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 فارسگزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

 1400/ 13/4تاریخ جلسه :  47شماره نشست : 
ساعت شروع 

:8:30 

ساعت 

 10:30خاتمه:

قاضی    دسالن شهیمحل نشست:  

 استانداری 

 عناوین دستورجلسات 

 

 پیش از دستور:    عنوان 

 1399  سال  در فارس  استان  –  رانیکسب و کار ا  یفضا شیپا -1

 (رانیاتاق ا  یپژوهش ها  ست،مرکزی)اکونوم   2021- 2025  رانیاقتصاد ا  ینیب شیپ -2

 

 دستور جلسه:  عنوان

 عادالنه آب  عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد   یصنعت  یآب شهرکها یحق النظاره از چاه ها یرقانونیغ  افتیدر -1

 یصنعت یشهرکها  یخدمات یموضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتها  یبررس -2
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 دولت - الف

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  استاندار )رئیس شورای استانی( جناب آقای عنایت اهلل رحیمی 1

  حاضر   استان برنامه ریزیمدیریت و  سازمان رئیس نوروزی حسن  جناب آقای   2

  حاضر  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جناب آقای حمیدرضا ایزدی  3

  حاضر  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان احمد طمراسی جناب آقای   4

  حاضر  مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان جناب آقای بابک دائی  5

  حاضر  مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان جناب آقای سهراب مختاری  6

  غائب  استان ی هابانک  هماهنگی دبیرکمیسیون کریم ریگی زادگان  جناب آقای 7

 مجلس شورای اسالمی  - ب

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر  نماینده مجلس جناب آقای قادری  1

  حاضر  نماینده مجلس  جناب آقای نجابت  2
 

 قوه قضائیه - ج

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

 آقای زارعی  نماینده   استان )یا معاون( دادگستری  کل رئیس جناب آقای سیدکاظم موسوی  1

  حاضر  استان دادستان مرکز جناب آقای سیدمصطفی بحرینی 2
 

 شهرداری و شوراها - د
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 
 نام و نام خانوادگی نماینده

  حاضر   استان مرکز شهردار اسکندرپور   دریح  یجناب آقا  1

  حاضر  استان اسالمی شورای رئیس ی خرم  یعل  یجناب آقا  2

 

  



 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

استان  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یشورا نشست  هفتمینچهل و  جلسه و مصوباتتصورفرم  

 فارس
 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه تشکیل و ( دستورالعمل2پیوست شماره ) )

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                       03شماره بازنگری:                                       QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   3

 

 تعاونی و خصوصی  - هـ

 اتاق ها( )رؤسای 
 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 ی جهرم  یجناب آقای جمال رازق 1

  و   معاادن  صاااناایع،  باازرگاانی،  اتاا    رئیس

)دبیر و ساخنگوی   اساتان  مرکز کشااورزی

 شورای استان(

 حاضر 

 

  حاضر  استانمرکز   تعاون  اتا   رئیس ی ریمحمد باقر دب  دیس  یجناب آقا  2

  حاضر  استان مرکز اصناف  اتا   رئیس ی محمود هاشم  دیس  یجناب آقا  3

 ( خصوصی و تعاونیاقتصادی بخش   های  تشکل  یا رؤسای  تعاونی   و  خصوصی  برتر   های  شرکتهیأت مدیره    رؤسای  یا   عامل  )مدیران 

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 
 وضعیت حضور 

 )حاضر/ غایب/ نماینده( 

نام و نام خانوادگی  

 نماینده 

 سهراب شرفی یجناب آقا 1
محترم خااهاص عااانماد   مماار     اار    سییر

 استار فارس
 حاضر 

 

2 
جناب آقای محماعادق  

 رایایحم
 حاضر  فارس عیعنا راریمحترم اه من ما سییر

 

  حاضر  محترم کاهور زهار بازرگار استار فارس سییر راهاار  لاایسرکار خاهم  3

  حاضر  هفد   گاز ومیعضو محترم کنسرس عباس ابوقااره  یجناب آقا 4

  حاضر  اه من غال  استار فارسمحترم  سییر ی محماحسن طلمت یجناب آقا 5

 محما غیثی جناب آقای  6
اساتار  ماریمحترم اه من کارخاه ا  سا  سیرئ

 فارس
 حاضر 

 

  حاضر  محترم خاهص فرهنگ جا دار سیرئ ییطباطبا ن یام یجناب آقا 7

  حاضر  مایرعامل محترم شرکد فا ح عنمد کیمیا جناب آقای محماعلی فاطمی 8

نحوه اداره  تشکیل و  "دستورالعمل    5ماده   1وضوع تبصره  در جداول فو  )ردیف های الف تا هااا(، در صورت حرور نماینده به جای عرو اصلی شورا، م  توضیح:

