
  چهارم قسمت                             تشريح آئين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي
كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آئين نامه  -3ماده  ه خواريتكاليف و وظايف كاركنان در مقابله با رشو

) نسبت به خود يا ديگركاركنان مراتب را با 1مكلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (
ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع 

هر شخصي  كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي  – 4قانون پيگيري شود . ماده دهند تامطابق 
تقاضا رشوه شد و يا رشوه اخذ شده باشد يا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به 

ص يا ) آئين نامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخ2مسئوالن يا بازرسان موضوع بند ( ج) ماده (
اشخاص را كه  اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تالش كرده اند به 

 – 5ماده  نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازات هاي اداريمسئوالن مربوط ارايه دهد.  
) و 01تخلفات موضوع ماده دستگاههاي مشمول اين آئين نامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به 

) قانون رسيدگي به تخلفات اداري 12مقامات مندرج در ماده ( –اعمال مجازات اقدام خواهند نمود. الف 
) اين آئين نامه توسط هريك از 1چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده (

مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال  كاركنان با مديران و مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمايند
قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند   9يكي از مجازاتهاي بند هاي ( الف ) و ( ب) و (ج) ماده 

در صورت تكرار تخلف  يا گزارش و تائيد بازرسان يا مديران ذيربط ، هيات هاي رسيدگي به  -ب
توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازات  تخلفات اداري مكلفند با

در صورت  -) قانون ياد شده( به استثناي موارد مذكور در بند فوق ) محكوم نمايند  ج9هاي مقرر در ماده (
) 9) اين آيين نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازات مندرج در ماده (1تكرار تخلف موضوع ماده (

انون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازات هاي باز خريد خدمت ، اخراج يا انفصال دائم از ق
 خدمات دولتي توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.

       داردادامه         گرد آورنده :          محمد رضا شيردل مدير دفتر حراست و امور محرمانه                         
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مي خوانيد :  در صفحات ديگر  
متر اصالح و توسعه  13140اجراي بيش از 

 . استانآبرساني در   شبكه
 انجام زون بندي فشار آب شهر جاجرم .
 هشدار شركت به مشتركان پر مصرف  .

شهر هاي استان بر ضرورت  جمعهتاكيد امامان 
 مصرف بهينه آب .

برگزاري جشنواره قرآني وزارت نير در 
 شركت .

نشست ائمه جمعه و جماعت در راستاي تبليغ 
 صرفه جويي آب در استان .

رصد مشتركان آب و فاضالب در استان د 19
 بيش از الگو آب مصرف مي كنند .

جلد كتاب بهينه سازي مصرف  2000چاپ 
 آب  .

دصد مشتركان قبوض خود را بصورت غير  60
 حضوري پرداخت مي كنند .

 

 
 
 

 آب و فاضالب نقش و جايگاه روابط عمومي در شركت هاي
 روابط عمومي يعني اطالعات ، اطالعاتي كه منجر به آگاهي و رشد فكري مي گردد .

ركتهايي كه خدمات رسان بوده و در ارتباط مستقيم با مردم قرار دارند ا و شدر سازمانه
، داشتن اطالعات موثق ، دقيق و به موقع با توجه به هدف و ساختار ، بزرگترين سرمايه 
آنان است و حيات يك سازمان به داشتن يك ارتباط دو سويه درون و برون سازماني و 

روز و مفيد بستگي دارد و اين جاست كه لزوم  انجام تبليغات و كسب اطالعات به
وجود روابط عمومي واقعي در ايستگاههاي روابط عمومي نمايان مي شود . پس روابط 
عمومي كه مي خواهد اطالع رساني كند و در جهت آموزشهاي همگاني گام بردارد ، 

طالعات را بايد خود اطالعات درون و برون سازماني را در اختيار داشته باشد و اين ا
پردازش شده براي مدير دستگاه بيان كند . اين پردازش اطالعات شامل افكار سنجي ها 

امروزه روابط عمومي ها ابزارهاي مهم توسعه  محسوب  ، نظر سنجي ها و ... مي شود .
مي شوند . نقش مهم روابط عمومي در تصميم گيري ها ، سياست ها و خط مشي هاي 

