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" باسمه تعالي "

اقتصاد مقاومتی  ،اقدام و عمل
جناب آقاي مهندس نصرتي
شهردار محترم قزوين
با سالم و احترام

ؾطف تِ اليحِ پيطٌْادي ضواسُ  10/1394/37533هَسخِ  94/10/14هػَتِ ضواسُ  5دس جلسِ
ؾلٌي هَسخِ  95/1/17ضَساي اسالهي ضْش قضٍيي هطتول تش هادُ ٍاحذُ ٍ چْاستثػشُ اتالـ هي گشدد .
هادُ ٍاحذُ  :تش اساس تٌذ  26هادُ  71قاًَى تطكيالت ٍ ٍغايف ضَساّاي اسالهي كطَس ٍ اًتخاب
ضْشداساى هػَب  1375تِ ضْشداسي قضٍيي اجاصُ دادُ هي ضَد :
دسخػَظ اغالح تْاي خذهات پسواًذ خاًگي  ،اغٌاف  ،ساختواًي ٍ ؾوشاًي تِ ضشح ريل هوَْس تِ
هْش ضَسا اقذام ًوايذ :
 - 1تؿييي تْاي خذهات پسواًذ خاًگي  ،غٌَف ٍ هَسسات :

الف) تا تَجِ تـِ دستَسالؿول ًحَُ تؿييي تْـاي خذهات هذيشيت پسواًذ ( هػَب ٍ 1385صاست كطَس )
تـا افـضايـص  %25تْـاي خذهات پسوـاًـذ خـاًـگـي دس سـال ً 1395سثت تِ سال  1394تـشاتـش
فشهَل  C=F× R × D ( Ct + Cd ) × E1 × E2هَافقت گشديذ .
ب) تِ استٌاد تٌذ يک ٍ دٍ دستَسالؿول تؿييي تْاي خذهات هذيشيت پسواًذ ( ًاهِ ضواسُ

/95225/3س هَسخ

ٍ 85/7/17صاست كطَس )  ،تْاي خذهات پسواًذ غٌَف  %50ؾَاسؼ كسة ٍ جْت هشاكض اداسي ٍ هَسسات آهَصضي ٍ
ضشكتْاي دٍلتي ٍ خذهاتي كِ غٌف هحسَب ًوي گشدًذ  % 100ؾَاسؼ ًَساصي تؿييي هي گشدد .
ج ) ؾَاسؼ تْاي خذهات هطاقل پش صتالِ غٌَفي كِ هَضَؼ كاّص ٍ تفكيک صتالِ سا سؾايت هي كٌٌذ تِ جْت
ّوكاسي دس حفع هحيط صيست ٍ فشٌّگ ساصي دس صهيٌِ كاّص تَليذ ٍ تاصيافت صتالِ دس سال  95حزف گشدد ٍ .
آهَصضْاي هشتَط تِ ايي تخص ًيض تِ غَست سايگاى تِ ايي هطاقل اص طشيق ساصهاى هذيشيت پسواًذ دادُ ضَد ٍ.
دس سالْاي آتي اخز تْاي ايي سديف تِ ّوكاسي غٌَف هٌَط هي گشدد .
د ) ًَاحي هٌفػل ضْشي ٍ حشين ضْش كِ اص خذهات ساصهاى هذيشيت پسواًذ تْشُ هٌذ ّستٌذ ًيض تش اساس هادُ
 7دستَسالؿول ساصهاى ضْشداسي ٍ دّياسي كطَس هػَب سال  1385تْاي خذهات پسواًذ سا تپشداصًذ .
ح ) دس خػَظ پشداخت تْاي خذهات پسواًذ تِ هيضاى  % 20تخفيف تشاي ضْشًٍذاًي كِ دس ضص هاِّ اٍل سال
اقذام تِ پشداخت تْاي خذهات هي ًوايٌذ ٍ تِ هيضاى

