیان نیاز
به حداقل  19میلیارد تومان دارد که بخشی از کار با وجود نبود
اعتبار آغاز شد اما برای ادامه آن نیاز به تخصیص اعتبار است.

اعتبار  35میلیاردی برای تامین آب
شرب پایدار:
به گفته وی صددرصد ساکنان شهرها از آب شرب باکیفیت بهره
مند هستند و حدود  215میلیارد تومان برای تامین آب شرب
پایدار در تمامی شهرستان شیروان مورد نیاز است.وی با بیان این
که مشکل تامین آب برای شهر زیارت با حفر چاه حل شد ،ابراز
کرد :آب شهر لوجلی از مجتمع تکمران است و مشکلی ندارد و در
خصوص تامین آب شرب باکیفیت برای شهر قوشخانه هم مشکلی
نیست.

تصویب اعتبار  5میلیاردی؛ رهاورد سفر
استاندار به شیروان:
به گفته مدیر امور آب و فاضالب شیروان ،در سفر اخیر استاندار
خراسان شمالی به شهرستان شیروان ،برای تکمیل پروژه های
این شهرستان با پیگیری مدیر عامل شرکت آبفای استان و فرماندار
شیروان ،حــدود  5میلیارد تومان بــرای تکمیل چندین پــروژه از
جمله آبرسانی به شهرک گلیان و حسین آباد و تکمیل تصفیه خانه
فاضالب در نظر گرفته شد.

صفر؛ میزان اعالم آمادگی صنایع برای
استفاده از پساب فاضالب:
به گفته «شهرام رمضانی» ،بهترین چاه آب آهکی در اختیار نیروگاه
سیکل ترکیبی شیروان است و متاسفانه هیچ اقدام و درخواستی
از طرف نیروگاه ،فضای سبز شهرداری یا صنایع دیگر مبنی بر
استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب صورت نگرفته است.
وی افزود :با تکمیل تصفیه خانه ،در فاز اول روزانه حدود 12000
متر مکعب پساب در شبانه روز تولید می شــود و تاکنون هیچ
درخواست یا اقدامی در مورد استفاده از این پساب نداشته ایم
ولی در توسعه کشاورزی این منطقه تأثیر به سزایی خواهد داشت و
کشاورزان برای استفاده از پساب اعالم آمادگی کرده اند.

چندی پیش بود که رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شیروان،
رهاسازی فاضالب واحدهای تولیدی شیروان را بیشترین تخلف در
واحدهای تولیدی نام برد و در این خصوص مدیر امور آب و فاضالب
شیروان ،تصریح کرد :تنها راه این است که با تخصیص اعتباراتی،
شاهد تسریع در اجرای شبکه جمع آوری فاضالب به طول حدود
 235کیلومتر باشیم و اکنون فقط حدود یک چهارم یعنی 45
کیلومتر انجام شده است و سال  1400و سال های بعدی این
پروژه و انتقال به سمت تصفیه خانه تکمیل خواهد شد.
«رمضانی» ادامــه داد :با اجــرای این پــروژه عالوه بر ارتقاء سطح
بهداشت عمومی و ارتقاء شاخص های محیط زیستی شهرستان ،از
پساب تصفیه شده استاندارد نیز استفاده مجدد می شود.

تکمیل پروژه ها در شرایط سخت:
به گفته وی هم اکنون در بحث امور آب و فاضالب شیروان ،حدود
 25پروژه با اعتبار بیش از  45میلیارد تومان توسط پیمانکاران و
همکاران در شهرها و روستاهای شیروان در حال اجرا است.وی با
بیان این که کشور در تحریم و مشکالت اقتصادی گریبانگیر اجرای
بسیاری از پــروژه هاست ،ادامــه داد :خوشبختانه با وجــود تمام
محدودیت ها ،هیچ پروژه مرتبط با آبفای شیروان تعطیل نشده و
تکمیل پروژه ها با جدیت در حال پیگیری و انجام است.

حفر8حلقهچاهبرایتامینآبشربپایدار:
تابستان  96بود که با کاهش میزان بارش ها و کاهش سطح آب سد
بارزوی شیروان ،مشکل کم آبی در شهرستان شیروان بیش از پیش
خود نمایی کرد و حال مدیران آبفای استان و شیروان به فکر راه
چاره ای برای تامین آب شرب پایدار افتاده اند و در این زمینه برنامه
ریزی برای حفر و تجهیز  8حلقه چاه آهکی با اعتبار  40میلیارد
تومان انجام و اکنون دو حلقه وارد مدار شده است و تا پایان سال
نیز یک حلقه چاه دیگر هم وارد مدار خواهد شد.مدیر امور آب و
فاضالب شیروان ادامه داد :در حال حاضر آب سد شیروان در مدار
است و از آن استفاده می شود اما اگر در تامین آب از سد مشکلی
ایجاد شود ،می توانیم از منابع زیرزمینی برای تامین آب شرب
استفاده کنیم .به گفته «رمضانی» با این اقدام و حفر چندین چاه
دغدغه مردم شیروان برای افق حداقل  30ساله حل شده است و
آب شرب پایدار برای شیروانی ها تامین خواهد شد.