. روابط عمومي ابزاري در اختيار مديريت است . مديراني كه  سازمان بدون انكار است
در تصميم گيري هايشان درست و موفق عمل مي داراي روابط عمومي قوي هستند 

 كنند و بر عكس مديراني كه روابط عمومي قوي ندارند اغلب دچار اشتباه مي شوند .
ضالب به اهميت اين موضوع در شركت هاي خدمات رسان همچون شركت آب و فا

مراتب بيشتر است چرا كه اوالآب از نيازهاي اساسي مردم و از اركان اصلي توسعه و 
آباداني كشور است و ثانيا انتظار مردم از اين شركت بخاطر پرداخت بهاي آب و نياز 
شديد مردم به گرفتن خدمات اين بخش بسيار باال است . از طرفي قرار گرفتن ايران در 

يمه خشك ، رشد جمعيت و توسعه شهري در كشور و اجراي طرح يك منطقه اقليمي ن
هاي بزرگ همچون طرح مسكن مهر در كشور و تالش در جهت خود كفايي در 
كشور كه همه و همه نياز مند اب است ، حساسيت مردم نسبت به اين شركت ها را باال 

رو تعجبي نيست برده و نياز به جوابگويي و اطالع رساني را مضاعف مي سازد . از اين 
كه تقريبا همه روزه در روزنامه ها و جرايد و همچنين برنامه هاي راديويي و تلويزيوني 
مردم با وسيله هاي مختلف ، انتظارات و مشكالت و مسائل خود را بيان مي كنند و 

هنر روابط عمومي در پاسخ گويي و  روابط عمومي ها نيز ملزم به پاسخ گويي هستند .
كار فع رساني صحيح همراه با آموزش هاي درست است كه موجب القاء اتعامل و اطال

عمومي و همراه كردن مردم با سياست ها و اهداف شركت مي باشد . از اين رو روابط 
يرو هاي متخصص ، آگاه و پرتالش بوده عمومي در هر شركت يا ارگاني بايد داراي ن

شود بايد مد نظر مديران قرار گيرد . و اين موضوع كه به عنوان هنر هشتم از آن ياد مي 
 چراكه توجه مدير به روابط عمومي مي تواند رسيدن به اهداف اساسي را تسهيل دهد .
يك روابط عمومي خوب مي تواند عالوه بر كسب رضايت مندي مردم و كسب 
اعتماد آنان موثر بوده و با آموزشهاي صحيح مشاركت و همكاري عموم مردم را نيز 

 گاه به ارمغان بياورد .براي دست
 منصور درتومي                                                                                   
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 : مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

 ب و فاضالب است آدر زمينه استان  اسفراين اولين شهر پاك 
 

،  رئيس هيات مديره و مدير عامل  علوي سيد ابراهيم از سوي مهندس احكامي جداگانه در انتصابات :

 مدبرعنوان  ترتيب به بهمهندس رضا روئين فرد و مهندس سيد جليل فاطمي جواد شيرغالمي ، مهندس 
                                . ندمنصوب گرديد جاجرم ، مدير امور اسفراين و مدير امور گرمه امور

 
  

 
 )) قدوم نورسيده ها تبريك تولد((

تولد  يسني زنده دل ،  پارسا محمد زاده ،  هيلدا شيرغالمينازنين  هايسرت از تولد كوچولوضمن ابراز م
 را خدمت خانواده محترمشان تبريك عرض مي نماييم . اناين عزيز

 

م و در گذشت همكار بازنشسته ، مرحوم مغفور علي اكبر شفيعي فاروجي را به خانواده آن مرحو:  تسليت

 كليه همكاران تسليت عرض مي نمائيم .
را صميمانه تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد برادر بزرگوارتان ذشت گدر   موسي گريواني جناب آقاي 

 و شكيبايي مسئلت مي نماييم .منان براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان صبر 
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 تومي : منصور درسردبير 
  احمد حصاري  :و تهيه خبر   امور اجرايي