نام و نام خانوادگی  "درج شاده و در ساتون بعدی،    "نماینده  "، کلمه "وضاعیت حراور"در ساتون  ،  "وگوی دولت و بخش خصاوصایجلساات شاوراهای اساتانی گفت

 .معین گردد  "نماینده
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 هااسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاه - و

 سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس جناب آقای افشون  1

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس سرکار خانم فوالدفر  2

 مدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس جناب آقای خادم حمزه 3

 مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان فارس جناب آقای اکرمی  4

 استان فارس یصنعت یمحترم شرکت شهرک ها رعاملیمد ی فتوح یجناب آقا 5

 فارس یآب منطقه ا یمحترم شرکت سهام رعاملیمد ی دهقان یجناب آقا 6

 رازیبزرگ ش یمحترم شرکت شهرک صنعت رعاملیمد زردشت  یجناب آقا 7

 فارس یصنعت یاداره کنندگان شهرکها ییکارفرما یمحترم انجمن صنف سییر ی عبداله یجناب آقا 8

 فارس یصنعت یاداره کنندگان شهرکها ییکارفرما یمحترم انجمن صنف ریدب ی خسروان یجناب آقا 9

 سروستان یمحترم شهرک صنعت رعاملیمد ی سلطان یجناب آقا 10

 کارشناس محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس جناب اقای احمدی پور  11
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 مشروح  مذاکرات

 1399ل سا در فارس استان – رانیکسب و کار ا یفضا شیپا  :1پیش از دستور

: در ا لین د ره طرح پایش درعا کمی از فماالر اقتصادی استار مشارکد کرده اها کص بص همین دلیل شاخص    95پاییز   -

 استاهی   ملی محیط کسب   کار هتواهسد ارزیابی دقیق را اه ام دها.

های بمای میزار مشارکد فماالر اقتصادی در سطح استار   کشور افزایش یافد   امتیاز استار با فراز   هشیب    رهدر د -

 جود داشتص اسد کص احتمال می ر د بص    99زمستار  بص    95مواجص شاه اسد. طی این د ره  فا   ممناداری از زمستار  

تگوی د لد   بخش خصوعی  ا حا دی  واهستص  دلیل جاید   پیگیری بخش خصوعی بص  یژه از طریق شورای گف

 حریم های بین المللی   شرایط هامساعا اقتصادی در امتیاز استار   ر بص کشور    جلب رضاید فمالین را کسب همایا.

 بسیار  اثیرگذار بوده    ضمید فضای کسب   کار را هامساعا ساختص اسد.

 99الی زمستار  99هار از ب :شاخص استاهی محیط کسب   کار 3همودار شماره 

 

با  وجص بص  قسیم رشتص فمالید های اقتصادی استار بص سص بخش عماه کشا رزی، عنمد   خاما  می  وار  ضمید   -

 ارزیابی همود.  مااد هموهص های هر بخش طی یک سال گذشتص بص شرح ذیل اسد :  99 بهار محیط کسب کار را از 

 ) م موع ا اقهای بازرگاهی،  ما ر   اعناف( طی یکسال گذشتصاستار   مااد هموهص های اهتخاب شاه در بخش های مختلف : 7جا ل شماره 

 99زمستان  99پاییز  99تابستان  99بهار  بخش 

 46 31 75 95 خدمات 

 34 41 45 52 صنعت

 6 12 6 12 کشاورزی 

 با  وجص بص محا د بودر  مااد هموهص های هر بخش، ممکن اسد هتایج اریبی داشتص باشا.                        
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 : شاخص استاهی محیط کسب   کار بص  فکیک بخش های عماه اقتصادی  8جا ل شماره 
 99زمستان  99پاییز  99تابستان  99بهار  بخش

 5.51 5.58 5.79 5.84 خدمات 
 5.75 5.65 5.72 5.27 صنعت

 6.40 5.82 5.94 5.83 کشاورزی 

در بخش خاما   ا حا دی مساعا شاه اسد اما در بخش های  با  وجص بص جا ل فوق  ضمید محیط کسب   کار   -

 عنمد   کشا رزی در پایار سال  ضمید هامساعا گشتص اسد.

  با    99بخش خاما  در بهاربخش خاما  بیشترین آسیب را از هاحیص متحمل شا.    19- با آغاز شیوع  یر س کویا -

را کسب کرده اما مشخص اسد کص در پایار سال این بخش  واهستص اهاکی  ضمید خود    5.84ا ج بیماری کر ها امتیاز  

یری سفرها داخلی   خارجی   ... از عوامل موثر در  را بهبود بخشا. شیوه های رعایتی پر  کل های بهااشتی، از سرگ

 بهبود  ضمید این بخش بوده اسد.