پروژه های شاخص آبفای شیروان:
-1تصفیه خانه فاضالب شیروان:
به گفته وی پروژه تصفیه خانه آب و فاضالب شیروان با پیشرفت
 90درصدی ،یکی از بزرگترین پروژه های استان خراسان شمالی
است که به روش  BOTتوسط شرکت توسعه تصفیه خانه فاضالب
شیروان به عنوان زیر مجموعه ای از هلدینگ شایگان در حال
اجراست.وی با بیان این که پروژه فاضالب شیروان در دست اجرا
و در مجموع بیش از  44کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب انجام
شده که بیش از  4کیلومتر آن مربوط به امسال است ،ابراز کرد:
مرداد ماه امسال شاهد افزایش ناگهانی قیمت ها بودیم و روند
اجرای تصفیه خانه کمی کند شد و انشاا ...تالش خواهیم کرد تا
سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

-2مخزن آب  10هزار متر مکعبی شیروان:
وی مخزن ذخیره آب  10هزار متر مکعبی شیروان با پیشرفت
فیزیکی  35درصدی را دومین پروژه شاخص شیروان نام برد و
افزود :هم اکنون سه مخزن ذخیره آب در شیروان در حال ساخت
است.
مدیر امور آب و فاضالب شیروان ،مخزن های  2000متر مکعبی
شهر زیارت و  2000متر مکعبی شهر قوشخانه را از دیگر مخازن
در دست احداث دانست و ابراز کرد :در مجموع اعتبار  45میلیارد
تومانی برای احداث این مخزن ها مورد نیاز است.
-3مجتمع زیدر -سرانی و تکمران:
به گفته «رمضانی» مجتمع زیدر -سرانی به عنوان یکی از بزرگترین
مجتمع های آبرسانی خراسان شمالی در بخش روستایی با 170
کیلومتر خط انتقال  25روستا را تحت پوشش دارد و  4پیمانکار
در حال فعالیت هستند.وی کل مبلغ این قراردادها را حدود 8
میلیارد و  400میلیون تومان دانست و پروژه آبرسانی به مجتمع
تکمران با مبلغ بیش از یک میلیارد تومان ،شامل  1700متر
اصالح شبکه 200 ،متر توسعه شبکه ،احداث اتاق ها و  ....را از
دیگر پروژه های در دست اقدام نام برد.

دیگر اقدامات انجام شده:
*اصالح بیش از  17کیلومتر از شبکه و خطوط انتقال شهری
و روستایی:
«رمضانی» با اشاره به این که در حال حاضر حدود  30تا  35درصد
شبکه آبرسانی نیاز به اصالح دارد و به دلیل کمبود اعتبارات در
قسمت اصالح شبکه کار خیلی کمی صورت گرفته است ،ابراز
کرد 1151 :متر اصالح شبکه در قسمت شهری ها انجام دادهایم
که فقط از منابع داخلی بوده و متاسفانه در سالیان اخیر هیچ
اعتباراتی بابت اصالح شبکه تخصیص داده نشده است و همچنین
در مجموع حــدود  20کیلومتر توسعه شبکه اجــرا و  178فقره
انشعاب بازسازی شده است.
* نصب  1733فقره انشعاب:
به گفته وی در  9ماهه اول امسال ،در بخش روستایی 595
انشعاب و در قسمت شهری  1138انشعاب و در مجموع 1733
فقره نصب انشعاب صورت گرفته و این در حالی است که سال
گذشته در مجموع کمتر از  1200فقره نصب انشعاب انجام شده
است.
* 517مورد تعویض کنتور:
وی با بیان این که متاسفانه در زمینه تعویض کنتور امسال نسبت
به سال گذشته پیشرفت کمتری داشته است ،تصریح کرد :یکی از
دالیل افزایش قیمت کنتورها بوده است به طوری که از حدود 80
هزار تومان در اواخر سال گذشته جهش چند صد درصدی داشته و
به باالی  500هزار تومان رسیده است که نیازمند همکاری بیشتر
مشترکان عزیز در حفاظت و نگهداری کنتور هستیم.
تقدیر و تشکر از اهالی روستاها:
«شهرام رمضانی» مدیر امور آب و فاضالب شیروان در پایان با تقدیر
از حمایت های استاندار خراسان شمالی ،مدیر عامل آبفای استان،
فرماندار شیروان و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی ،از اهالی
محترم روستاهای شیروان در بحث همکاری در اعالم انشعابات
غیرمجاز و پرداخت آب بها تشکر کرد.

صددرصد ساکنان
شهرها از آب شرب
باکیفیت بهره مند
هستند و حدود 215
میلیارد تومان برای
تامین آب شرب پایدار
در تمامی شهرستان
شیروان مورد نیاز
است

با تکمیل تصفیه
خانه ،در فاز اول
روزانه حدود 12000
متر مکعب پساب در
شبانه روز تولید
میشود و تاکنون هیچ
درخواست یا اقدامی
در مورد استفاده از این
پساب نداشته ایم