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

 0584-2245913-5فاضالب استان خراسان شمالي   تلفن 
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  بازديد معاون هماهنگي و پشتيباني شركت مهندسي آب و فاضالب كشور از 
                                                                                             2صفحه                          وردتصفيه خانه فاضالب شهر بجن                            

----------------------------------------------------------------------- 
 سيستم مديريت كيفيت  توسط شركت   17025گواهي نامه ايزو  اخذ

 2صفحه                                                                                                   
-------------------------------------------------------------------         

 ميليارد  490تصفيه خانه فاضالب شهر اسفراين با اعتباري بالغ بر 
                                                                                                    2صفحه مي يابد                      ريال ارتقاء                                 

--------------------------------------------------------------------- 
 همزمان با ايام ماه مبارك رمضان پروژه آبرساني به شهر صفي آباد

 3صفحه                          وارد مدار بهره برداري شد                    
-----------------------------------------------------------------------  

 2صفحه         برنامه در هفته صرفه جويي                       30اجراي بيش از 
   ------------------------------------------------------------ 

 2صفحه             اي استاننشست مدير عامل با برنامه سازان صدا و سيم 
                                                                                                        

 

   زمينه آب و فاضالب شد در استانشهر اسفراين اولين شهر پاك 
مهندس جانباز مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور شهر اسفراين را اولين شهر پاك خراسان شمالي در زمينه آب و فاضالب 

 ناميد
راه هياتي متشكل از مهندس قانع معاون برنامه ريزي و توسعه آبفاي كشور   ، مهندس مجتهدي  و آقاي مهندس حميد رضا جانباز به هم

شوندي  مهندس سيد ابراهيم علوي مدير عامل شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي از تصفيه خانه فاضالب شهر اسفراين بازديد 
 نمود .

را اولين شهر پاك در استان خراسان شمالي در زمينه آب و فاضالب اعالم نمود و در اين  در طي اين بازديد مهندس جانباز شهر اسفراين
درصد آب شرب اين شهر از آن تامين  100زمينه گفت : با توجه به افتتاح و بهره برداري از پروژه آبرساني به شهر اسفراين از سد بيدواز كه 

شهر اسفراين ، اين شهر اولين شهر در كشور است كه خدمات آب و فاضالب  درصدي پروژه فاضالب در 100مي شود و همچنين اجراي 
درصدي ارائه مي شود و مي توان آنرا اولين شهر پاك در زمينه آب و فاضالب ناميد . حائز اهميت است  : شهر اسفراين داراي  100بصورت 

درصد آب شرب آن  100دواز در حال حاضر شهري است كه مشترك آب است  با وارد مدار شدن پروژه آبرساني به اسفراين از بي 22319
 100از سد و بصورت تصفيه شده تامين مي گردد و همچنين در زمينه فاضالب نيز اولين شهري است كه شبكه جمع آوري در اين شهر به 

 درصد رسيده است .
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 3 2 1393 مرداد آب و فاضالب استان خراسان شمالي ماهنامه داخلي شركت

ميليون ريال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري  4800آبرساني به شهر صفي آباد با اعتباري بالغ بر 
همزمان با ايام ماه مبارك رمضان كام مردم اين شهر را شيرين نمود 

  
 83شركت با بيان خبر فوق گفت : همزمان با ارتقاء صفي آباد به شهر در سال مهندس سيد ابراهيم علوي مدير عامل اين 

خدمات آبرساني به اين شهر از شركت آب و فاضالب روستايي به شهري واگذار گرديد و با توجه به موقعيت جغرافيايي 
 . و شور بودن منابع آب زير زميني در اين منطقه تامين آب اين شهر با مشكل مواجه بود

ليتر بر ثانيه و يك حلقه چاه  4مهندس علوي افزود : تامين آب شرب شهر صفي آباد از يك دهنه چشمه آب شيرين با دبي 
 ليتر بر ثانيه و بصورت يك روز در ميان انجام مي پذيرفت . 6آب شور با دبي 

