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 معاون محترم فني و زير بنايي منطقه آزاد تجاري و صنعتي چابهار  

پاسخ به سواالت پيمانکاران در خصوص ابهامات فني مطروحه در اسناد فراخوان تصفيه خانه هاي موضوع: 

 فاضالب اراضي منطقه آزاد چابهار 

تاصگطت تِ سَاالت دسیافت ضذُ اص هٌالػِ گشاى هتماضی ضشکت دس اسٌاد فشاخَاى تػفیِ خاًِ ّای  تا سالم ٍ احتشام،

یٌَسیلِ سَاالت هغشح ضذُ ٍ پاسخ آًْا خْت استحضاس ٍ تشسسی تِ ضشح صیش تمذین فاضالب اساضی هٌغمِ آصاد چاتْاس، تذ

 حضَس هی گشدد: 

اص آًدا کِ ٍاحذّای پیص تػفیِ ٍ هخضى هتعادلساص تایذ تش اساس دتی حذاکثش ساعتی افك عشح، عشاحی گشدًذ، الصم  وال:س

 است دتی حذاکثش تشای ّش کذام اص پکیح ّا ٍ خغَط اًتمال فاضالب خام هطخع گشدًذ. 

 .ْا اسائِ ضذُ استدتی خشیاى حذاکثش اًتْای دٍسُ عشح ّش کذام اص تػفیِ خاًِ ّا دس خذٍل دتی :پاسخ

سعِ یکن ٍ ٍیالّا( تا ٍخَد )فلَدیاگشام تػفیِ فاضالب اساضی پیکشُ سَم ٍ اساضی تَ 114ٍ  113دس غفحات  :سوال

ساکتَس تعییي ضذُ است. تا تَخِ تِ هتفاٍت تَدى  20ْای هتفاٍت پکیح ّا، تعذاد ساکتَسّا تشای ّش تػفیِ خاًِ ظشفیت

هتشهکعة دس ضثاًِ سٍص، تعذاد حذالل خظ خشیاى دس ّش  300ٍ  200ّا دس ظشفیت ّای ظشفیت ّا ٍ تعذاد تاالی ساکتَس

 تػفیِ خاًِ ٍ تعذاد حَضْای تِ ًطیٌی هطخع گشدًذ. 

 پکیح خَاستِ ّا ٍ ضشایظ عشح ٍ هطخػات تِ تعذاد خظ خشیاى تایذ تا تَخِ همادیش اسائِ ضذُ حذالل هی تاضذ، ٍ: پاسخ

 .هَسد ًظش تَسظ سشهایِ گزاس تعییي گشدد

دفتشچِ اسصیاتی کیفی دس خػَظ دتی تػفیِ خاًِ تَضیحاتی رکش گشدیذُ است. تشداضت ایي ضشکت اص  1دس غفحِ  :سوال 

تَضیحات هٌذسج دس ایي غفحِ، ایي هی تاضذ کِ ٍاحذّای هتعادلساص، ایستگاُ پوپاط، داًِ گیش ٍ آضغالگیش هی تایست تشای 

هتشهکعة دس سٍص( عشاحی گشدد.  1500تش دتی ًشهال هَسد هٌالػِ )لیتش دس ثاًیِ یعٌی هعادل تیص اص ّفت تشا 2/122دتی 

 لغفاً دس غَستی کِ ایي هغلة هَسد تائیذ آى کاسفشهای هحتشم هی تاضذ اعالم فشهاییذ.

تا تَخِ تِ ایٌکِ تػفیِ خاًِ اساضی ٍیالّا ٍ تَسعِ یکن دتی کن داسًذ دتی عشاحی ٍاحذ آضغالگیش، داًِ گیش ٍ  :پاسخ

تشای حذاکثش ساعتی  تش هثٌای دتی حذاکثش ساعتی اًتْای عشح است. تشای اساضی پیکشُ سَم ًیض تِ ّویي غَستهتعادلساص 

کِ تتَاى آًْا سا تا ضیش لغع  هَاصی دسًظش گشفتِ ضًَذچٌذ تاًک  تِ غَست ّا هی تایستهتعادلساص. لیکي اًتْای عشح است

 . هذاس خاسج ًوَدٍ ٍغل اص 

 .هطخع گشددعوك ٍ سایض لَلِ ٍسٍدی تِ هحل احذاث تػفیِ خاًِ ّا ًیاص است  :سوال

تَسظ کاسفشهای ٍ یا تشداضت ٍضع هَخَد دس هحل خَاّطوٌذ است ایي سَال تش اساس ًمطِ ّای چَى ساخت  :پاسخ

 هحتشم پاسخ دادُ ضَد.