 طی یک سال گذشتص  استار بخش های عماه اقتصادیامتیازا   ضمید :  4همودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 : مهم  رین مواهع کسب   کار بیار شاه در بخش های مختلف  وسط فماالر اقتصادی استار  9جا ل شماره 
 شاخص  ولویتا بخش

 کشاورزی 

 8.65 غیر قابل پیش بینی بودر  غییرا  قیمد مواد ا لیص   محصوال 

 7.75 دشواری  امین مالی از باهکها 

 7.70 بی ثبا ی سیاسد ها، قواهین   مقررا    ر یص های اجرایی هاظز بص کسب   کار 

 7.10 یی اجرا یکسب   کار در دستگاه ها ی  اخذ م وزها یادار  یناهای مواهع در فرا

 صنعت

 8.74 غیر قابل پیش بینی بودر  غییرا  قیمد مواد ا لیص   محصوال 

 7.75 بی ثبا ی سیاسد ها، قواهین   مقررا    ر یص های اجرایی هاظز بص کسب   کار 

 7.46 دشواری  امین مالی از باهکها 

 6.77 یی اجرا یکسب   کار در دستگاه ها ی  اخذ م وزها یادار  یناهای مواهع در فرا

 خدمات 

 8.58 غیر قابل پیش بینی بودر  غییرا  قیمد مواد ا لیص   محصوال 

 7.60 دشواری  امین مالی از باهکها 

 7.52 بی ثبا ی سیاسد ها، قواهین   مقررا    ر یص های اجرایی هاظز بص کسب   کار 

 6.94 یی اجرا یکسب   کار در دستگاه ها ی  اخذ م وزها یادار  یناهای مواهع در فرا
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بص کسب    ر بی ثبا ی سیاسد ها، قواهین   مقررا    ر یص های اجرایی هاظدر هر سص بخش کشا رزی، عنمد   خاما ،   -

 شاه اسد.   از مهم  رین مواهع کسب   کار بیار  کار   غیر قابل پیش بینی بودر  غییرا  قیمد مواد ا لیص   محصوال   

ای،  فمالیتهای حرفص.  3  هنر، سرگرمی    فریح .  2  سایر فمالیتهای خاما ی.  1استار مربوط بص  مساعا رین رشتص فمالید های   -

 در سطح استار ارزیابی شاه اها. علمی   فنی 

اهسار   مادکار  .1 -  ی تهایفمال  . 3     صی صف  ی ها  دیپسماها، فاضالب   فمال  دی ر یما  ، یآبرساه  .2،  یاجتماع  ی سالمد 

 بص  ر یب هامساعا رین محیط کسب   کار در حوزه استاهی را دارها. ی باهی  خاما  پشت یادار 

 (ISIC: شاخص استاهی محیط کسب   کار بص  فکیک رشتص فمالید اقتصادی ) 10جا ل شماره 

 شاخص  رشته فعالیت

 3.38 خاما ی سایر فمالیتهای 

 3.85 هنر، سرگرمی    فریح

05.4 فمالید حرفص ای، علمی   فنی  

 5.44  ولیا عنمتی)ساخد( 

 5.52 اطالعا    ار باطا 

 5.64 حمل   هقل   اهبارداری

 5.66 امالک   مستغال  

 5.66 عماه فر شی   خرده فر شی    ممیر  سائل) عادرا     اردا (

 5.73 استخراج ممار

 5.75 مالی   بیمص 

05.9 ساختمار  

 5.99 کشا رزی، جنگلااری   ماهیگیری 

 6.04 سالمد اهسار   مادکاری اجتماعی 

06.7 آبرساهی، مایرید پسماها، فاضالب   فمالید های  صفیص   

 6.97 فمالیتهای اداری   خاما  پشتیباهی 
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 محیط کسب   کار بص  فکیک رشتص فمالید اقتصادی  استاهی  شاخص : 5همودار شماره 

 
 

