
و  آب  شركت  مديرعامل 
با  گفت:  گلستان  استان  فاضالب 
احداث  طرح  اجراي  در  شتاب 
تاسيسات آب شيرين كن شهرهاي 
اين  اينك  هم  ُگميشان  و  توركمن 
پيشرفت  با  50درصد  ها  طرح 

فيزيكي در حال اجراست.
شركت  ايرنا،  از  گزارش   به 
با  رحمتي  محمدهادي  گلستان  آبفا 
بنادر  شرب  آب  تامين  افق  به  اشاره 
توجه  با  افزود:  گميشان  و  توركمن 
در  كه  خوبي  گذاري  سرمايه  به 
اندازي  راه  با  شده،  انجام  آب  بخش 

تاسيسات آب شيرين كن شهرهاي مذكور بخشي 
از مشكالت تامين آب شرب مرتفع خواهد شد.
وي تصريح كرد: بازگشايي گره تامين آب شرب 
آب  اندازي  راه  با  گميشان  و  توركمن  شهرهاي 
اين  اجراي  با  و  شد  خواهد  ميسر  كن  شيرين 
شبانه  در  مترمكعب   500 و  هزار  هفت  طرح 
مي شود. افزوده  اين شهرها  تامين  منابع  به  روز 
آب  تاسيسات  ايجاد  طرح  داشت:  اظهار  وي 
  BOOشيرين كن توركمن و گميشان به روش
اعتبار  با  و  آب جنوب  رعد  مشاركت شركت  با 
شد. خواهد  اجرا  ريال  ميليارد   300 بر  بالغ 
وي طرح ايجاد تاسيسات آب شيرين كن گميشان و 
توركمن را شامل تامين مالي، طراحي، تهيه و خريد، 
اجرا، نصب و راه اندازي، بهره برداري، نگهداري 
بيان كرد. مالكيت (BOO) به مدت 15 سال  و 
وي توضيح دقيقي درباره روش مالكيت BOO نداد.

گلستان  آبي  ظرفيت  كه  اين  يادآوري  با  رحمتي 

و  است  نياز  مورد  ظرفيت  نصف  از  كمتر 
ضرورت  آينده  براي  الزم  تدابير  و  بيني  پيش 
اين  از  برداري  بهره  با  كرد:  خاطرنشان  دارد، 
هزار  هفت  شيرين  آب  توليدي  ظرفيت  طرح 
يابد. مي  افزايش  روز  در  مترمكعب   600 و 
آب  قرارداد  كه  زماني  از  گفت:  ادامه  در  وي 
نگاه  تمام  شده  منعقد  گلستان  در  كن  شيرين 
با  اميدواريم  و  رفته  سمت  اين  به  استان  در  ها 
منطقه  به  خصوصي  بخش  گذار  سرمايه  ورود 
شيرين  آب  تاسيسات  مناقصه  نزديك  آينده  در 
شود. انجام  نيز  نوكنده  و  بندرگز  شهرهاي  كن 
مديرعامل شركت آب و فاضالب گلستان در ادامه 
به بحث جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب اشاره 
كرد و گفت: اكنون درصد بهره مندي شهروندان 
استان از اين خدمات پايين تر از متوسط كشوري 
كنيم. كم  را  فاصله  اين  كنيم  مي  تالش  و  است 
اجراي  ضرورت  و  اهميت  به  اشاره  با  رحمتي 
طرح جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب هاي 