ام شد افزود : چند پروژه براي يافتن آب سيد ابراهيم علوي با اشاره به تالشهاي كه براي يافت آب شيرين در اين منطقه انج
شيرين در اين منطقه انجام شدكه به نتيجه مطلوب نرسيد و با اعتباري كه در سفر پرخير و بركت مقام معظم رهبري به 
تامين آب شرب شهر صفي آباد اختصاص داده شد با شتاب بيشتري حفر چاههاي جديد در دستور كار قرار گرفت تا 

 خداوند در پنج كيلو متري اين شهر چاهي حفر شد و به آب شيرين رسيد . اينكه با خواست
متر با  140علوي افزود  پروژه آبرساني به شهر صفي آباد شامل چهار قسمت مي باشد كه عبارتند از : حفر چاه به عمق 

متر با لوله  5000بطول  متري، اجراي خط انتقال آب از چاه به مخزن 120ليتر بر ثانيه و نصب پمپ در عمق  14آبدهي 
ميلي متري ، برق رساني به چاه و تجهيز چاه كه شامل ساخت اتاقك ، فنس كشي ، خريد و  160هاي پلي اتيلن در سايز 

انجام  92علوي همچنين گفت : حفر اين چاه در اسفند ماه االت و تجيهزات سر چاه مي باشد . نصب تابلو برق و ساير اتص
اه سال جاري  اجراي خط انتقال و تجهيز چاه شروع و همزمان با ماه مبارك رمضان اين پروژه با گرفت و در ارديبهشت م

ميليون ريال  در مدار بهره برداري قرار گرفت .   اين پروژه در روز پنج شنبه دوازدهم تير ماه با  4800اعتباري بالغ بر 
شهر صفي آباد استارت خورد و ورود آب شيرين اين  حضور بخشدار ، امام جمعه ، اعضاي شوراي و جمعي از شهروندان

 مشترك آب مي باشد . 1671چاه به شهر صفي آباد باعث خوشحالي مردم شد . شهر صفي آباد داراي 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 به روايت تصوير :
 

 
 

 

متر اصالح و توسعه شبكه آبرساني در شهر بجنورد  22332اجراي بيش از   

گفت : 92اين امور در سال  مهندس مهدي نوري مدير امور آب و فاضالب شهر بجنورد با اشاره به مهمترين اين اقدامات 
هاي فرسوده با عمر باال تعويض  متر از شبكه 2294در راستاي اصالح و بهسازي شبكه هاي آب شهر بجنورد بيش از 

متر توسعه شبكه آب رساني در سطح شهر با لوله هاي  جنس پلي اتيلن در اقطار مختلف اجرا  20038گرديد و بيش از 
مهندس نوري افزود :  در راستاي كاهش آب بدون در آمد و جلوگيري از پرت آب در سطح شهر نيز در  شده است . 
 66فقره انشعاب فرسوده مورد اصالح و بازسازي واقع گرديده و  430تعويض گرديده و  كنتور خراب 1540همين مدت 

 6599مهندس نوري همچنين از نصب  ميليمتري تعويض شده است . 350ميليمتر تا  80دستگاه شير فلكه خراب از سايز 
  داد . خبر 92عدد حوضچه شير آالت  در شهر بجنورد در سال  22فقره انشعاب آب جديد و ساخت 

 
 

 

 

 

 

مهندس پاكروح معاون هماهنگي و پشتيباني شركت مهندسي 
هر بجنورد آبفاي كشور و هيات همراه از تصفيه خانه فاضالب ش

.و فرايند تصفيه فاضالب بازديد نمودند   
به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي : روز سه 

ارديبهشت ماه مهندس پاكروح معاون هماهنگي و پشتيباني شركت  30شنبه 
مهندسي آب و فاضالب كشور به همراه آقايان مجتهدي مشاور و مدير دفتر مدير 

ت مهندسي آبفاي كشور و روحي مدير دفتر حراست شركت مهندسي عامل شرك
آبفاي كشور وارد استان خراسان شمالي شدند و در اين سفر از تصفيه خانه 

 فاضالب شهر بجنورد بازديد نمودند .
روح و هيات همراه از كليه قسمتهاي تصفيه خانه كدر اين بازديد مهندس پا

 بجنورد بازديد نمودند .فاضالب  و فرايند تصفيه فاضالب شهر 
در حين بازديد كليه اطالعات مربوط به تصفيه خانه و فرايند تصفيه از سوي 
مهندس سيد ابراهيم علوي مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان شمالي 

 براي بازديد كنندگان ارائه گرديد .
 