 : شاخص استاهی محیط کسب   کار بص  فکیک سص ا اق  11جا ل شماره 

 
شاخص  

 استانی 
 امتیاز  مهم ترین موانع کسب و کار 

 5.31 اتاق اصناف 

 8.50   محصوال   صیمواد ا ل مدی ق  را  ییبودر  غ ی نیب  شیقابل پ ریغ

 7.53 از باهکها دشواری  امین مالی 

 7.05  ولیا   عرضص هسبتا ازاد کاالهای غیراستاهاارد    قلبی در بازار 

 6.70 عرضص کاالها   محصوال  قاچاق در بازار ایرار

 5.65 اتاق بازرگانی 

 8.71   محصوال   صیمواد ا ل مدی ق  را  ییبودر  غ ی نیب  شیقابل پ ریغ

 8.01 هاظز بص کسب   کار  ییاجرا یها صی  مقررا    ر  نیها، قواه   اسدیس یثبا  یب

 7.53 دشواری  امین مالی از باهکها 

 7.13 مواهع در فرآیناهای اداری   اخذ م وزهای کسب   کار در دستگاه های اجرایی

 5.94 اتاق تعاون 

 8.65   محصوال   صیمواد ا ل مدی ق  را  ییبودر  غ ی نیب  شیقابل پ ریغ

 7.72 دشواری  امین مالی از باهکها 

 7.17 هاظز بص کسب   کار  ییاجرا یها صی  مقررا    ر  نیها، قواه   اسدیس یثبا  یب

 6.87 مواهع در فرآیناهای اداری   اخذ م وزهای کسب   کار در دستگاه های اجرایی

 *مواهع استخراج شاه میاهگین د ره مورد بررسی می باشا.  

غیرقابل پیش بینی بودر  غییرا  قیمد مواد ا لیص   محصوال  بص عنوار مهم    ا اق  هماهطور کص مالحظص می شود در هر سص -

 رین ماهع کسب   کار بیار شاه اسد. این مولفص در یک سال گذشتص ماهع جای کسب   کار بوده کص متاسفاهص هشا  گرفتص 

 مچنین شر ع  حریم های بین المللی می باشا. از سیاسد های هادرسد باهک مرکزی   د لد   ه
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 ( رانی اتاق ا  ی پژوهش ها ست،مرکزی)اکونوم 2021-2025 رانی اقتصاد ا ینیب  شیپ:  2 از دستور شیپ

هفد   گاز، بخش  یسنت  ر اسد، اما بص طور هفد در منطقص متنوع اکنناهی ول یاز کشورها گرید یاز برخ   راریاقتصاد ا -

 متحاه بص شا  محا د شاه اسد.   الایا  یها  -میعادرا  هفد در اثر  حر اهناکصیم  لیعماه درآما کشور را  شک

  هفد    ای ول  دیظرف  شی ضمن افزا  راریا   مها،یاز  حر  یکاهش برخ  در خصوص  کایاآمری ر د لد جاالهمزمار با اع  -

 دها.  ش یکم درآما را افزا یاز خاهوارها  ما   کو اه  یتها یحما تواهایگاز، م

را از ا اخر سال    راریا یهفت یمها یاز  حر یمتحاه برخ  الا یاحتمال دارد ا سد،یعا  اکوهومال  احا اط ینی ب شیبنابر پ -

  ق ی  عام  وف  نیپائ  یگذار   صیحال،  ورم، سرما  ن یا  . باکنا  یامر بص خر ج کشور از رکود کمک م   نیلغو کنا کص ا  2021

 . گرداهایبص رکود باز م 2025-26 یال 2024-25 یدر بازه زماه را رار یمتحاه در بلناما ، ا    الایذاکره با ا در م

 الیارزش ر   دی قو   با  یحال، حت  ن یمتحاه خواها بود. با ا    ال ایر ابط با ا   یبص شا  در گر    راریهوساها  هرخ ارز در ا -

اقتصاد   یخطرهاک برا   یابر ورم  چ یمارپ  کی  بص   ر د   یبودجص در کشور بص ممنا  یشار کسر  ی،پول  2021-23  ی در سالها

 خواها بود.  رار یا

ا  یمها یکشور    حر  ق یبا جود سص سال رکود عم - با    اقتصاد   نیهمچنار د م  رار یمتحاه، ا   الا یمستمر  بزرگ منطقص 

  چشم اهااز اغواکنناه رسا،یبص هظر م  ایبم هرچنا   کا،یر ابط با آمر  ییزدا   اسد کص در عور   نش د یهرخ جمم نید م

 خواها داشد. گذارار  صیسرما ی برا یا

  ی ها  زهی. با  وجص بص اهگداشد  خواها  یمتحاه بستگ     الایا   ی مهایعام کاهش  حر  ا یبص کاهش    رار یاهااز اقتصاد ا  چشم -

  رار یا  یهفت  یمهایدر مقابل کاهش  حر  ومیا راه  یساز  یغن  کاهش   ی وافق موقد برا  2022 ا سال    الهر د  طرف، احتما

 .ایخواها اه ام 2024ر ابط آهها  ا سال  یرگی د  کشور، بص   نی ب یاساس فا الحاعل خواها شا. اما اخت
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و   33بند »الف«مواد   یصنعت یشهرکها  یحق النظاره آب از چاه ها افتیموضوع در   یبررس (:1جلسه )دستور 

 عادالنه آب عیقانون توز  34

: در حدود چهارسال است که شرکتهای خدماتی با موضوع حق النظاره آب درگیر هستند. مبالغی را شرکت آب منطقه ای از   آقای سلطانی

مشمول پرداخت    یصنعت  یکهااقتصاد شرکت شهر  یدر مصوبه شورا  1393از سال  شرکتهای خدماتی و در نهایت از صنعتگران وصول می کند.

