
 قسمت اول                             تشريح آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
 ربخش مي باشد كه عبارتند از آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي چها 

نحوه   -4 تكاليف و وظايف كاركنان  -3 تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرايي   -2 مصاديق رشوه  -1. 
 رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازات اداري

 مصاديق رشوه
جه و يا مال نمايند يا كاركنان و مسئوالن دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ و – 1ماده 

سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال مال يا سند 
 – 1372مصوب  –قانون رسيدگي به تخلفات اداري ) 8(ماده ) 17(با توجه به بند . پرداخت وجه را فراهم نمايند

 .ه هئيت هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات  مناسب ارجاع خواهد شدپرونده آنان ب
اخذ مالي بال عوض يا به  ب- .گرفتن وجوهي به غير ار آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است  –الف 

 –ج  .ز قيمتمقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر ا
فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت بطور مستقيم يا غير مستقيم  به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات 

فراهم نمون موجبات ارتشا ء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول وايصال وجه يا مال يا سند  د- مربوط
ا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع اخذ با قول وجه يا مال ي و- .پرداخت وجه از ارباب رجوع

اخذ  ه- .بطور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي باشد
هرگونه مال ديگري كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود ، از جمله هرگونه ابراء يا اعطا وام بدون رعايت 

عهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و قائل شدن تخفيف ضوابط يا پذيرفتن ت
حمايتي خارج از ضوابط كه موجب و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هر گونه مواققت يا 

 امور محرمانهمحمد رضا شيردل  مدير دفتر حراست و : گرد آورنده       ادامه دارد. بخشودگي يا تخفيف گردد 
 

 
 
 
 

                                                                                   
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
  

سان شماليشركت آب و فاضالب استان خراداخلي  ماهنامه                                  1392ماه       بهمن          3 شماره                                             3شماره                         شركت آب و فاضالب استان خراسان شماليداخلي  ماهنامه                                                                      
 

     

 در صفحات ديگر
 دستگاه كنتور خراب 3000تعويض 

 نصب شير فشار شكن شهر سنخواست

درصدي اتفاقات شبكه توزيع آب  23كاهش 
در استان 
درصدي مصرف آب در استان  6افزايش 

برگزاري جشن آب در دو مدرسه شهر شيروان 
تاكيد مدير عامل بر استفاده از پتانسيل بخش 

خصوصي 
ر مدير عامل با فرمانداران شهرستان هاي ديدا

گرمه و جاجرم  و شوراي شهر ايور 
اجراي طرح پايش سالمت پرسنل  

تصابات جديد در شركت  نا
صعود كوه نوردان امور شيروان به كوه يغي و 

... 
 
 

 
 

طرح آب و فاضالب شهري در استان خراسان شمالي با  20دهه فجر ... همزمان با ايام ا
 .ميليون ريال افتتاح و به بهره برداري مي رسد  47142اعتباري بالغ بر 

همزمان با سالگرد : يره و مدير عامل اين شركت با بيان خبر فوق گفت مهندس سيد ابراهيم علوي رئيس هيات مد
ميليون ريال از محل  47142پروژه عمراني در اين شركت با اعتباري بالغ بر  20پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي  

 .هد رسيد اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان ، ملي ، استاني و منابع داخلي شركت به بهره برداري خوا
 2ادامه در صفحه 

 
 

 

برگرفته از كتاب زن آن گونه كه بايد باشد براي تشكيل (  هويت گمشده زن
خانواده و در كانون خانواده ، هر كدام از زن و مرد وجوهي از ابعاد شخصيت 

خود را در راستاي احياء خانواده از فرديت خارج مي كنند و غرق جنبه اجتماعي 
د و البته وجوهي از ابعاد شخصيتي هر كس مربوط به خود خانواده مي نماين

اوست و ربطي به خانواده ندارد و در آن حالت هر كدام در درون خود خصلت 
مثل من و شما كه در مقابل هم دو نفر انسانيم با . هاي فردي خود را دارند