شركت آب و فاضالب استان  برنامه در هفته صرفه جويي از سوي 30اجراي بيش از   
منصور در تومي مشاور مدير عامل و مدير دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني گفت : يكم الي هفتم تير ماه هرسال  

 را اجرا نمود . يهاي متنوعهفته صرفه جويي آب نام گذاري گرديده كه اين شركت در اين هفته برنامه 
به مصرف بهينه درتومي هدف از اجراي اين برنامه ها را اعتالي فرهنگ صحيح مصرف آب در بين مشتركان و تشويق 

مهمترين برنامه هاي اجرا شده در هفته صرفه جويي را : تجليل از مشتركان كم مصرف ، تجليل از  يو. آب عنوان نمود 
برنامه راديو و تلوزيوني از  20، برگزاري جشنواره نقاشي در سطح استان ، پخش بيش از ان فعال در زمينه آب ، خبرنگار

، حضور مدير عامل و معاونين در برنامه ران صدا و سيماي استاني ، برگزاري نشست هاي مطبوعاتي مدير عامل و خبرنگا
 و... عنوان نمود زنده شبهاي اترك صدا و سيماي استان ، ارسال پيامك انبوه با شعارهاي صرفه جويي براي مشتركان 

 

 اخبار كوتاه
 

مدير عامل شركت گفت هيم علوي مهندس سيد ابرا *

متر اصالح و توسعه  13140در سه ماهه نخست سال جاري 

شبكه هاي آبرساني در سطح استان اجرايي گرديده كه از اين 

متر مربوط به اصالح شبكه هاي فرسوده در  5428مقدار  

متر آن توسعه شبكه آبرساني و  7711سطح استان است و 

.خطوط انتقال آب  
فشار آب  امور جاجرم : مديررغالمي مهندس شي *

شرب شهر جاجرم با نصب دو شير فشار شكن به اعتباري بالغ 
در راستاي تعديل فشار در مناطق  وميليون ريال  450بر 

شهرك انديشه ، فرهنگيان ، مساكن مهر ، ناحيه  كه داراي 

 .فشار بيش از حد استاندارد بوده انجام شد 
شتركان پر مصرفي كه با م مهندس علوي گفت : *

الگوي مصرف را رعايت ننمايند و به اخطار هاي حاميان آب 
و پرسنل مربوطه توجه اي نداشته باشند برخورد جدي خواهد 
شد و در صورت تكرار اقدام به قطع آب اين مشتركان 

 . خواهد شد

شهرهاي بجنورد ، اسفراين ، شيروان ،  تاكيد ائمه جمعه*
مصرف بهينه آب و صرفه جويي  آشخانه و راز بر ضرورت

 .اين نعمت الهي همزمان با هفته صرفه جويي آب
 

جشنواره قرآني وزارت نيرو ويژه  منصور درتومي :*
شركت  48پرسنل و همسران در مرحله شركتي با حضور 

كننده برگزار گرديد  و اين دوره از مسابقات در شش بخش 
م ، حفظ و قرائت ، تحقيق و ترتيل ، زبان آموزي ، مفاهي

تحقيق موضوعي در دو گروه برادران و خواهران برگزار 
 . گرديد و نفرات برتر به مرحله استاني معرفي گرديدند

درصد از مشتركان آب و فاضالب  81  مدير عامل  : *
 19و شهري در حد الگوي مصرف آب مصرف مي كنند 

 درصد مشتركان جزء مشتركين پر مصرف هستند .

صحيح مصرف در استان در راستاي اعتالي فرهنگ  *

جلد كتاب بهينه سازي مصرف آب در  2000خراسان شمالي 

به چاپ رسيد .شركت   

معاون مشتركين و درآمد اين شركت  حسين تيموري *

تان درصد از مشتركان آب و فاضالب شهري اس 60گفت : 

خراسان شمالي قبوض آب و فاضالب بهاي خود را بصورت 

 غير حضوري پرداخت مي نمايند .

