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 -5بررسی وضعیت حق آبه های مجوزهای کشاورزی ابطال شده
 -2بررسی وضعیت پساب زیتون واحدهای کشت و صنعت زیتون
پنجمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار با موضوعیت بررسی وضعیت حق آبههای مجوزهای کشاورزی ابطال شده و پساب
زیتون واحدهای کشت و صنعت زیتون روز دوشنبه مورخه  5793/06/59ساعت  50:70صبح در محل سالن شهید شهریاری اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار گردید.
در ابتدای جلسه جناب آقای عینیفرد قائم مقام محترم دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با عرض خیر مقدم به
میهمانان گرامی با اشارهای به قانون بهبود محیط کسب وکار به ارائه گزارش کوتاهی در این خصوص پرداختند .در اثناء جلسه
صحبتهای تکمیلی در مورد موضوع و دستورات جلسه ارائه و به مواردی در خصوص ایجاد ،تغییر و یا حذف قوانین و مقرررات و
آیین نامه هایی که به موجب آن می توان باعث ارتقاء و بهبود مستمر محیط کسب و کار ذیل جلسات این کمیته شود ،اشاره نمودند.
در ادامه بصورت موردی به بحث اعتماد سازی و تعامل بیشتر بین ارگان ها جهت بهبود مسمتر محیط کسب و کار و مرتفع کردن
مسائل و مصائب دست و پا گیر در اجرای قوانین و آیین نامه های اجرایی پرداختند.
جناب آقای کرم زاده نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در ابتدای جلسه به ارائه مشکالت برخی از
واحدهای درخواست کننده اخذ مجوز پرداخته و در ادامه به ماده  23و  22قانون توزیع عادالنه آب در خصوص تخصیص حق آبه به
واحدهای تولیدی کشاورزی توسط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای اشاره کردند .در ادامه پیشنهاد انتقال حق آبه های باطل
شده به دیگر واحدهای تولیدی که پیشرفت فیزیکی باالیی دارند را مطرح نمودند .همچنین به زمان بر بودن پروسه صدور رأی در
کمسیون تخصیص آبهای کشاورزی در شرکت آب منطقه ای و مشکالتی که این پروسه زمان بر برای سرمایه گذاران در این بخش
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ایجاد می کند اشاره کردند.
جناب آقای مهانفر معاون بهره برداری سازمان آب منطقه ای در ابتدای صحبت خود به قانون توزیع عادالنه آب اشاره و مطرح
کردند رفع موانع و رسیدگی به تمامی مشکالت و مسائل مرتبط با بهبود مستمر فضای کسب و کار را می توان با تشکیل جلسات
مشترک کارشناسی بین ارگان های درخواست دهنده و از مسیر قانونی متناسب با آیین نامه ها رسیدگی و پیگیری کرد .ایشان در
صحبتهای خود در خصوص تخصیص منابع آبی دو معقوله مهم را مطرح کردند که در مورد اول به قواعد موجود در تخصیص آب و
قانون های مرتبط و آیین نامههای مرتبط با موضوع پرداختند و تأکید کردند که واحدهای تولیدی که حق آبه به آنها تخصیص داده
شده موظفند تا پایان برنامه پنج ساله توسعه واحد خود را تکمیل و به بهره برداری برسانند در غیر اینصورت مجوز حق آبه آنها
باطل خواهد شد .در ادامه جلسه با مطرح شدن موضوع انتقال مجوز حق آبه های باطل شده به واحد های تازه تأسیس که از
پیشرفت فیزیکی باالیی برخوردارند اشاره کردند که در صورت نبودن منع قانونی انتقال مجوز حق آبه ها بالمانع میباشد .در مورد
دوم که مرتبط با مدت زمان صدور رأی در کمسیون تخصیص آبهای کشاورزی مطرح شد جناب آقای مهانفر اشاره کردند با توجه
به اینکه جلسات کمیسیون بصورت مستمر تشکیل میگردد و فرد متقاضی در صورت پیگیری میتواند نتیجه رأی کمیسیون را در
موعد مقرر تعیین شده درخواست کند ،در غیر اینصورت موارد تأخیر صدور رأی بایستی مشخص گردد (البته ایشان خاطر نشان
کردند با توجه به قوانین موجود ممکن است از دو ماه تا  2سال پروسه صدور مجوز در این کمسیون به طول بیانجامد).