قانون   33موضوع مسبو  به سابقه نبوده است. ماده   ن یاست که تا قبل از آن ا  ی در حال  ن ی. اد یگرد  ی صنعت  یشهرکها  یچاه ها  یحق النظاره برا

مصارف با توجه به نحوه   ریو سا  یو صنعت  ی کشاورز  ،یمصارف شهر  یموظف است نرخ آب را برا  رویوزرات ن  "دارد :    یم  انیعادالنه آب ب  عیتوز

 . دی اقتصاد وصول نما  یشورا بیو پس از تصو نییتع ریاز مصارف در تمام کشور به شرح ز کیهر  یاستحصال و مصرف برا

پذ   لهیکه استحصال آب به وس  یدر موارد  -  الف ر  نرخ آب با د  رد، یکننده قرار گمصرف  اریشده در اخت  میو به صورت تنظ  رفتهیدولت انجام 

  یو اجتماع   یاقتصاد  طیو با توجه به شرا  ساتیاستهالک تأس  نهیو هز  یبرداربهره  ر،یتعم  ،ینگهدار  ت، یری: مدلیاز قب  یجار  یهانهیگرفتن هزنظر

 .شودیمکننده وصولو از مصرف نییمنطقه تع ره

  ط ی با توجه به شرا  دهدیکه انجام م  یبه ازاء نظارت و خدمات   تواندیدولت م  ردیپذیدولت انجام نم  لهیکه استحصال آب به وس  یدر موارد  -  ب

 ".دی کننده وصول نماو از مصرف نییرا تع یهر منطقه در صورت لزوم عوارض ی و اجتماع  یاقتصاد

النظاره طبق طبق قانون شرکتهای خدماتی مشمول بند ب نمی شوند. وزارت نیرو عمال حق تعیین آب بها را دارد و نه حق النظاره. تعیین حق  

قانون توزیع عادالنه آب، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب منحصرا با   21بر عهده شورای اقتصاد نیست. طبق ماده    33ماده  

ظاره بر  ، تقسیم و توزیع آب کشاورزی وصول آب بها یا حق الن21ماده    1وزارت نیرو است نه دریافت آب بها و حق النظاره. چنانچه در تبصره  

، تقسیم و توزیع آب به بخش های صنعتی در داخل مناطق صنعتی با بخش صنعتی ذیربط  21ماده    3عهده وزارت کشاورزی است. در تبصره  

و با توجه به اینکه شرکت شهرکها انشعاب آب را می فروشد و ذاتا مسئول تامین آب در شهرکهای صنعتی که بخشی از  21می باشد. طبق ماده 

، برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض 1382از ابتدای سال    22/10/81ت. بر اساس قانون تجمیع عوارض مصوب  دولت اس

  اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کاالها، ارائه کنندگان خدمات و همچنین کاالهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و 

قررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع لغو می  کلیه قوانین و م

در خصوص موضوع آب تعیین تکلیف شده است. بر اساس بند ج این ماده ، بر  و گاز   22/10/81قانون تجمیع عوارض مصوب  4گردد. در ماده 

درصد از بهای   3استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها    مصرفی مشترکین به

میان    مصرفی آنها به عنوان عوارض اخذ گردد. بدین معنا که عمال حتی در قانون اسمی از حق النظاره نیست بنابراین دولت نباید اخذ نماید. بحث

بلکه بین دولت با دولت است. وزیر صنعت عرو شورای اقتصاد است. حق النظاره تعیین و شرکت شهرکها موظف  بخش خصوصی و دولتی نیست  

به پرداخت شده است. هم شرکتها دولتی است و هم شرکت آب منطقه ای. شرکت شهرکهای صنعتی حق را می داند که حق النظاره پرداخت  

ول نمود که قانون اجازه وصل را داده باشد. صنعتگر هزینه استحصال آب را خودش پرداخت می نماید. اما عمال مبلغی را می توان از صنعتگر وص 

 کند نه دولت.  

طبق قانون توزیع عادالنه آب، کامال مشخص و تعریف شده است. شبکه های ایزومتری موجود وظیفه کنترل میزان افت آب در   آقای دهقانی :

نابع  دشتها را به عهده دارند. شرکتهای دولتی بر مبنای قانون درآمد و هزینه ها مطابق با بودجه مصوب کامال مشخص استو حق النظاره یکی از م

زیان توسط دولت به آب منطقه ای    –شخص شده است. یک مقطعی که حق النظاره بخش کشاورزی معاف شدند کمک  درآمدی طبق قانون م
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پرداخت میشد اما مجددا حق النظاره آب کشاورزی برقرار گردید. قانون گذار در این موضوع وضعیت صنعتگر را در نظر داشته و قیمتی که در 