 .هطخع گشددهتشاط خغَط دفع پساب اص هحل احذاث تػفیِ خاًِ ّا  ًیاص است :سوال
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 تَسظ کاسفشهای هحتشم اعالم گشدد. ّش پکیح خَاّطوٌذ است عَل خظ اًتمال ٍ یا هحل تخلیِ پساب پاسخ:

ًحَُ تاهیي تشق تا ٍسٍدی سایت )تِ عْذُ کاسفشها تَدُ یا سشهایِ گزاس( ٍ دس غَستی کِ ایي اهش تش عْذُ ًیاص است  :سوال

 .هطخع گشددسشهایِ گزاس هی تاضذ اسائِ هسیش خظ اًتمال تشق هَسد تائیذ ضشکت تَصیع تشق هٌغمِ تا خضئیات کاهل 

 .اعالم گشددحتشم کاسفشهای ه ًحَُ تحَیل اًطعاب تشق تَسظخَاّطوٌذ است  پاسخ:

 هطخع گشدد.دیضل طًشاتَس خْت تاهیي تشق اضغشاسی  نياز است ظرفيت :سوال

 ٍاحذّای فشآیٌذی تاهیي گشدد. َ تذٍى هطکلکاسکشد هغلَت تشایتا لذست الصم  دیضلضشٍسی است  پاسخ:

 PLCهطخع ًوَدى سیستن کٌتشل تػفیِ خاًِ دس چِ سغحی )دستی/ اتَهاتیک( ٍ آیا دس ایي عشح ًیاص تِ سیستن  :سوال

 ٍMonitoring ؟داسین  

پکیح است ٍلی تشای اًذاصُ گیشی آیتوْای فاضالب حذالل هَسد ًیاص خْت الیٌفک تاتلَّای کٌتشل لغع ٍ ٍغل خض  پاسخ:

ًػة اًذاصُ گیشی ّای دس هحل تشای دتی ٍسٍدی ٍ خشٍخی ٍ ساّثشی هغلَب سیستن تش اساس پکیح هَسد ًظش ٍ ّوچٌیي 

 .تالهاًع استدستی  تش اساس سٍشکٌتشل تػفیِ خاًِ . عشح ٍ اخشای سیستن کیفیت فاضالب دس خشٍخی است

ات کیفیت خشٍخی فاضالب سایت ّا تشای هحیظ دس ایي عشح آیا ًیاص تِ سیستن پایص آًالیي خْت اسسال اعالع :سوال

  ؟صیست هی تاضذ یا خیش

ًیاص تِ سیستن آًالیي خْت اسسال اعالعات کیفی پساب خشٍخی تشای هحیظ صیست ًیست ٍلی اًذاصُ گیشی کیفی  پاسخ:

  هغاتك استاًذاسدّای هشتَعِ الضاهی است.دس خشٍخی تػفیِ خاًِ 

دتی تػفیِ خاًِ تَضیحاتی رکش گشدیذُ است. تشداضت ایي ضشکت اص فی دس خػَظ دفتشچِ اسصیاتی کی 1دس غفحِ  :سوال

تَضیحات هٌذسج دس ایي غفحِ، ایي هی تاضذ کِ ٍاحذّای هتعادلساص، ایستگاُ پوپاط، داًِ گیش ٍ آضغالگیش هی تایست تشای 

هتشهکعة دس سٍص( عشاحی گشدد.  1500لیتش دس ثاًیِ یعٌی هعادل تیص اص ّفت تشاتش دتی ًشهال هَسد هٌالػِ ) 2/122دتی 

 لغفا دس غَستی کِ ایي هغلة هَسد تائیذ آى کاسفشها هحتشم هی تاضذ اعالم فشهائیذ. 

هتعادلساص تػفیِ خاًِ اساضی پیکشُ سَم تِ غَست چٌذ هذٍل کِ لاتل لغع ٍ ٍغل تاضٌذ تشای دتی حذاکثش اًتْای  پاسخ:

 دٍسُ عشح اخشا هی گشدد. 

 دس پایاى خَاّطوٌذ است دس هتي الحالیِ هَسد صیش ًیض تِ کلیِ هٌالػِ گشاى اعالم گشدد:

دس پاکتْای هشتَعِ لشاس دادُ ضَد ٍ تِ غَست لَح فطشدُ دس دٍ ًسخِ یکساى الصم است کلیِ اسٌاد هٌالػِ اسکي ٍ 

 یوت اسسال گشدد.هذل هالی ًیض دس پاکت )ج( ّوشاُ تا تشگ پیطٌْاد لفایل لاتل ٍیشایص ّوچٌیي 

 با تقديم احترام

 معاون فني 

 احسان ماني 
  


