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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جناب آقاي مهندس هجرانفر
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان قزوین
با سالم و احترام

عطف تِ زضذَاست ضواضُ

 22/1395/392هَضذِ 95/2/20

هثٌی تط اغالح هػَتِ ضواضُ

 22/1395/279هَضخ  1395/2/9هتي هػَتِ ضواضُ  27هَضخ  95/2/21جلسِ علٌی ضَضای اسالهی
ضْط قعٍیي هطتول تط هازُ ٍاحسُ ٍ ضص تثػطُ اتالغ هی گطزز .
هازُ ٍاحسُ  :تِ استٌاز تثػطُ  3قاًَى ایجاز تسْیالت تطای تَسعِ ططحْای فاضالب ٍ تاظساظی
ضثکِ ّای آب ضْطی هػَب  1377/3/24هجلس ضَضای اسالهی تِ ضطکت آب ٍ فاضالب استاى قعٍیي
اجاظُ زازُ هی ضَز :
زضذػَظ فطٍش اًطعاب آب ٍاحسّای هسکًَی ٍ ؼیطهسکًَی تا افعایص  20زضغسی تٌس یک هػَتِ
قثلی ایي ضَضا تِ ضواضُ  22/1393/2455هَضخ  1393/10/13هططٍط تط ضعایت کاهل سایط تٌسّای
هػَتِ هصکَض تِ ضطح جسٍل شیل اقسام ًوایس :
اضقام تِ ضیال
ًقطِ هػَب هٌاطق

هثالػ تثػطُ  3هٌاطق

تثػطُ  3هػَب تا اعوال افعایص 20

( سال ) 1394

( سال ) 1394

زضغسی ( سال ) 1395

هٌطقِ آتی ضًگ

000ض500ض1

000ض800ض1

هٌطقِ سثع ضًگ

000ض000ض2

000ض400ض2

هٌطقِ ظضز ضًگ

000ض500ض2

000ض000ض3

هٌطقِ ًاضًجی

000ض000ض3

000ض600ض3

ٍاحسّای ؼیطهسکًَی

000ض250

000ض300

تثػطُ یک ً :ظط تِ جایگاُ ًظاضتی ضَضا  ،تِ هٌظَض تطضسی عولکطز ٍ اجطای هػَتِ قثلی ضَضا  ،ساظهاى آب ٍ
فاضالب هَظف گطزیس حساکثط ظطف هست یکواُ گعاضضی اظ اّن اقساهات غَضت گطفتِ اظ ضطایط هػَتِ قثلی تِ
ضَضا اضائِ ًوایس .
تثػطُ زٍ  :تاکیس هی گطزز کلیِ هثالػ زضیافتی اظ هحل فطٍش اًطعاتات هی تایست
اغالح ضثکِ آتطساًی زض تافت فطسَزُ ضْط قعٍیي ّعیٌِ گطزز .
تثػطُ سِ  :هست اعتثاض ایي هػَتِ اظ تاضید اتالغ تَسط ٍظاضت ًیطٍ یک سال هی تاضس .

غطفا" جْت
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تثػطُ چْاض  :ضطکت آب ٍ فاضالب هَظف گطزیس گعاضش هکتَتی ّط سِ هاُ یکثاض زضذػَظ هیعاى
زضآهس حاغلِ اظ ایي ضزیف ٍ اغالح ضثکِ آتطساًی تافت فطسَزُ زض قالة یک فطهت هطرع(هحل اجطا،
طَل هسیط  ،هیعاى ّعیٌِ کطز ٍ ًقطِ ) تِ ضَضا اضائِ ًوایس .
تثػطُ پٌج  :تِ استٌاز سْام زاض تَزى ضْطزاضی زض ضطکت آب ٍ فاضالب استاى قعٍیي  ،هقطض گطزیس
گعاضش حساتطسی سال  ٍ 1394سالْای آتی جْت تطضسی تِ ایي ضَضا اضسال گطزز .
تثػطُ ضص  :هػَتِ هصکَض تطاتط هازُ  83قاًَى ضَضاّا چٌاًچِ زض هست ظهاى قاًًَی هَضز اعتطاؼ
هطاجع شیطتط قطاض ًگطفت الظم االجطا ذَاّس تَز %

فرج اله فصیحی رامندي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