تومان است. طبق قانون توزیع عادالنه آب هر گونه موضوع مربوط به   100اره برای شهرکهای صنعتی  نظر گرفته است بسیار ناچیز است حق النظ

آب نمایندگی را دولت وزرات نیرو است. پروانه هایی هم که صادر می شودد با امرای وزارت نیرو و آب منطقه ای صادر می شود. حق انشعاب  

ی مدت از برداشت آب را می گیرد که آب منطقه ای به عنوان نماینده دولت دریافت و به هزینه ای است که بر اساس آن صنعتی مجوزی طوالن

حساب خزانه واریز می نماید. آب بها میزان آب مصرفی است که صنعتگر استحصال می کند. شرکت های خدماتی همانند مدیریت یک مجتمعی 

کن است شهرکهای صنعتی اعالم نمایند در آنالیزی که ارائه می دهد حق  است که بر مبنای قیمت خدماتی که ارائه می دهد آب می گیرد. مم

النظاره لحاظ نگردد تا پرداخت از طرف ما صورت گیرد و به دلیل آنکه پروانه بنام شهرکهای صنعتی است طرف حساب آب منطقه ای این شرکت 

 است. 

دلیل آنکه چاه و تاسیسات در مالکیت شرکت شهرکهای صنعتی است و    صنعتگر بایستی حقابه را پرداخت نماید حق النظاره به  آقای رازقی :

 شرکت شهرکهای صنعتی دولتی است.

حق النظاره یک عدد کلی است که در اختیار شرکت آب منطقه ای گذاشته می شود که کل آب را به صورت حاکمیتی پایش نماید.    آقای قادری :

ب فراوان است این حق النظاره دریافت می گردد. چنانچه در این موضوع ابهام وجود دارد  ممکن است در استان های گیالن و مازندران که آ

 استفساریه به مجلس داده شود و تعیین تکلیف گردد.  

موضوعی که مطرح شد بایستی تفکیک گردد. اوال مبنای وجودی اخذ حق النظاره قانون است و باید پرداخت گردد و بر عهده    :  بحرینیآقای  

باید شرکتهای خدماتی پرداخت نمایند و به نظر  را  تنها  شرکت شهرکهای صنعتی است.آب بایستی تامین، پایش و تحویل داده شود.حق آب بها  

 می رسد اختالف دولت با دولت است که استانداری می تواند ورود نماید. 

و تمامی حق النظاره ها را بایستی شخصی که پروانه به نامش    تمامی پروانه های چاه های آب شرکت شهرکها به نام دولت است  اقای فتوحی :

است پرداخت نماید. طبق قانون نحوه واگذاری تمام اختیارات راهبری این چاه ها به شرکت های خدماتی واگذار شده است. حقابه و مصرف آب 

مصرف کننده، صاحب مصرف و درآمدی که کسب می   را صنعتگر انجام می دهد و شرکت های خدماتی ماهانه هزینه آب را وصول می نماید پس

شهرک دیگر شرکت خدماتی که به عنوان    19شهرک در استان حق النظاره توسط شرکت شهرکها پرداخت می شود    42شود مشخص است.

 نماینده شرکت شهرکهاست می بایست پرداخت نماید.  

 ی صنعت یشهرکها یخدمات  یموضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتها  یبررس  (:2دستور جلسه )

 1قراردادها(. تبصره    8شرکت شهرکهای در قراردادهایی که با صنعتگران انعقاد می نماید یک سری تعهدات را می دهد )صفحه   آقای سلطانی :

بند   امکانات و خدمات مورد تعهد شر  2ذیل   : بیان می دارد  از از فصل ه موضوع قرارداد  قرارداد منحصرا  عقد  با توجه به ضوابط هنگام  کت 

مواردیست که به طور صحیح و منجز نوشته شده است و نسبت به هر موردی که در این صفحه جز تعهدات شرکت درج نشده است شرکت 

اخت خواهد شد. شرکت شهرکها  هیچگونه تعهدی ندارد مگر آنکه بعدا به صورت مکتوب جز تعهدات شرکت قرار گیرد که هزینه آن جداگانه پرد

در به  قبل از آنکه هر اقدامی را بابت ایجاد خدمات مازاد انجام دهد باید خریدارو یا صنعتگر موجود در شهرک توافق نماید وگرنه طبق قانون قا

اد انجام می شود شرکت شهرکها ایجاد تعهد نخواهد بود. خدمات مازاد بدون اطالع صنعتگران صورت می گیرد. چنانچه هزینه ای بابت خدمات ماز

ت اداری  تنها حق دریافت هزینه را دارد و نه به نرخ روز. این هزینه با نرخ روز و با هزینه باالسری از صنعتگر دریافت می شود. رای دیوان عدال