همچنین ایشان در مورد نواقص قانونی که جهت بهبود مستمر محیط کسب و کار تشخیص داده می شود و نیاز به ایجاد ،تغییر یا
حذف دارند اشاره کرد که موارد بایستی مشخص شده و به آب منطقه ای ارجاع داده شود تا در جلسات و کارگروههای مشترک
بررسی شود تا در صورت تأیید نامهای از طریق شرکت آب منطقهای در سطح ملی آماده و برای پیگیری به وزارتخانه متبوع ارجاع
داده شود.

آقای قصابی مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به واحدهای تولیدی که از لحاظ سرمایه گذاری
و پیشرفت فیزیکی طرح دارای مشکل خاصی نیستند و تنها در پروسه تخصیص آب دارای مشکل شدهاند ،درخواست بازبینی
مجدد پرونده ها در کمیسیون تخصیص آب کشاورزی را داشته که جناب آقای مهانفر با تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منایع طبیعی استان و شرکت آب منطقه ای جهت رفع موانع موجود ،پیگیری و بازنگری مجدد موافقت کردند.
جناب آقای مهندس اسکندری مدیر جهاد کشاورزی طارم به مطرح شدن ممنوعیت برداشت آب از دشت های طارم با در نظر
گرفتن این مطلب که برداشت در این استان از آب های سطحی می باشد اشاره و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند .همچنین
با مطرح کردن وجود سدهای باالدستی که در استان آذربایجان احداث شده خواستار استفاده صحیح برای تخصیص آب با کار
کارشناسی و دلسوزانه در این شهرستان شدند.
جناب آقای مهندس عباسی رئیس شورای ملی زیتون ایران نیز با انتقال مجوز حق آبههای ابطال شده برخی واحدهای تولیدی
کشاورزی و بازنگری در مجوز تخصیص واحد های تولیدی که مجوز تخصیص آنها صادر ولی بعلت گذر زمان این مجوز لغو شده
موافقت داشتند .همچنین ایشان به تفاهم نامه بین وزیر نیرو و وزیر جهاد در خصوص ممنوعیت کشت برنج در کشور به جز
استانهای مازندران و گیالن اشاره کردند و با توجه به آب بر بودن کشت این محصول و تخصیص  00درصدی نیاز آبی کشت برنج در
گیالن توسط استانهای همجوار زنجان و قزوین و بحران آبی که در این استان ها شاهد آن هستیم خواستار مدیریت صحیح این
میزان آب در خود استان شدند.
جناب آقای دکتر رمضانی رئیس منابع طبیعی سازمان محیط زیست استان به رویکردهای متناقض در قانون محیط کسب و کار که
گسترش اشتغال را بدنبال دارد و منابع و بحران های حال حاضر کشور در خصوص کمبود منابع جهت گسترش واحدهای تولیدی و
ایجاد اشتغال اشاره کردند و پیشنهاد کردند این امر بایستی با ارائه راهکارهای عملی مرتفع شود تا از یک طرف شاهد افزایش
میزان اشتغال در کشور باشیم و از طرف دیگر بتوانیم از منابع طبیعی کشور به خوبی صیانت کنیم به نحوی که با یک رویکرد
صحیح در این راستا و با ارائه راهکار و کار کارشناسی می توان مشکالت موجود در بخش محیط زیست را برای افزایش ظرفیت
تولید فراهم کرد.
در خصوص دستور جلسه دوم که رسیدگی به پساب های واحد های تولیدی روغن زیتون بود مقرر گردید مصوبات جلسه مشترکی
که در سازمان حفاظت محیط زیست با انجمن زیتون در این خصوص تشکیل گردیده جهت جلوگیری از موازی کاری به این اتاق
ارجاع داده شود.
جناب آقای علی انصاری مسئول دبیرخانه مرکز خدمات سرمایه گذاری با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و شرایط
مطلوب استان در گزارشات دو دوره قبل منتهی به زمستان  96و بهار  93خواستار مطرح شدن موضوع با محوریت حفظ ،بهبود و
ارزیابی دستگاه های اجرایی منطبق با مفاد این قانون در دستور جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
شدند.
جناب آقای غفور حمیدی معاون محترم اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی با تأیید فرمایشات جناب آقای انصاری و اشاره به
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خواستار ارزیابی دستگاه های اجرایی مطابق با مفاد آیین نامه مذکور و در راستای بهبود
مستمر محیط کسب و کار شدند.
 مقرر گردید شرکت آب منطقه ای اقدامات الزم را جهت جابجایی حق آبه مجوزهای ابطال شده به متقاضیان جدید با معرفیسازمان نظام مهندسی اقدام نماید.
تصمیمات یا
مصوبات جلسه

 -مقرر گردید تمامی مصوبات جلسه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و انجمن زیتون الزم االجرا گردد.
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