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در ابتدای جلسه آقای مهندس تفضلی ضمن خوشامدگویی به مدعوین جلسه را آغاز نمودند و در ادامیه آقیای مهنیدس اسیماعیلیان میدیر عامیل شیرکت آب و
فاضالب مشهد به عنوان میزبان به اعضاء کارگروه و حضار محترم در جلسه خیر مقدم عرض نموده وضمن بیان خالصه ای از عملکیرد شیرکت آب و فاضیالب
مشهد فعالیت های صورت گرفته در دفاتر تجهیز منابع مالی توسعه بخش غیردولتی را باتوجه به کاهش اعتبارات مثمر ثمر و راهگشیای مشیکالت موجیود در
اجرای پروژه های آب و فاضالب بر شمردند.در ادامه سرکار خانم مهندس گلریزان ضمن بیان نیاز به تغییر نگرش میدیران در خصیوپ پیروژه هیای مشیارکت
بخش خصوصی  ،الزامات مشارکت عمومی و خصوصی و مزایای استفاده از مشارکت عمومی خصوصی مطالبی را عنوان نمودند  .سپس آقای مهنیدس تفضیلی
نیز عنوان نمودند تمام پروژه های طرح شده در مشهد در نتیجه انسجام تیمی فی مابین آبفای کشور و مجموعه آب و فاضالب مشهد محقق گردیده اسیت  ،لیذا
پی شنهاد می گردد تمام دفاتر تجهیز نسبت به تنظیم یک برنامه مدون برای اجرای پروژه های مشارکتی تنظیم نمایندو برای دستیابی بیه اهیدا تعییین شیده از
تجربیات کشوری نیز بهره مند گردندو همچنین برای افزایش بهره وری الزم است عالوه بر پروژه های احداث  ،طرح های مشارکتی در بخش بهره برداری نییز
فعال گردد .در ادامه سرکار خانم مهندس میرشاهی مدیر کل دفتر سرمایه گذاری استانداری ضمن تشکر از دفاتر تجهیز شیرکت هیای آب و فاضیالب خراسیان
رضوی و مشهد جهت همکاری مستمر با دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی  ،از همیاهنگی بیین دسیتگاهی در مجموعیه وزارت نییرو در خصیوپ
سرمایه گذاری تشکر نمودند .در ادامه جلسه آقای مهندس امیدوار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواستار تعییین تکلییس سیهم  30درصیدی میاده 27
قانون الحاق و اقدامات قابل انجام در خصوپ تبصره  19شدند .سپس آقای مهندس آقای مهندس عرشیان معاون اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی حضور پیر
شور در نمایشگاه جامع سرمایه گذاری خارجی در  17لغایت  19بهمن ماه سال جاری در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد را خواسیتار شیدند .سیپس آقیای
مهندس هاشمی معاون محترم مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضالب مشهددر خصوپ استفاده از پکیج های کاهنده مصر و لزوم استفاده از سرمایه گیذاری
بخش خصوصی در این ارتباط را یادآوری نمودند.
با اتمام زمان اول جلسه کلیه مدعوین عکس یادگااری گرفته ودر بخش دوم جلسه شرکت های شرکت کننده در نشست شرق کشیور از جملیه شیرکت آب و
فاضالب استان خراسان رضوی  ،شرکت آ ب و فاضالب مشهد ،شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی  ،شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان و شرکت آب
و فاضالب خراسان جنوبی و مشاورین دفاتر تجهیز نسبت به ارائه گزارش و بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مخلس کاری دفیاتر تجهییز مبیاحثی را
ارئه نمودند و در نهایت سرکار خانم دکتر اسکندی نیز مباحث مهم قابل طرح در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور را یادآوری نمودنید سیپس سیرکار خیانم
مهندس گلریزان نسبت به جمع بندی مطالب ارائه شده در جلسه نظرات خود را ارائه نموده و در نهایت مقرر گردید:
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مسئول اجرا