اده سازی و قیمت تمام شده مخالف  بیان می دارد : مطالبه بهای اراضی واگذار شده به متقاضیان مزبور به قیمت روز و بیش از هزینه های آم
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آمده   وزراتخانه  طرف  از  که  دستورالعملی  طبق  است.  دولتی  مقررات  وضع  در  مجریه  قوه  اختیارات  حدود  از  خارج  و  مقنن  حکم  و  هدف 

آمده است :    این دستورالعمل  14( در ماده  1396سال    -است)دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی

بعدا بطور   "شرکت مکلف است هزینه امکانات و خدمات مازاد بر تعهدات مندرج در قرارداد جداگانه محاسبه و از بهره بردار وصول نماید. جمله  

 . کامال مشخص است که هزینه خدمات مازادی قابل وصول است که بعد از فروش انجام داده باشد. "مکتوب جز تعهدات شرکت قرار گیرد

شرکت شهرکها زمین درون شهرک را نمی تواند به قیمت مزایده به فروش برساند اما به نرخ روز می تواند اینکار را انجام دهد.    آقای قادری :

ازاری ب  ممکن است چند سال قبل خدماتی مانند آب، بر ، گاز و . . . فراهم کرد باشد و می تواند قیمت تمام شده را بروزرسانی نماید اما با قیمت

 باشد.  که بر اساس مزایده اعالم شود نمی تواند هزینه را دریافت نماید. در آینده اگر بنا به ارائه خدمات جدید باشد با قیمت تمام شده باید 

زمان نتوانسته دولت در زمانی که زمینی را به صنعتگر واگذار می نماید هزینه اش را دریافت می کند. به دلیلی صنعتگر در آن   آقای خسروانی :

خذ می  هزینه خدمات مازاد را پرداخت نماید. وقتی صنعتگر بعد از مدتی به دنبال پایان کار می رود مبلغی را به عنوان خدمات مازاد از ایشان ا 

ره حسابی نیز نمایند که این خالف قوانین است. اگر این مبلغ خالف قانون نیست چرا به صورت مکتوب به صنعتگر اعالم نمی گردد. حتی شما

 اعالم نمی گردد و هزینه توسط یک دستگاه پوز اخذ می گردد. 

یکسری اختالف میان شرکتهای خدماتی و شرکتهای صنعتی فارس وجود دارد. کارگروهی میان شرکت شهرکهای صنعتی و   آقای فتوحی :

فارس شد تا یک همبستگی میان اعرا شکل بگیرد.که   شرکتهای خدماتی تشکیل شد که بعدها تبدیل به انجمن اداره کنندگان شهرکهای صنعتی

شهرک در اختیار شرکتهای خدماتی است جای ایراد دارد. زمانی شرکت شهرکها اجازه دارد خدمات مازاد    19عمال این اسم به دلیل آنکه تنها  

نتفاع گرفته شده است، مازاد بر آن دفترچه  لحاظ شده است خدمات بایستی انجام شود در زمانی که حق ا  22اخذ شود که همانطور که در صفحه  

آورده شده است. هزینه خدمات مازاد بر اساس خدمات متفاوتی که ارائه شده اخذ شده است. پوزی به    92و    82،  72در هر شهرکی در سالهای  

زاد، نوع آن و بابت چه پروژه ای در  نام دولت از بانک اخذ شده تا برای رفاه حال صنعتگر هزینه از آن طریق اخذ گردد. برگ رسید خدمات ما

 پرونده قید می گردد. 

در قانون برنامه قرار می گیرد    62پاردایم حاکم بر جامعه حمایت از تولید نمی باشد. به همین دلیل است که زمانی که ماده    آقای حمیدیان :

ت شهرکها می باشد که نهایتا به صنعتگر منتقل می  بیان می دارد تا درب شرکت شهرکها خدمات بر عهده دولت است و مابقی به عهده شرک

 گردد. چگونه است که یک مصرف کننده خانگی که در اقتصاد رکن چهارم را دارد مورد لطف دستگاه است منتها یک تولیدکننده اینگونه نیست. 

ایستی قیمت تمام شده زمین را کاهش دهد.  ساالنه شرکت شهرکها مطابق با بودجه تعیین شده پول دریافت می کند. این مبلغ ب آقای رازقی :

زمین هایی که به اسم مزایده به فروش می رود آیا اینا هم از آن موضوع خدمات کسر می گردد یا جز درآمد لحاظ می گردد. شرکت شهرکهای 

 صنعتی خدماتی که فروخته است را ارائه کند. 

