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 03/12/1399 تاریخ تهیه گزارش رویه اجرایی  شناسه

 تامین آب واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی بررسی مسایل و مشکالت  موضوع عنوان

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

نامه شماره تصویب ( قانون3( اصالحی بند )الف( ماده )5نامه اجرایی تبصره )آیینبر طبق 

شرکت های خدماتی واقع در شهرک های  هیأت وزیران 1393/07/28هـ مورخ 50936ت/85301

 خانههیمخابرات، تصف ،ینور بریف ،یمانند برق، آب، راه دسترس ییهارساختیموظف هستند زصنعتی 

مشخص،  یبند بر اساس زمان هارساختیز نیفراهم کنند که ا یدیتول یواحدها یفاضالب و ... را برا

واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال کمتر از   .شودیم جادیمورد نظر ا عیو صنا ازیمصارف مورد ن

وچک مستقر در واقع صنایع ک درصد ظرفیت شهرک ها را تشکیل داده اند،  75که حدود  پنجاه نفر

در شهرک های هستند. شرکت شهرک های صنعتی وظیفه ایجاد زیرساخت های مناسب برای شهرک 

ها را برعهده دارند ازین رو تامین آب و برق و غیره شهرک برای واحدهای تولیدی بر عهده شرکتهای 

به این موضوع  خدماتی می باشد. استان هرمزگان با توجه به مشکل کم آبی که درگیر آن است، با توجه

 واحدهای تولیدی در شهرک با مشکل بزرگ کم آبی مواجه هستند.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ایرادات و مشکالت بوجود  تامین آب مورد نیاز شهرک های صنعتی موضوع  و  تشکیل کارگروه با بررسی و کارشناسی

 به شرح ذیل مطرح گردید : برای واحدهای تولیدی در شهرک آمده 

کمبود آب و در برخی موارد فشار کم آب در شهرک های صنعتی برای  واحدهای تولیدی که نیاز اولیه و مهم  -1

 آنها به آب میباشد موجب  بروز مشکالت عمده و حتی تعطیلی تدریجی واحد تولیدی گردیده است.

د آب و گاهی دیگر با کمبو که درنتصمیم به توسعه فعالیت خود دا شهرکهاتعدادی از واحدهای مستقر در  -2

نگری در خصوص نیاز این واحدها در بلندمدت انجام نشده و شوند چراکه آیندههای انرژی مواجه میحامل

 . ها براساس نیاز زمان اجرای طرح داده شده استهمه تخصیص

ریداری کمبود آب در شهرک صنعتی باعث می گردد که تولید کننده آب را بصورت آزاد با تانکر از اداره آب خ -3

تامین آب و که این امر باعث باال رفتن هزینه های واحدهای تولیدی میگردد این  در صورتیست  کند و

 زیرساخت های مورد نیاز جزء وظایف شرکت شهرک های صنعتی و شرکت خدماتی میباشد.

نگرانی های انتقال آلودگی ها از طریق تانکر های آب خصوصا در شرایط شیوع بیماری کرونا باعث بروز  -4

 واحدهای تولیدی از لحاظ سالمت محصوالت گردیده است.

جلسه بندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

04/12/99 

 شرکت شهرک های صنعتی، آب منطقه ای،  نماینده شرکت آب و آسیا و جلسه کارگروه با نماینده 

صی  صو سات اتاق برگزار گردید،  03/11/99در تاریخ مدعوین بخش خ سالن جل مقرر گردید در 

 مورد بررسی قرار گیرد. ی دولت و بخش خصوصیقانون فوق در جلسه اصلی شورای گفتگو
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با توجه ، باید بپذیریم که دچار کمبود شدید آب هستیمجناب آقای رضایی، دبیرکل محترم اتاق بازرگانی: 

تی است، کمبود آب گذار برای ایجاد واحد صنعبه این که آب یکی از مولفه های اصلی برای جذب سرمایه

باوجود کمبود آب ، واحدهای صنعتی استان باید بدون گذاران به استان می شود رغبتی سرمایهموجب بی

مسووالن استانی به ویژه استاندار و مدیرعامل شرکت آب منطقه . دغدغه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند

قانون الحاق مقررات مالی  81طبق ماده  .باشند شتالباید در ای استان هم در راستای تامین آب بخش صنعت 

( دستگاه های اجرایی مکلف هستند که زیرساخت های الزم را برای واحدهای صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 2دولت )

 .توجهی می شودتامین کنند و خدمت رسانی داشته باشند و با وجود صراحت قانونی به این مساله در برخی موارد بی

برای رفع کمبود آب همه مسووالن باید همکاری الزم را داشته باشند تا بسترهای مناسب  :آقای دین پژهجناب 

شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و در زیرساخت های بررسی مشکالت تامین  .گذاران فراهم شودبرای جذب سرمایه

شهرک ها و نواحی صنعتی به عنوان  راستای اجرای وظایف، سیاست ها و استراتژی های شرکت و با عنایت به نقش

بسیار باید حائز اهمیت باشد. شرکت شهرک های صنعتی در  کانون های تولید، در ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری

تامین زیرساخت های کم و کسری برای شهرک ها نداشته است و می بایست شرکت های خدماتی که عهده داره 

 در این مسئله نهایت تالش خود را داشته باشند. تامین آب و برق و سایر خدمات هستند

برای ایجاد شغل پایدار و رشد اقتصادی ،  جناب آقای کشتکار، مدیرعامل محترم  شرکت مینوجهر:

ما اکنون تشخیص  تولیدکنندگانی که در مکانهایی تحت فشار آب کار می کنند ، باید رویکرد جدیدی را اتخاذ کنند.