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

توسط شركت آب و فاضالب استان  17025دريافت گواهينامه ايزو   
شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي مفتخر به دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت 

  گرديد. 17025بر مبناي استاندارد ايزو 
ابراهيم علوي رئيس هيات مديره و مدير عامل اين شركت  در اين رابطه گفت : در راستاي سياستهاي ابالغي  مهندس سيد

شركت مهندسي آبفاي كشور در خصوص ارتقاء خدمات ارائه شده به مشتركين محترم و ارتقاء استانداردهاي كمي و كيفي 
نموده است. مهندس علوي  17025المللي مديريت كيفيت ايزو بهداشت آب ، اين شركت اقدام به پياده سازي استاندارد بين 

افزود : در اين راستا پس از طي مراحل انتخاب ، استعالم و تعيين مشاور ذيصالح اقدام به عقد قرارداد و اجراي مراحل استقرار 
مميزي داخلي و همچنين  علوي همچنين گفت :  برگزاري دوره هاي آموزشي الزامات استاندارد ، .استاندارد ياد شده نمود

تدوين روشهاي اجرايي ، نظامنامه ، خط مشي ، بيانيه مديريت و دستورالعملهاي الزم نيز در دستور كار همكاران محترم 
آزمايشگاه مركزي آب قرار گرفت كه نهايتا پس از ايجاد آمادگي الزم براي مميزي صدور گواهينامه اقدامات الزم براي 

ؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بعنوان تنها متولي صدور گواهينامه مديريت آزمايشگاه صورت انعقاد قرارداد با م
نفر از ارزيابان مؤسسه نهادپارسيان  3با حضور  25/2/93پذيرفت و در دو مرحله مميزي مقدماتي و نهايتا مميزي نهايي در تاريخ 

 مميزي نهايي برگزار گرديد. 
در واحدهاي سيستمي ، ميكروبي و شيميايي آزمايشگاه برگزار گرديد و نهايتا پس از تاييد سرمميز  وي افزود : اين مميزي

محترم شركت گواهي دهنده ،تالشها و زحمات همكاران به بار نشست و آزمايشگاه بدون هيچ گونه عدم انطباق مفتخر به 
 گرديد. 17025دريافت گواهينامه سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ايزو 

 
  ميليارد ريال ارتقاء مي يابد 490تصفيه خانه فاضالب شهر اسفراين با اعتباري بالغ بر 

مهندس سيد ابراهيم علوي مدير عامل شركت آب و فاضالب استان خراسان شمالي با اعالم خبر فوق گفت : ارتقاء فرايند 
ي به ميليارد ريال در حال واگذار 490ن هوادهي با اعتباري بالغ بر وتصفيه خانه فاضالب شهر اسفراين از بركه تثبيت به الگ

مهندس علوي افزود در حال حاضر تصفيه خانه فاضالب اسفراين به روش بركه هاي تثبيت فرايند تصفيه فاضالب  پيمان است .
را انجام مي دهد و اين روش يكي از بهترين روشهاي تصفيه فاضالب بصورت طبيعي است كه در اين روش فرايند تصفيه بدون 

ت و براي شهر هاي كوچك بسيار مناسب است و در طراحي اوليه تصفيه خانه فاضالب نياز به هيچ گونه انرژي ساخت بشر اس
اسفراين اين روش مناسب بوده است  اما به علت طوالني بودن زمان ماند فاضالب در تصفيه خانه و از طرف ديگر افزايش 

ه اين روش جوابگو نخواهد بود لذا طبق تعداد مشتركين و باال رفتن حجم ورودي فاضالب به اين تصفيه خانه در چند سال آيند
اين تصفيه خانه از روش ء طراحي اوليه و پيش بيني موضوع در مرحله دوم اجرايي اين تصفيه خانه  اقداماتي در جهت ارتقا

 .ن هاي هوادهي انجام شد وبركه تثبيت به الگ
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