با  گلستان  آبفا  گفت :شركت  خانگي 
تحمل  و  سنگين  هاي  هزينه  صرف 
به  اقدام  پروژه،  اجرايي  مشكالت 
مبتني  خانگي  فاضالب  شبكه  احداث 
محيطي  زيست  استانداردهاي  بر 
بهداشت  سطح  ارتقاء  براي  و  كرده 
است. داده  انجام  را  اقداماتي  عمومي 
وي به تعداد تصفيه خانه هاي فاضالب 
در  همچنين  و  برداري  بهره  حال  در 
و  كرد  اشاره  گلستان  اجراي  حال 
از  شده  آوري  جمع  فاضالب  افزود: 
فاضالب  شبكه  كيلومتر   350 طريق 
با  موجود  خانه  تصفيه  چهار  به 
مترمكعب   500 و  هزار   49 ظرفيت 
فرآيندهاي  انجام  از  پس  و  انتقال  روز  شبانه  در 
استانداردهاي  حد  در  گندزدايي  و  تصفيه 
مترمكعب  7,5ميليون  حجم  به  شده  تعريف 
شود. مي  بازگردانده  زيست  محيط  به  سال  در 
تصفيه خانه  واحد  دو  اينك  كرد: هم  اضافه  وي 
دست  در  آزادشهر  و  گنبدكاووس  فاضالب 
اجراست كه با تكميل آنها ظرفيت تصفيه فاضالب 
يافت. افزايش خواهد  توجهي  قابل  مقدار  به  نيز 
استان  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل 
شده  دفع  فاضالب  كيفي  افزود :كنترل  گلستان 
هاي  آزمايشگاه  طريق  از  روز  شبانه  طول  در 
لحاظ  از  موردي  تا  گردد  مي  انجام  شهر  هر 
نپذيرد. صورت  فاضالب  غيربهداشتي  دفع 
شركت آب و فاضالب استان گلستان چهار واحد 
تصفيه خانه فاضالب در شهرهاي گرگان، بندرگز، 
بندرتوركمن و كردكوي داشته و در هفت شهر نيز 

عمليات طرح فاضالب در حال اجرا است.

آغاز فصل سرما و باز هم آن بوي نامطبوع در فضاي شهر آق قال و حومه 
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پيشرفت 50 درصدي تاسيسات آب شيرين كن بنادر توركمن و گميشان

جناب آقاي مهندس محمد بردي توكلي 
بدين وسيله انتصاب بجا و شايسته حضرتعالي را بعنوان دبير اتاق تعاون استان 
گلستان كه نشان از توانايي، لياقت و شايستگي شما مي باشد، صميمانه تبريك 

در  بتوانيد  داريم،  سراغ  جنابعالي  در  كه  گرانسنگي  تجارب  با  اميدواريم  نموده،  عرض 
مسئوليت جديد منشاء خدمات مفيد و ارزنده باشيد.

 
 

ناصر توسلي: چند سالي ست كه با سرد شدن 
هوا بوي مضر و نامطبوعي در فضاي شهرستان آق 

قال و حومه آن پيچيده و هوا را آلوده مي كند.
اين بوي شيميايي، نامطبوع و بسيار بد، حاصل از 
فعاليت واحدهاي توليد كودآلي و شايد هم مرغداري 
آلودگي  و  مضرات  بر  عالوه  كه  قالست،  آق  هاي 
دهنده  آزار  دارد چنان  كه  اي  هاي زيست محيطي 
است كه نفس كشيدن را براي شهروندان آق قال با 
مشكل روبرو كرده است و آدمي را مجبور مي كند تا 
جلوي مجراي تنفسي خود را گرفته و بوي كمتري را 
استشمام كند( به قول معروف نفس كشيدن را براي 

ما حرام كرده است، حرام.( !!!
همين امروز بود كه كودكان و بچه هاي شهرمان 
در راه مدرسه و در اين هواي سرد دست را جلوي 
دهان و بيني خودشان گرفته و همين كار را مي كردند 
كه مبادا ثروتمندي فقير شود، كارخانه اي ضرر كند 
و يا مسئولي زير سوال برود. اگر باور نمي كنيد كافي 
ست زماني كه اين بوي بد در فضا مي پيچد از كنار 
و  كودكان  كه  ببينيد  و  كنيد  عبور  مدارس  از  يكي 
اين  از  كه  دارند  بزرگي  دل  چه  ما  شهر  هاي  بچه 
و  حمايت  شهرمان  مسئولين  و  غريب  ثروتمندان 