خصوصيات فردي مربوط به خود ، اما در مقابل خداوند هيچيم ، هيچ ، و همه 
اگر زن و مرد از آن جهت كه بايد نظر . رديت خود را غرق ربوبيت او مي كنيم ف

به خانواده داشته باشند و جنبه فرديت خود را در مقابل خانواده نفي كنند اين 
كار را نكردند عمالً كارشان به مقابله با همديگر مي انجامد و ناخواسته كانون 

ن مي شود ولي اگر زن هويت خود را ارتباط آن دو بعنوان اعضاء خانواده ويرا
در قبول خواسته هاي مرد و كمك به مرد براي رساندن خانواده به اهداف مورد 

اين زن در اين شرايط به .نظر جستجو كرد ، مقصد بزرگي را دنبال كرده است
لذا در راستاي مسئوليت كلي مرد ، .يك موفقيت بزرگ دست پيدا كرده است

ج زن از خانه بايد به اذن و اجازه شوهرش باشد و زن خرو: شريعت مي فرمائيد
هم به جهت بندگي خدا، از شوهرش اجازه مي گيرد ، نه به جهت فربه كردن منِ 
شوهر ، چون هر دو بر اساس اصول شريعت الهي عمل مي كنند و در مقابل خدا 

مرد مطرح نيست ، بحث احترام به  "منِ "بحث فربه كردن . هيچ اند هيچ 
.... و .  ليتي است كه خداوند به عهده مرد گذاشته استمسئو

مريم نيستاني        : گرد آورنده )  نوشته اصغر طاهرزاده(                                          
 

 

 آيا شما يك مشترك مسكوني پرمصرف هستيد؟
ميزان مصرف :  ب بها درج شده استبه منظور پاسخ به اين سوال دو عدد نياز داريم كه در ستون مياني قبض آ

مصرف ماهيانه خود را بدست ميزان  با استفاده از اين دو عدد و رابطه ذيل. بر حسب ليتر و مدت قرائت به روز

                :   آوريد
باشد به صورت ) مترمكعب 20( هزار ليتر  20نفره كمتر از  4حال اگر عدد بدست آمده براي يك خانواده 

با . آب مصرف مي نماييد و در صورتي كه بيشتر از اين مصرف مي نماييد مشترك پرمصرف مي باشيد متعارف
توجه به اين كه نرخ آب بهاي مصرفي بخش مسكوني به صورت پلكاني محاسبه مي شود هر چه به طبقات باالتر 

رف داشته باشيد مبلغ آب به عنوان مثال اگر يك متر مكعب در ماه مص . منتقل شويد آب گرانتري بايد بخريد
متر مكعب مصرف داشته باشيد  60تومان است و اگر در همين مدت  109تا  67بها در شهرهاي مختلف استان از 

هم به اين مبالغ  76ماليات و عوارض تابستاني و عوارض بند . تومان بپردازيد 84000تا  52000بابت آب بها بايد 
فرشيد تقوي نيا: گرد آورنده                                                                                .افزوده مي شود  

 
 

صعود گروه كوه نوردي امور آب و فاضالب شيروان  متشكل از :   ورزشي 

نفر از پرسنل اين امور بيستم دي ماه به ارتفاعات كوه يغي  12
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دهه فجر ... يوم ا  
سرآغاز طلوع  هه فجر ،د : مقام معظم رهبري  

رهايي خاستگاه ارزشهاي اسالمي، مقطع ،اسالم
را  ن و بخشي از تاريخ ماست كه گذشتهملت ايرا

اسالم در دهه فجر. آينده جدا ساخته استاز 
ايران تولدي دوباره يافت و اين دهه در تاريخ 

و  .رودعيين كننده و بي مانند به شمارمينقطه اي ت
يست و دوم بهمن، در حكم عيد غدير است؛ 

 آن روز بود كه نعمت واليت، اتمامزيرا در 
نعمت و تكميل نعمت الهى، براى ملت ايران 

.صورت عملى و تحقق خارجى گرفت مروز ا  
جوانان  و اسالمى ، جمهورى اسالمى ، ملت نظام