 ینیرزمیآب ز یهاافت سفره یجبران یهانهیتعرفه هز نیینامه تع بیتصو امنیت غذایی مهم است.داده ایم که آب در 

نخستین کمک   .باید بصورت کامل اجرا گرددها شهرک ،یصنعت یها و نواحبه شهرک صیبا اولویت تخص ۱۳۹۹در سال 

ی آن از جمله آب است رفع نیازهای اولیهبه تولید کننده برای پیشرفت و توسعه و سپس حضور در بازارهای بین المللی 

 .ای برای رفع آن نیستهای صنعتی به وضوح دیده و انگار ارادهمشکلی که هنوز هم در شهرک

های صنعتی استان به هر شرکت شهرککمالی، مدیر محترم حفاظت و بهره برداری از آب: جناب آقای 

در استان نیاز دارند بعد از کار کارشناسی و اقدامات الزم های صنعتی موجود میزان که اعالم کند آب برای شهرک

رغبتی مشکالت تامین و کمبود آب در شهرک های صنعتی استان می تواند موجب بی شودتخصیص مورد نیاز داده می

آب مواجه ولی باید در نظر داشت استان با کمبود  .گذاری یا ادامه فعالیت در این استان شودگذاران برای سرمایهسرمایه

 ارزش اگر دو شاخص مهم توسعه یعنی اشتغال و .است و اولویت اداره آب تامین آب شرب و مصارف خانگی می باشد

افزوده را در نظر بگیریم می بینیم که بیشترین آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که کمترین بهره وری را از نظر 

از جمله خط انتقال آب از دریای روشهایی  آینده بایستی از ب مورد نیاز صنایع استان در تأمین آ .این دو شاخص دارد

 و خلیج فارس که به استان یزد و کرمان در حال انتقال هست صورت گیرد.عمان 

دهی موجود و تخصیص آبی چاه های حفاری شده در شهرک ها و نواحی صنعتی استان،  بررسی میزان آب

تامین آب دراز مدت شهرک  ی، تعیین حق نظاره چاه های شهرک ها و نواحی صنعتیبررسی حجم آب مصرف
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در نهایت مقرر گردید .صنعتی از عمده ترین موضوعات این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 موضوع در جلسه اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 پیشنهادات

در خصوص تامین آب شرکت های شهرک صنعتی به شرح ذیل صورت  کمیته کارگروه پیشنهادات 

 گرفت: 

با سازمان صنایع کوچک و شهرکهای  توسط شرکت شهرک های صنعتی  مکاتباتیمقرر گردید  -1

مجوز اعتبار جهت عملیات آبرسانی به شهرکهای صنعتی شماره یک و جهت دریافت  صنعتی ایران 

 د.انجام گرددو بندرعباس 

جلسه ای نیز در این خصوص جهت مشخص نمودن سهم شرکت شهرکهای صنعتی مقرر گردید  -2

جلسه ای با حضور معاون عمرانی استانداری ، ریاست سازمان مدیریت و  آبرسانیجهت انجام پروژه 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی و برنامه ریزی استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

گردد، تا سهم شرکت صنعتی برای پرداخت هزینه مشخص  برگزارضور نماینده اتاق با حهرمزگان 

 گردد.

مقرر گردید طی تفاهنامه ای با شرکت آب و آسیا که تامین آب شرب مربوط به استان کرمان و یزد  -3

و به برسد استان هرمزگان را نیز به بهره برداری  انتقال آب به  را انجام می دهند، مدار مربوط به

 در واقع مشکل کمبود آب شهر ک های صنعتی یک و دو به طور کامل حل خواهد شد.این طریق 

نیز خط انتقال برای شهرک  در حال احداث میباشد مقرر شد از مخزنی که در منطقه چهچکور  -4

 حل گردد.  صنعتی یک و دو کشیده شود تا مشکل شهرک صنعتی یک و دو از نظر تامین آب

 

ات و فهرست مستند

 مدارک پشتوانه

 

  قانون برنامه پنجم توسعه ۱۴۱ماده 

 نامه شماره تصویب ( قانون3( اصالحی بند )الف( ماده )5نامه اجرایی تبصره )آیین

 هیأت وزیران 1393/07/28هـ مورخ 50936ت/85301

  آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادالنه آب ۱۳و  ۱۱، ۱۰آیین نامه اصالحی مواد 

  قانون شهرک های صنعتی 

 


