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" باسمه تعالي "

–

جناب آقاي مهندس هجران فر
مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان قزوین
با سالم و احترام

تاظگطت تِ ًاهِ ضواضُ /3211آتلا 95/هَضذِ  96/2/23زضذصَظ پیطٌْاز هطاضکت هالی هطزم
هَضَع تثصطُ  3آب تْا  ،هَضَع زض کویسیَى تللیق ذسهات ضْطی تا هالی ّوچٌیي صحي ػلٌی
ضَضای اسالهی ضْط قعٍیي هَضخ  96/3/9هططح ٍ پس اظ تحث ٍ تطضسی هتي هصَتِ ضواضُ  19هطتول
تط هازُ ٍاحسُ ٍ  7تثصطُ اتالؽ هی گطزز .
تِ استٌاز تثصطُ  3قاًَى ایجاز تسْیالت تطای تَسؼِ ططحْای كاضالب ٍ تاظساظی ضثکِ ّای آب ضْطی
هصَب  1377/7/24هجلس ضَضای اسالهی تِ ضطکت آب ٍ كاضالب استاى قعٍیي اجاظُ زازُ هی ضَز .
تِ هٌظَض تأهیي هٌاتغ هالی ٍ ّوچٌیي ایجاز تسْیالت تطای اجطای ططحْای آب ٍ كاضالب ٍ اصالح
ضثکِ آب تاكت كطسَزُ ضْط اظ کلیِ هطتطکیي زض ترص ذاًگی ٍ ؿیط ذاًگی هثالـی تِ ضطح اضقام
هٌسضج زض جساٍل شیل تِ اظای ّط هتطهکؼة تِ تلکیک آب هصطكی ٍ زكغ كاضالب هاّاًِ ّط ٍاحس تِ
ػٌَاى سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ اظ ططیق زضج زض قثَض زضیاكت ًوایس .
سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ آب

سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ كاضالب

طثقات هصطف ذاًگی

( تِ اظای ّط هتط هکؼة )

( تِ اظای ّط هتط هکؼة )

5- 0

هؼاف

هؼاف

10 – 5

300

300

15 – 10

500

500

20 – 15

500

500

25 – 20

750

750

30 – 25

000ض1

000ض1

35 – 30

500ض1

500ض1

40 – 35

000ض2

000ض2

45 – 40

500ض2

500ض2

 45تِ تاال

000ض4

000ض4
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ؿیط ذاًگی

سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ آب ٍ كاضالب

تجاضی

000ض1

صٌؼتی

000ض1

ػوَهی زٍلتی

000ض3

ًیطٍّای هسلح

000ض3

كضای سثع

هؼاف

آظاز ٍ تٌایی

500ض1

تثصطُ یک ً :ظط تِ جایگاُ ًظاضتی ضَضا ٍ سْاهساضی ضْطزاضی زض آتلا الظم است ًسرِ ای اظ گعاضش
هالی سالیاًِ ٍ صَضت حساب سَز ٍ ظیاى تِ ضَضای اسالهی ضْط قعٍیي اضسال گطزز .
تثصطُ زٍ  :تِ هٌظَض استلازُ تْیٌِ ٍ کاّص هصطف آب  ،كؼالیت ّای كطٌّگی ٍ تیلیـاتی زض زستَض کاض
قطاض گیطز .
تثصطُ سِ  :اػتثاض ایي هصَتِ اظ تاضید اتالؽ ٍظاضت ًیطٍ تِ هست یکسال هی تاضس ٍ توسیس آى تا صسٍض
هجَظ هجسز ضَضا هیسط هی تاضس .
تثصطُ چْاض  :تِ هَجة ایي هصَتِ ٍجَُ حاصلِ اظ هحل زضآهس تثصطُ  3تِ حساب ذاظ ٍاضیع ٍ صطكا "
جْت اجطای ططحْای اصالح ضثکِ آب ّعیٌِ ضَز ٍ گعاضش پیططكت آًْا ّط سِ هاُ یکثاض تِ ایي ضَضا
اضائِ گطزز .
تثصطُ پٌج  :کلیِ كضای اصلی هساجس  ،حسیٌیِ ّا  ،هَسسات قطاًی  ،زاضالقطآى ّا ٍ حَظُ ّای ػلویِ ،
گلعاض ضْسا  ،یازهاى ضْسا ء  ،هَسسات ذیطیِ  ،اهاهعازُ ّا ٍ هکاى هصّثی اقلیت زیٌی هصطح زض قاًَى  ،اظ
پطزاذت هثلـؾ سْویـِ تثصطُ ( )3هازُ ٍاحسُ هؼاف هی تاضٌس  .ایي حکن ضاهل هکاًـْای تجـاضی ٍاتستِ تِ
آًْا ًوی تاضس .
تثصطُ ضص  :ضطکت آب ٍ كاضالب استاى قعٍیي هَظق است هثالؾ هٌسضج زض تٌسّای ایي هصَتِ ضا
تصَضت جساگاًِ تحت ػٌَاى ( تثصطُ  3آب تْاء ) تسٍى کن ٍ کاست زض قثَض هطتطکیي زضج ًوایس .
تثصطُ ّلت  :هصَتِ هصکَض تطاتط هازُ  80قاًَى تطکیالت ٍ ،ظایق ٍ اًتراتات ضَضاّای اسالهی کطَض
چٌاًچِ زض هست ظهاى قاًًَی هَضز اػتطاض هطاجغ شیطتط قطاض ًگطكت الظم االجطا ذَاّس تَز .
فرج اله فصیحی رامندي
رییس شوراي اسالمی شهر قزوین