به . دنياى اسالم مثل ستاره مى درخشند ايران در

. شما نگاه مى كنند و از شما الهام مى گيرند
خودتان را حفظ  وحدت. مراقب خودتان باشيد

امور فرهنگي و ديني                             .يد كن  
 

آيا شما يك مشترك مسكوني 
 پرمصرف هستيد؟
د نياز به منظور پاسخ به اين سوال دو عد

داريم كه در ستون مياني قبض آب بها درج 
 4ادامه در صفحه                      :  شده است

 

درصد آب شرب شهر بجنورد از سد شيرين دره  80
تامين و پس از تصفيه و گند زدايي با كيفيت مطلوب 

 ان قرار مي گيرددر اختيار شهروند
مهندس سيد ابراهيم علوي مدير عامل اين شركت ضمن اشاره به اين 

باعث  صحيح اين نعمت الهيتامين آب سالم ومديريت نكته كه 
آبهاي سطحي و : مي گردد گفت  آبرساني بهداشتي وسالم وكافي 

من جمله آب سدها نسبت به آب هاي زير زميني از نظر كيفيت و 
تري قرار دارند و به همين دليل استفاده از اين سبكي در سطح باال

آبها امروزه  نظر اكثر كارشناسان را براي تامين منابع آب شرب به 
. خود معطوف نموده است 

آب تصفيه شده سد شيرين دره پس :مهندس علوي در ادامه گفت  
از تصفيه و گند زدايي در اختيار مشتركين محترم قرار مي گيرد و 

كليه فرايند هاي تامين ، انتقال ، تصفيه ، گند زدايي  بصورت مستمر
و توزيع اين آب تحت پايش و نظارت كارشناسان شركت آب و 

فاضالب استان و ارگانها و سازمانهاي ذيربط همچون دانشگاه علوم 
پزشكي استان مي باشد  

 

 
حضور دكتر تشيعي در استان خراسان 

 شمالي

 وزير و مسئول فرهنگي وزارت نيرو از فعاليتهاي فرهنگي شركت تقدير  مشاور         :تقدير و تشكر 

  تقدير استاندار خراسان شمالي از توسعه و ترويج فرهنگ نماز در شركت                                      

:انتصابات   
ابقاء رئيس هيات مديره و مدير 
عامل شركت به مدت دو سال 

 ديگر از سوي مهندس جانباز
مشاور مدير : منصور درتومي 

عامل و مدير دفتر روابط عمومي 
و آموزش همگاني  

 

: قدم نو رسيده ها مبارك 
بهداد و بهراد گريواني ، شيوا سعيدي ، 

حسيني  كسري قلي زاده ، مهسا سيادات 
و فرنيا فرحدل  

 
  همكاران گرامي خدمت با عرض تسليت

  آقاي چليچ درگذشت پدر گراميتان
آقاي تيموري درگذشت والده محترمتان  

 

شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي داخلي  ماهنامه
 

منصور درتومي  : سردبير 
  احمد حصاري  :و تهيه خبر   اجرايي امور

سيد رسول كريمي راد : امور فرهنگي و عكس 
خيابان آزادي  نبش كوچه زهد شركت آب و  –خيابان شهيد چمران  –بجنورد : آدرس 

 0584-2245913-5فاضالب استان خراسان شمالي   تلفن 
www. Abfankh.ir                email: abfa@abfankh.ir websit :  
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 1392 بهمن ماهنامه داخلي شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي 
 

 

 3 2 1392 بهمنآب و فاضالب استان خراسان شمالي  ماهنامه داخلي شركت

طرح آب  20افتتاح و بهره برداري از 
و فاضالب شهري استان خراسان 

 شمالي در دهه فجر امسال
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شركت 

مهندس سيد :  آب و فاضالب استان خراسان شمالي 
ابراهيم علوي رئيس هيات مديره و مدير عامل اين 

لگرد همزمان با سا: شركت با بيان خبر فوق گفت 
پروژه عمراني  20پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي ، 

ميليون ريال از  47142در اين شركت با اعتباري بالغ بر 
محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان ، ملي ، 