دلسوزي مي كنند.
مردم،  شكايات  علت  به  گذشته  سالهاي   در 
قرار شد اين واحد و يا واحد هاي توليد كننده اين 
نمي  ولي  كنند،  پلمپ  را  مضر  و  نامطبوع  هاي  بو 
دانيم چه  [...]شد و به واسطه ي چه كسي يا چه 
اين  هاي  فعاليت  ادامه  به  راضي  مسئولين  چيزي 
تا واحدهاي  آنها قول گرفتند  از  واحد ها شدند و 
بو  و ضد  پيشرفته  هاي  دستگاه  با  را  شان  توليدي 
با مهلتي براي چند يك سال.!  تجهيز كنند؛ آن هم 
مي دانيد كه سالمتي مردم در اين ميان اهميتي نداشته 
و مردم مجبور بودند تا اين آقازاده ها واحدهايشان 

را تجهيز كنند، بايد از اين بوي بد و مضر استشمام 
كنند. مسئولين شهرما خيلي خوب به وظايفشان در 
برابر مردم عمل مي كنند؛ مي دانيد چطور؟ تنها كافي 
پروانه  بدون  را  اي  مردم خانه  از همين  يكي  ست 
بسازد، يا مغازه اي را بدون داشتن پروانه كسب به راه 
اندازد و يا دور زمين كشاورزي خود را ديوار بكشد، 
ببينيد چطور اين مسئولين عزيزمان از جمله مسئولين 
شهرداري و فرمانداري، دارايي و اماكن و اتحاديه در 
عرض 10 ثاتيه با خبر شده و خانه مرد « بدون پروانه 
» را تهديد به تخريب، مغازه ي كاسب « بدون پروانه 
» را تهديد به پلمپ و زمين مرد كشاورز را تهديد 
به جريمه مي كنند. و گاهي اين موارد از مرز تهديد 
گذشته و اينها با تمام غرور كذبشان خانه هاي مردم 
را تخريب، زمين ها را جريمه و مغازه ها را پلمپ 
مي كنند؛ خب حق دارند وظيفه شان است مامورند و 
معذور، مردم كه نبايد بر خالف قوانين و دستورات 
دولتي عمل كنند. (حاال بماند كه پول اين جريمه ها 
چه مي شود و بعد از چندسال به وضعيت كوچه و 

خيابان هاي مردم رسيدگي مي شود.)
خب چه مي شود اگر مسئوليني كه هميشه در 
برابر مردم به وظايفشان عمل مي كنند يك بار هم 
به درستي « براي » مردم به وظايفشان عمل كنند؟!!!. 
قرنجيك  آقاي  محترم،  فرماندار  چي  هيوه  آقاي 
شهردار محترم، آقايان شوراي شهر و مسئولين محترم 
اداره هاي اماكن و اتحاديه و بهداشت و امام جمعه 
كه  را  هايي  واحد  چنين  به  شما  عزيز !!!چرا  هاي 
سالمت مردم را به خطر مي اندازند اجازه فعاليت مي 
دهيد؟ چرا نمي گذاريد شهروندان به راحتي نفس 
بكشند و نفس كشيدن را براي همه مشكل كرده ايد؟ 
شما در برابر تك تك مردم اين جامعه مسئول هستيد 
و بايد به خواسته هاي مردم احترام بگذاريد و به آنها 
رسيدگي كنيد. اين بوي مضر و نامطبوع و بسيار بد 

در سالهاي اخير به ويژه در هواي سرد شديدتر شده 
و سالمت همه را تهديد كرده و آنها را آزار مي دهد 
كارمند  اين شهر  در  فقط  كه  آنهايي  از  البته جدا   )
مدرسه  به  سرويس  با  را  هايشان  بچه  يا  و  هستند 

مي فرستند.(
 با پيچيدن اين بوي بد در فضا به راحتي مشخص 
مي شود كه اين واحد ها به قول خود عمل نكرده 
و واحدهاي خود را به دستگاه هاي ضد بو تجهيز 
نكرده اند، و اال مردم كه نمي دانستند چنين بويي در 
فضا مي پيچد وآنها را آزار مي دهد .در ضمن اگر هم 
اين واحدها با اين دستگاه ها تجهيز شده اند فايده اي 
براي سالمت مردم نداشته و بايد درب اين واحد ها 
پلمپ شود. مسئولين محترم شهرستان آق قال!!! مي 
دانيم كه به وظايفتان به درستي عمل مي كنيد و عمل 
خواهيد كرد. پس ما مردم شهرستان آق قال از شما 
خواستاريم به وضعيت اين واحدها رسيدگي كنيد و 
مردم را از شر بوي بد، نامطبوع و مضر حاصل از 
فعاليت اين واحدهاي توليد كننده كود آلي و مرغ ... 

