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" باسمه تعالي "
ضًٍق تَلیس ٍ حوـایت اظ کاالی ایطاًـی
جىاب آقاي مُىدس بیزوًودي
مدیز عامل محتزم شزکت آب ي فاضالب استان قشيیه
با سالم و احترام

ػطف تِ زضذَاست ضواضُ /203آتفا 98/هَضخ  98/1/27زضذصَظ هطاضکت هالی هطزم زض هَضَع
تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ قاًَى ایجاز تسْیالت تطای تَسؼِ ططح ّای فاضالب ٍ تاظساظی ضثکِ آب ضْطی
هصَب  1377/3/24هجلس ضَضای اسالهی ّوچٌیي اجطای تثصطُ  ( 14هازُ  7هصَتِ ضواضُ 144975
هَضذِ  1394/7/5ضَضای هحتطم اقتصاز هجلس ٍ ّیأت هحتطم ٍظیطاى )  ،هَضَع زض کویسیَى هالی ٍ
اقتصازی ّوچٌیي صحي ػلٌی هططح ٍ پس اظ تحث ٍ تطضسی هتي هصَتِ ضواضُ

 18هَضخ 98/2/21

هطتول تط  2تٌس ٍ  9تثصطُ اتالؽ هی گطزز :
الف ) بٍ استىاد تبصزٌ  14مادٌ  7مصًبٍ فًق الذکز بٍ شزکت آب ي فاضالب اجاسٌ دادٌ می شًد :

 - 1تِ هٌظَض حل هطکالت آب ٍ فاضالب ضْط قعٍیي ّوچٌیي کاّص فاصلِ قیوت توام ضسُ تا قیوت فطٍش ّط هتط
هکؼة آب  ،تِ اظاء ّط لیتط هصطف هاّاًِ هثلؾ زٍ ضیال تسٍى احتساب سایط هَاضز زض قثض هطتطکیي ذاًگی ٍ ؿیط
ذاًگی اػوال گطزز .
 - 2تِ اظای ّط لیتط هصطف هاّیاًِ زض قثال کاضهعز زفغ فاضالب هثلؾ یک ضیال تسٍى احتساب سایط هَاضز زض
قثض هطتطکیي ذاًگی ٍ ؿیط ذاًگی اػوال گطزز .
تبصزٌ یک :

کلیِ فضاّای اصلی هساجس  ،حسیٌیِ ّا  ،هَسسات قطآًی  ،زاضالقطآى ّا ٍ حَظُ ّای ػلویِ  ،گلعاض

ضْسا  ،اهاهعازُ ّا ٍ هکاى ّای هصّثی اقلیت ّای زیٌی هصطح زض قاًَى اظ پطزاذت هثلؾ سْن تثصطُ

 14هؼاف

هی تاضٌس  .ایي حکن ضاهل هکاى ّای تجاضی ٍاتستِ تِ آى ّا ًوی تاضس .
تبصزٌ دي  :تا تَجِ تِ تیوِ هطتطکیي جْت کاّص ذساضت زض تافت فطسَزُ ٍ جثطاى ترطی اظ آى تصَضت هطلَب هصَب
هی گطزز زض ّعیٌِ کطز زضآهس حاصل اظ تثصطُ  ، 14هثلؾ ًین ضیال تا اظاء ّط لیتط هصطف هاّاًِ ٍصَل ضسُ آب تْا ،
جْت تأهیي تیوِ جثطاى ذساضت هطتطکیي ضْط قعٍیي هٌظَض گطزز ٍ ضطکت آب ٍ فاضالب هَظف است زض کوتطیي
ظهاى ًسثت تِ پطزاذت ذساضت اظ ططیق تیوِ اقسام ًوایس .
تبصزٌ سٍ  :ضطکت آب ٍ فاضالب هَظف است هٌاتغ هٌسضج زض تٌسّای  2 ٍ 1ایي هصَتِ ضا تصَضت جساگاًِ ٍ زض یک
ستَى ذاظ تسٍى کن ٍ کاست زض قثض هطتطکیي اػوال ًوایس .
ب ) بٍ استىاد تبصزٌ  3قاوًن ایجاد تسُیالت بزاي تًسعٍ طزحُاي فاضالب ي باسساسي شبکٍ َاي آب شُزي َمچىیه پیزي
مصًبٍ شمارٌ  22/1395/467مًرخ  1395/3/4بٍ شزکت آب ي فاضالب استان قشيیه اجاسٌ دادٌ می شًد :