استاني و منابع داخلي شركت به بهره برداري خواهد 
. رسيد 

 6پروژه در  20مهندس سيد ابراهيم علوي افزود اين 
هر استان افتتاح و در مدار بهره برداري خواهند گرفت ش

:  كه عبارتند از 
آبرساني به مسكن مهر سايت دركتر : پروژه  8اسفراين
 – Gجمع آوري خطوط پراكنده ناحيه   –حسابي 

پوشش  –خطوط فاضالب و فرعيهاي ناحيه فاضالبگير 
 تصفيه خانه فاضالب  - 1آببند استخر اختياري شماره 

 –) ع(شعابات فاضالب محدوده امير المومنين نصب ان
اصالح و توسعه  –آبرساني به مسكن مهر صفي آباد 

 .صفي آباد و افتتاح سامانه تله متري صفي آباد 

 –آبرساني به مسكن بسيجيان : پروژه  4شهر شيروان 
تا ) ع(آبرساني به كسبه حد فاصل ميدان امام علي 

 –آب فرسوده  فقره انشعاب 450نوسازي  –ترمينال 
 .متر از لوله هاي فرسوده  2500اصالح 

بازسازي خط انتقال ، نوسازي : پروژه  3شهر گرمه 
اصالح و توسعه  –تاسيسات و اتاقك سرچاه مرغزار 

اصالح و توسعه شبكه  –شبكه آب شرب شهر گرمه 
 .آب شرب شهر هاي ايور و درق 

و متر لوله گذاري  4000اجراي : پروژه  1شهر فاروج 
 رشته انشعاب آب مسكن مهر فاروج 219نصب 

متر مكعبي  2000احداث مخزن : پروژه  1جاجرم 
احداث مخزن ، ديوار كشي ، حصار : ذخيره آب شامل 

هزار متر مربع و  20كشي و محوطه سازي به مساحت 
 .متر مربع   50احداث اطاقك كلر زني به مساحت 

ه شبكه اصالح و توسع: پروژه  3شهر راز و جرگالن 
نوسازي انشعابات فرسوده و افتتاح سيستم  آبرساني  -

 .تله متري تاسيسات آبرساني شهر 

 
 

بازديد معاون نظارت و بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور از 
 تاسيسات آب و فاضالب استان 

 
خود به استان خراسان  دكتر تشيعي معاون نظارت بر بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور در سفر دو روزه

و پروژه آبرساني از سد شيرين  122شمالي از تصفيه خانه فاضالب شهر بجنورد ، آزمايشگاه مركزي ، مركز ارتباطات مردمي 
. دره به بجنورد بازديد نمود 

خدمات غير يكي از كاملترين سامانه ارائه : دكتر حميد رضا تشيعي در مصاحبه با خبرنگاران استان خراسان شمالي گفت 
حضوري در اين شركت براي ارائه خدمات به مشتركين طراحي شده كه اميد واريم به صورت پايلوت در اين استان انجام 

گيرد تا آن را بصورت كشوري مورد استفاده قرار دهيم كه در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع ، كاهش هزينه هاي 
. و همچنين پرداخت هزينه آب بهاء است مشتركين جهت درخواست خدمات و تقاضاي اشتراك 

خشكسالي در سال تشيعي همچنين با بيان اينكه وارد سيزدهمين سال خشكسالي در كشور مي شويم با ابراز نگراني از وضعيت 
استان مركزي ،  15متر مكعب در ثانيه كمبود آب در كشور داريم و در  54حدود : در برخي از استانهاي كشور گفت  93

درصدي روان آبهاي سطحي كه باعث شده  40، همدان ، تهران و كرمان نگراني آب شرب را داريم ، افت بيش از  اصفهان
با اين وجود تامين آب شرب سالم و بهداشتي . درصد ظرفيتشان آب داشته باشند  30است بعضي از سدها ي استان كمتر از 

. آب به ميزان كافي ، تدوين و در دستور كار قرار گرفته است جزء وظابف اصلي ماست و برنامه هاي راهبردي جهت تامين 
درخواست ويژه اي كه از مردم عزيزمان داريم اين است كه از هم اكنون نهايت صرفه جويي را داشته : تشيعي در پايان گفت 