 % 10تشاي ضْشًٍذاًي كِ دس ضص هاِّ دٍم سال تْاي

خذهات پسواًذ سا پشداخت هي ًوايٌذ تِ ؾٌَاى تخيف خَش حساتي اؾوال گشدد .
 - 2تْاي خذهات پسواًذ دس تخص هذيشيت پسواًذّاي ساختواًي ٍ ؾوشاًي :
الف ) جْت پيطگيشي اص تخلفات  ،جشيوِ تاخيش دس توذيذ كاست تشدد ٍ ًذاضتي كاست تشدد خَدسٍّا اص 500000
سيال فؿلي  ،تِ  2هيليَى سيال افضايص ياتذ .
ب) تِ لحاظ كاّص تخلفات ٍ ايجاد اًگيضش جْت تخليِ پسواًذ ّاي ساختواًي دس جايگاُ دفي خاک ٍ ًخالِ ،
تؿشفِ دسيافتي اص خَدسٍّاي ٍسٍدي تِ جايگاُ دس سال  1395حزف گشدد .
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ج ) تا تَجِ تِ ايٌكِ ساصهاى قػذ داسد دس سال جاسي تا حذ اهكاى اص پشاكٌذگي ًخالِ ّاي دس هؿاتش ٍ كَچِ ّا
جلَگيشي كٌذ استفادُ اص اسكيپ لَدس سا دس سال

 95دس دستَس كاس قشاس گيشد ٍ تاتت استفادُ اص خذهات ّش

سشٍيس اسكيپ لَدس  ،هثلف ّضيٌِ  345000سيال تؿييي هي گشدد .
د ) تا تَجِ تِ حزف تؿشفِ تخليِ پسواًذّاي ساختواًي ٍ ؾوشاًي دس جايگاُ دفي  ،دس ساستاي پيطگيشي تيطتش
اص تخلفات ٍ ًقص تاصداسًذگي ّ ،ضيٌِ پاكساصي ٍ جثشاى خساست تخليِ قيش هجاص ًخالِ ساختواًي ٍ فاضالب
ضْشي دس حشين ٍ هؿاتش ضْش تشاي سال  1395تػَست جذٍل صيش اؾوال گشدد :
هثلف سال 94

هثلف هػَب سال 95

ٍاحذ

سديف
1

ٍاًت هضدا ٍ پيكاى

525,000

1,000,000

سيال

2

ٍاًت  +كوپشسي ًيساى

785,000

1,500,000

سيال

3

كاهيًَت كوپشسي ( خاٍس ٍ اهثالْن )

1,180,000

1,800,000

سيال

4

كاهيَى  6چشخ ( تک هحَس )

1,440,000

2,200,000

سيال

5

كاهيَى  10چشخ ( دٍ هحَس )

1,835,000

2,800,000

سيال

390,000

800,000

سيال

655,000

1,200,000

سيال

6

ًَؼ خَدسٍ

ّضيٌِ پاكساصي تاتت

سَاسي ٍ -اًت

تخلف ضست ٍ ضَي

كاهيَى  -اتَتَس -

خَدسٍ دس هؿاتش

هيٌي تَس

تثػشُ  : 1ضوي تاكيذ تش پشداخت تِ هَقؽ ياساًِ ساصهاى پسواًذ  ،تِ هٌػَس ٍغَل هطالثات ٍ
پشداخت توَقؽ ؾَاسؼ تْاي خذهات  ،فشٌّگساصي هٌاسثي تَسط ساصهاًْاي هشتثط غَست گيشد .
تثػشُ ّ : 2ش سِ هاُ يكثاس گضاسضي اص ؾولكشد ساصهاى هذيشيت پسواًذ تِ ضَسا اسائِ گشدد .
تثػشُ  : 3هػَتِ هزكَس تشاتش هادُ  83قاًَى ضَساّا چٌاًچِ دس هذت صهاى قاًًَي هَسد اؾتشاؼ هشاجؽ
ريشتط قشاس ًگشفت الصم االجشا خَاّذ تَد .
تثػشُ  : 4سؾايت غشفِ ٍ غالح ضْشداسي دس اجشاي هػَتِ هزكَس تش ؾْذُ ضخع ضْشداس هحتشم
قضٍيي خَاّذ تَد%
فرج اله فصیحي رامندي
ريیس شوراي اسالمي شهر قزوين