مقرر گردید با توجه به بحران کمبود آب در منطقه شرق کشور و عدم تکافوی منابع مالی  ،جهت توسعه طرح های جدید  ،طرح
کلیه شرکت های
های مدیریت مصر  ،کاهش آب بدون درآمد با رویکرد تاکید بر پروژه های غیر سازه ای در دستور کار شرکت های آب و
آب و فاضالب
فاضالب با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی قرار گیرد.
با عنایت به محدودیت ردیس های خرید تضمینی آب /پساب و نیاز روز افزون کشور برای تامین آب شرب مناطق بحرانی کشور کلیه شرکت های
آب و فاضالب
 ،موضوع تبدیل قراردادهای  BOTفاضالب به بیع متقابل در دستور کار جدی شرکت های آب و فاضالب قرار گیرد.
دفتر تجهیز
با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در سال جاری و به تبع آن مشکالت ایجاد شده در قرارداد های سرمایه گذاری  ،شرکت
شرکت مهندسی
مهندسی آب و فاضالب کشور راهکار های حل مسئله را بررسی نموده و نتیجه به کلیه شرکت ها اعالم گردد.
آبفای کشور
با عنایت به رویکرد جدید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در توسعه طرح های مدیریت و بهره برداری بلند مدت با استفاده
کلیه شرکت های
از ظرفیت های بخش خصوصی  ،شرکت های آب و فاضالب نیز این موضوع را برای طرح های منتخب در دستور کار خود قرار
آب و فاضالب
دهند.
دفتر تجهیز
شرکت مهندسی
مقرر شد بحث آموزش منابع انسانی حوزه دفاتر تجهیز مالی از طریق شرکت مهندسی پیگیری گردد.
آبفای کشور
مقرر گردید تعریس پروژه ها برای مشارکت بخش خصوصی /تجهیز منابع براساس نیازهای شرکت های آب و فاضالب و با
هماهنگی کامل مدیر عامل  ،معاونت های مهندسی و توسعه  ،بهره برداری و مدیران دفاتر تجهیز شناسایی گردد  .اگر پروژه ای کلیه شرکت های
قرار است به صورت مشارکت بخش خصوصی انجام شود  ،مدیر دفتر تجهیز عالوه بر بقیه افراد می بایست در کمسیون فنی و آب و فاضالب
ارزیابی و معامالت حضور داشته باشد.
مقرر گردید مستند سازی تجربیات شرکت ها در بخش مشارکت بخش خصوصی  /تجهیز منابع در دستور کار شرکت های آب و کلیه شرکت های
آب و فاضالب
فاضالب قرار گیرد.
دفتر تجهیز
در ارتباط با قراداد های بیع متقابل و مش کالت و مسائل مربوط به آن جلسات ویژه ای با محوریت شرکت مهندسی آب و
شرکت مهندسی
فاضالب کشور جهت هم اندیشی برگزار گردد.
آبفای کشور
تاکید گردید کسر مالیات بر ارزش افزوده  ،بیمه و سایر کسورات از اعتبارات ردیس خرید تضمینی ممنوع بوده و این مبالغ نباید از کلیه شرکت های
آب و فاضالب
صورت حساب های سرمایه گذاران کسر گردد.
مقرر گردید پیگیری های الزم در خصوپ پروژه های هر استان با جدیت صورت پذیرفته و نتیجه به شرکت مهندسی آب و کلیه شرکت های
آب و فاضالب
فاضالب کشور ارائه گردد.
نظر به اهمیت جایگاه سازمانی دفاتر تجهیز منابع مالی با توجه به گستردگی و حجم فعالیت های تعریس شده مقرر گردید دفاتر شرکت آبفا مشهد
شرکت آبفا
تجهیز منابع مالی شرکت آب و فاضالب مشهد و شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی همچون سایر شرکت های آب و
خراسان شمالی
فاضالب ترتیبی اتخاذ نمایند تا دفاتر تجهیز منابع مالی در حوزه مدیر عامل قرار گیرند.
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مستمر
مستمر
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مستمر
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مستمر

مستمر
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مستمر

97/12/29

در پایان جلسه پس از صر ناهار و اقامه نماز حاضرین در جلسه از پروژه سرمایه گذاری فاضالب شهر گلبهار به روش  BOTبازدید نمودند.
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