  .باشند تا بتوانيم ذخاير آبهاي سطحي را حفظ نماييم و فصل گرما را بدون دغدغه پشت سر بگذاريم 

 اخبار كوتاه 

درصدي اتفاقات شبكه توزيع آب در استان خراسان شمالي  23كاهش 

هدر رفت آب در استان خراسان شمالي فعاليتهاي بسيار مهمي در سنوات گذشته ودر طول  در راستاي جلوگيري از
. گرديد درصدي اتفاقات در شبكه توزيع آب در سطح استان  23سال جاري انجام گرفته كه منجر  به كاهش 

در هشت ماه سال جاري مصرف آب در استان خراسان شمالي در مقايسه با 
. درصدي داشته است  6ايش بيش از افز 91همين مدت در سال 

به دليل افزايش : مهندس سيد ابراهيم علوي رئيس هيات مديره و مدير عامل اين شركت با بيان خبر فوق گفت 
مصرف و افزايش تعداد مشتركين جديد ، مصرف آب در استان در هشت ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت 

ا نشان مي دهد كه اين امر بيانگر نياز به صرفه جويي و مصرف بهينه از درصدر 6افزايشي بيش از  91مشابه در سال 
ايام استقبال از نوروز ( مصرف سوي مشتركين محترم و برنامه ريزي هاي مدون جهت تامين آب بيشتر در مواقع پيك 

خواهد بود و  تامين آب در آينده يكي از مهمترين دغدغه هاي بشر: علوي خاطر نشان ساخت .است )و ايام گرم سال
لذا كشورهاي پيشرفته با علم به اين موضوع با استفاده از علوم و فنون جديد سعي در كمتر مصرف نمودن اين مايع 

ايش است  حياتي هستند و اين در صورتي است كه برداشت آب از منابع آبي در كشور عزيز ما روز به روز در حال افز

تان مانه وسملقان متر شستشوي شبكه آبرساني در شهرس 27700

در راستاي برخوردار نمودن مشتركين : شهرام رمضاني مدير امور آب و فاضالب شهرستان مانه و سملقان گفت 
تان مانه و سملقان متر از شبكه آبرساني شهرس 27700محترم شهرستان مانه و سملقان از آب سالم و بهداشتي بيش از 

قان در نه ماهه نخست سال جاري توانست در زمينه توسعه شبكه آبرساني امور مانه و سمل: افزود  وي.شستشو گرديد 
باب  5فقره نصب انشعابات جديد انجام دهد كه در همين راستا ساخت  618متر لوله گزاري نمايد و  3461بيش از 

. حوچه شيرآالت و  نصب دو شير تخليه از ديگر اقدامات اين امور بوده است 

اقات آب در شهر اسفراين  درصدي تعداد اتف 40كاهش 

مورد اتفاق در  991تعداد  1392ماهه اول سال  9مهندس مجيد وحداني  مدير امور آب و فاضالب اسفراين گفت در 
مورد مربوط به اتفاق 287مورد مربوط به اتفاق انشعابات آب و  704سطح شهر اسفراين رفع شده است كه تعداد 

تعداد اتفاقات امور آب و فاضالب اسفراين % 40در مجموع :  اني  افزود مهندس وحد. شبكه توزيع آب بوده است 
.  كاهش يافته است

علت اصلي كاهش اتفاقات در شهر هاي اسفراين و صفي آباد را  انجام  اقداماتي از قبيل بهبود نظارت در اجراي  وي
شه هاي پراكندگي و تراكم اتفاقات و  پروژه ها ، تهيه نقشه هاي فشار سنجي و انجام مديريت فشار شبكه ، تهيه نق

در  PMبرنامه ريزي اصالح شبكه بر اساس آن ، حذف چاههاي پمپاژ مستقيم به شبكه انجام و اقدامات وسيع 
.  بر شمرد . . . تأسيسات منجمله تعويض شيرآالت خراب و 