بات الزم با دستگاه های مختلف صورت گرفت و تمامی مصوبات جرا نشده مربوط  در خصوص پیگیری مصوبات شورای گفتگو، مکات  خانم فوالدفر :

شورای گفتگو و با حرور دکتر همتی رییس کل    43به هر دستگاه به ایشان ارسال گردید. به عنوان مثال یکی از مصوبات مربوط به جلسه شماره  

فیزیکی باال در استان در دست اجرا بود که با پیگیری های انجام شده  بانک مرکزی بود که بر اساس آن تامین تسهیالت طرح های با پیشرفت  

میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال شد که به مدیران عامل بانک های کشور ابالغ گردید. در جلسه    649طرح با نیاز تسهیالتی    61بالفاصله،  

تگاه های اجرایی برای تامین مالی این طرح ها متولی شوند. با توجه به  کارگروه اقتصادی نیز حسب دستور استاندار محترم بانکهای استانی و دس

میلیون تومان به بهره برداری   473میلیارد و    138طرح با تسهیالت    29برگزاری چنین جلسه با حرور بانکها و دستگاه های اجرایی مرتبط ،  
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طرح نیز به میزان تسهیالتی    27هیالت دادند که خودشان انصراف دادند.  میلیون تومان، درخواست تس  350میلیارد و    17طرح با اعتبار    4رسیدند.  

  51.3، 99میلیارد تومان در جریان پرداخت قرار گرفته است. نسبت مصارف به منابع استان بر اساس گزارش بانک مرکزی، پایان اسفندماه   432

 بهبود یافته است. درصد بوده ، مقداری   49.9درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 

سه اصطالح وجود دارد، حق انشعاب، حقابه و حق النظاره، حق انشعاب در ابتدای کار است. حق   استاندار محترم جناب آقای دکتر رحیمی :

بایستی انجام  اشتراک و هزینه ای آبی که فروخته می شود متفاوت است.  این موضوع از دو حالت خارج نیست یا اینکه اقدام قانونی است که  

شود و یا اینکه استنباط این است که خالف قانون حق النظاره دریافت می گردد. یکی از اقدامات درخواست استفساریه به مجلس داده شود تا  

صی و  تفسیر قانون گذار مشخص گردد و همان مالک عمل قرار گیرد. یا اینکه مستندات قانونی به دیوان عدالت ارسال گردد تا بین بخش خصو

دولت رای صادر نماید. اما اگر دعوی میان شرکت شهرکهای صنعتی فارس و شرکت سهامی آب منطقه ای است می توانند به استانداری ارجاع  

 نمایند تا در مجمع حل اختالف در استانداری موضوع رسیدگی شود.

نمایند، اگر شرکت شهرکها را رای اجرا نمی نماید به عنوان  در خصوص خدمات مازاد چنانچه رای دیوان عدالت اداری وجود دارد رای را اجرا 

استنکاف از رای در دادگاه می بایست حرور پیدا کنند. زمانی هست که اختالفات درونی وجود دارد با نشست و این جلسات قابل حل است اما  

ده گذاشتن زمین های شهرک به دلیل تقاضای باال می  زمانی که رای مشخص دیوان عدالت اداری وجود دارد بایستی رای اجرایی گردد. به مزای

باشد. دفتر هماهنگی امور اقتصادی نشست تخصصی با حرور شرکت شهرکهای صنعتی، شرکت خدماتی، شرکت آب منطقه ای فارس، سازمان  

 مدیریت و برنامه ریزی و نماینده اتا  بازرگانی برگزار نماید و تفاهمی که مغایر قانون نباشد برسید. 

 

 مصــوبات اســـتانی

 تــــصمیماتتصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 
  ی صنعت یشهرکها یحق النظاره از چاه ها افتیموضوع در یبررس

 عادالنه آب عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد 

  یاز مجلس شورادفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

قانون گذار از  ریتا مشخص گردد نفس گیرد هیاستفسار یاسالم

 . ردیو همان مالک عمل قرار گ ستیموضوع چ نیا

2 
  ی صنعت یشهرکها یحق النظاره از چاه ها افتیموضوع در یبررس

 عادالنه آب عیقانون توز 34و  33بند »الف«مواد 

عدالت   وانیبه د ی خدمات یتوسط شرکتها  یمستندات قانون

  یرا یو دولت یبخش خصوص نیب وانیارسال گردد، تا د  یادار

 . دی صادر نما

3 
  یشهرکها ی خدمات یموضوع اخذ خدمات مازاد از شرکتها یبررس

 یصنعت

با حرور شرکت  ینشست تخصص  یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ

  یشرکت آب منطقه ا ،یشرکت خدمات  ،یصنعت یشهرکها

  ی اتا  بازرگان نده یو نما یزی و برنامه ر تیریفارس، سازمان مد 

 دست یابد. قانون نباشد   ریکه مغا یو تفاهم  دیبرگزار نما
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 ـراگیر ـمــلی و فـ  موضوعات

 پیشنهاداتپیشنهاد/   جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

  

 