 - 1اظ کلیِ هتقاضیاى اًطؼاب جسیس آب ضْط قعٍیي زض ترص ذاًگی هطاتق جسٍل شیل ّواًٌس
سٌَات قثلی تِ اظای ّط ٍاحس تِ ػٌَاى سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ زضیافت ًوایس .
مىطقٍ

ریال بٍ اساء َز ياحد

هٌطقِ آتی ضًگ

000ض800ض1

هٌطقِ سثع ضًگ

000ض400ض2

هٌطقِ ظضز ضًگ

000ض000ض3

هٌطقِ ًاضًجی ضًگ

000ض600ض3
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 - 2اظ کلیِ هتقاضیاى اًطؼاب جسیس فاضالب ضْط قعٍیي زض ترص ذاًگی هطاتق جسٍل شیل تِ اظای
ّط ٍاحس تِ ػٌَاى سْن تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ زضیافت ًوایس :
مىطقٍ

ریال بٍ اساء َز ياحد

هٌطقِ آتی ضًگ

000ض900

هٌطقِ سثع ضًگ

000ض200ض1

هٌطقِ ظضز ضًگ

000ض500ض1

هٌطقِ ًاضًجی ضًگ

000ض800ض1

- 3اظ کلیِ هتقاضیاى اًطؼاب جسیس آب زض ترص ؿیطذاًگی ٍ افعایص ظطفیت هثلؾ سیصس ّعاض
ضیال ( 000ض 300ضیال ) تِ اظای ّط هتط هکؼة ظطفیت قطاضزازی زض هاُ تِ ػٌَاى سْن تثصطُ

3

هازُ ٍاحسُ زضیافت گطزز .
- 4اظ کلیِ هتقاضیاى اًطؼاب جسیس فاضالب زض ترص ؿیط ذاًگی ٍ افعایص ظطفیت هثلؾ سیصس
ّعاض ضیال ( 000ض 300ضیال ) تِ اظای ّط هتط هکؼة ظطفیت قطاضزاز زض هاُ تِ ػٌَاى سْن تثصطُ
 3هازُ ٍاحسُ زضیافت گطزز .
ذاًَازُ هحتطم ضْسا  ،جاًثاظاى  ،افطاز تحت پَضص کویتِ اهساز اهام ذویٌی (ضُ) ٍ
ساظهاى تْعیستی هساجس ( تِ استثٌای ٍاحسّای تجاضی )  ،گلعاض ضْسا  ،یازهاى ضْسا اظ پطزاذت هثلؾ
تثصطُ  3هازُ ٍاحسُ هؼاف هی تاضٌس .
کلیِ ساذتواًْای ازاضی ضَضای اسالهی ضْط ٍ ضْطزاضی قعٍیي اظ پطزاذت تثصطُ  3حق
اًطؼاب هؼاف هی تاضٌس .
هست اػتثاض ایي هصَتِ اظ تاضید اتالؽ تَسط ٍظاضت ًیطٍ یک سال هی تاضس .
تاکیس هی گطزز کلیِ هثالؾ زضیافتی اظ هحل زضآهس تثصطُ  ٍ 14فطٍش اًطؼاتات صطفا هی
تایست جْت اجطای ططح ّای اصالح ضثکِ آتطساًی زض تافت فطسَزُ ضْط قعٍیي ّعیٌِ گطزز .
ضطکت آب ٍ فاضالب هَظف است گعاضش هکتَتی ّط سِ هاُ یکثاض زضذصَظ هیعاى زضآهس
حاصلِ اظ تٌسّای الف ٍ ب ایي هصَتِ ٍ ًحَُ ّعیٌِ کطز آى زض اصالح ضثکِ آتطساًی تافت فطسَزُ تِ
ایي ضَضا اضائِ ًوایس .
ًظط تِ جایگاُ ًظاضتی ضَضا ٍ سْاهساضی ضْطزاضی زض ضطکت آتفا الظم است ًسرِ ای اظ
گعاضش هالی سالیاًِ ٍ صَضت حساب سَز ٍ ظیاى تِ ایي ضَضا اضسال گطزز%

حکمت الٍ دايدي
رییس شًراي اسالمی شُز قشيیه

ضًٍَضت :

 ضْطزاض هحتطم قعٍیي جْت استحضاض زفتط ضَضااقسام کٌٌسُ  :ػطتی