خالص كنيد. با تشكر
 *** اين مطلب به همين قلم سال گذشته يك 
بار در سايت هاي منطقه منتشر شد كه پس از آن 
فرماندار محترم شهرستان آق قال، آقاي الياس هيوه 
چي  از طريق اداره محيط زيست به صورت قانوني 
پيگير موضوع شد و قرار بر اين  بود كه  بالفاصله 
اكيپي متشكل از نمايندگان محيط زيست شهرستان 
هاي گرگان و گميشان ، شبكه بهداشت شهرستان 
هاي آق قال و گميشان از كارخانه هاي مشكوك به 
انتشار بوهاي نامطبوع بازديد فوري به عمل آورده و 
قانوني اعالم  پيگرد  گزارش بررسي خود را جهت 
نمايند كه متاسفانه گويا اين پيگيري هاي قانوني هم 

به نتيجه نرسيده است / .توركمنيا

ايوب كسلخه 
 عضو شوراي شهرستان گنبدكاووس

بهمن مهرورز
 شهردار اينچه برون

نقدي گل چشمه 
صداقت را در سياست معنا كرد تاالبى كه ناپديد شدتاالبى كه ناپديد شد

اركين نيوز – با توجه به هشدار جدى سازمان 
شديد  بارندگى  به  نسبت  كشور  بحران  مديريت 
پاييز و زمستان هنوز نيزكانال وسط شهر گميش تپه 

اليروبى نشده است
تا 100  تپه كه  كانال وسط شهر گميش  تنها 
سال پيش شاخه اصلى گرگانرود به دريا وموجب 
رونق و توسعه ى اين شهر بندرى بود با قطع شدن 
جريان اين رودخانه بداليلى سياسى حاكمان آن 
زمان ، سالهاست گريبان مردم اين شهر را گرفته 
و مشكالت بهداشتى آن معلوم نيست تا كى ادامه 
يابد و به معضلى كه از لحاظ بهداشتى ، سالمت و 
آسايش ساكنين را در ايام تابستان با بوى گنداب 
لجن و باتالق و نيزارهايى كه به محل بسيار مناسب 
براى حشرات و جانوران تبديل شده تهديد ميكند 

و هم اكنون در بين اهالى به پرسى آقن (جريان 
نامطبوع آب)مشهور است.

با توجه به هشدار جدى سازمان مديريت بحران 
كشور نسبت به بارندگى شديد پاييز و زمستان هنوز 
نيزكانال وسط شهر گميش تپه اليروبى نشده است

با توجه به هشدار جدى سازمان مديريت بحران 
كشور نسبت به بارندگى شديد پاييز و زمستان هنوز 
نيزكانال وسط شهر گميش تپه اليروبى نشده است

چندى پيش ، سازمان مديريت بحران كشور 
تمام سازمان هاى مسئول، در  به  اى  اطالعيه  در 
خصوص پيش بينى هاى الزم براى وقوع زمستان 
بسيار سرد و سيل شديد در كشور هشدار داده و 
خواهان آمادگى ”تمام سازمان هاى مسئول“ براى 
مقابله با حوادث احتمالى شده بود گويا اين هشدار 

هنوز در گميش تپه جديد گرفته نميشود چراكه در 
طول تاريخ و ساليان گذشته همچون سيل بهمن ماه 

1390 باعث بروز سيل گرديده بود.
با توجه به هشدار جدى سازمان مديريت بحران 
كشور نسبت به بارندگى شديد پاييز و زمستان هنوز 
نيزكانال وسط شهر گميش تپه اليروبى نشده است

در آن سال به دليل سرما و يخبندان و آب شدن 
برف و عدم اليروبى تنها كانال شهر باعث باال امدن 
اب رودخانه و سر ريز شدن كانال شد و به مزارع 

كشاورزان خسارت زيادى وارد نمود.

با توجه هشدار هاى هواشناسى ؛ضرورت اليروبى كانال شهر گميشان