 شهر شيروان  2برگزاري جشن آب در مدرسه شاهد 

رف ، آشنايي دانش آموزان با چرخه آب ، منابع تامين آب ، تصفيه و نحوه جشن آب در راستاي اصالح لگوي مص
دانش آموزان اين مدرسه از هفته ها قبل براي برگزاري اين جشن آماده شده اند و با .توزيع آب  برگزار گرديد 

كامل در اين ترسيم نقاشي هايي با موضوع صرفه جويي آب و همچنين با تهيه مقاالتي در همين مورد و با آگاهي 
 جلسه شركت نموده اند

 
 

 

نصب شير فشار شكن شهر سنخواست با 
 ميليون ريال  200اعتباري بالغ بر 

 

به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شركت 
مهندس سيد :  آب و فاضالب استان خراسان شمالي 

ابراهيم علوي مدير عامل شركت آب و فاضالب استان 
شمالي با اشاره به اهميت موضوع كاهش هدر خراسان 

رفت آب و جلو گيري از اتفاقات در شبكه توزيع آب 
با توجه به فشار باالي آب در شهر : و انشعابات گفت 

سنخواست و اتفاقات مكرر در شبكه توزيع آب ، شير 
ميليون دريال در اين  200فشار شكن با هزينه اي بالغ بر 

. ديد شهر نصب و راه اندازي گر
 

 

دستگاه كنتور  3000تعويض بيش از 
هاي خراب در شركت آب و فاضالب 

 استان خراسان شمالي
درصد  82هه نخست سال جاري بيش از در نه ما

كنتورهاي خراب آب در استان خراسان شمالي تعويض 
مهندس سيد ابراهيم علوي رئيس هيات مديره .  گرديد

يكي از مهمترين : و مدير عامل اين شركت گفت 
و كاهش آب راههاي جلوگيري از هدر رفت آب 

بدون در آمد در شركتهاي آب و فاضالب توجه به امر 
كنتور هاي خراب و تعويض به موقع آنها است و به 

همين دليل سعي مي شود اين گونه كنتور ها در اولين 
. فرصت جمع آوري و كنتور سالم جايگزين آن شود 

و  قدمت كنتور ، نوع: مهندس علوي  عواملي مانند 
و سبكي آب عبوري از كنتور ها  جنس كنتور ، سختي

را از عوامل مهم خرابي كنتور ها اعالم كرد و افزود در 
كنتور  3000هشت ماهه نخست سال جاري تعداد 

خراب در شهر هاي استان تعويض شده است  
 

 

ديدار مدير عامل شركت آب و  
فاضالب استان خراسان شمالي با 

تعدادي از مديران استاني و 
 شهرستاني 

 

مهندس سيد ابراهيم علوي طي ديدار هاي جدا گانه 
با آقايان مهندس علي نيا معاون هماهنگي امور 

توسعه و مديريت منابع  عمراني ، دلپسند معاون
انساني ، دكتر محبي فرماندار شهرستان جاجرم ، 

محمد زاده فرماندار شهرستان گرمه و اعضاي 
ضمن ارائه گزارشي از وضعيت شوراي شهر ايور 

شركت گزارشي از اقدامات انجام شده در حوژه 
گانه استان و ضرورت  18آبرساني شهر هاي 

و استفاده بهينه همراهي مردم عزيز در صرفه جويي 
از منابع آبي و توجه مديران در تخصيص اعتبارات 

جايگاه دستگاههاي :  مورد نياز تاكيد كردو افزود
. حاكميتي در سازماندهي اين امر نقش بسزايي دارد

علوي دراين ديدارها گزارشي از وضعيت منابع آبي 
نيز ارائه نمود و با اشاره به عدم بارندگي هاي 

سال اخير و افت دبي منابع تامين مناسب در چند 
آب شرب خواست در جهت جلوگيري از كمبود 

آب در فصول گرم سال و پيك مصرف با اتخاذ 
تصميماتي در ترويج اصالح الگوي مصرف آب 

ياريگر اين شركت در ارائه هرچه بهتر خدمات به 
.   شهروندان باشند 
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