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 29/03/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 عنوان موضوع
ارائه پیشنهادات پیرامون موضوعات اتاق تعاون استان  در رابطه با مشکالت اتحادیه شرکت های تعاونی آبرساانان اساتان   

و جلوگیری از انحاال    مطالبات تعاونی های آبداران از شرکت آب و فاضالب خراسان رضویدر خصوص پیگیری دریافت 

 تعاونی ها

 اتاق تعاون استان مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سا  جاری مطرح گردید. یازدهمینموضوع در 

آبفا بوده اند، مبالغی از قراردادهای گذشته خود از این تعاونی های اتحادیه آبرسانان که پیمانکار طرح آبرسانان شرکت 

شرکت طلب دارند که ظاهرا هیچ سازوکاری برای پرداخت این مطالبات پیش بینی نشده است. این موضوع دو تا سه 

حال  برای جلو گیری از ان لذا اتاق تعاون استان هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را به دنبا  داشته است

 موضوع را جهت بررسی و ارائه راهکار به دبیرخانه شورا منعکس نمود. تعاونی ها 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

سا  است که شرکتهای تعاونی فعالیتهای خود را در  15تعاونی دارد و نزدیک به  26اتحادیه آبرسانان خراسان رضوی 

کارمند شرکت آب، در قالب خصوصی سازی از این شرکت جدا زمینه شبکه آب شرب انجام میدهند. حدود هزار نفر 

شدند و فعالیت خود را در قالب تعاونی و بخش خصوصی با گرفتن پروژه های بهره برداری در روستاها آغاز کردند و 

 توانستند مسئولیت شبکه آبرسانی را برعهده گیرند.

کت آبفا بوده اند، مبالغی از قراردادهای گذشته خود از این تعاونی های اتحادیه آبرسانان که پیمانکار طرح آبرسانان شر

شرکت طلب دارند که ظاهرا هیچ سازوکاری برای پرداخت این مطالبات پیش بینی نشده است. این موضوع دو تا سه 

 هزار نفر را تحت تاثیر قرار داده و مشکالتی را به دنبا  داشته است. 

؛ بخشی ای آبرسانی در دو بخش مطالبه دارنددر اجرای طرحه شور است. موضوع این اتحادیه موضوعی روتین در ک

 میلیارد تومان 20بیش از ین اتحادیه مدعی تاکنون. ا 98بوده و بخش دیگر مربوط به سا   98مربوط به قبل از سا  

 و بحث اصلی درباره ارقامی است که در شرکت آبفا ثبت شده است.  هستنداز شرکت آبفا  طلب

قریب یکسا  است که پس از ادغام شرکتهای آبفا روستایی و شهری، تمام فعالیتهای حوزه آبرسانان به شرکت آبفا 

 وعده هایو  داشتهتاکنون جلسات متعددی  شانبرای دریافت مطالبات اتحادیه آبرسانان شهری واگذار شده است. 

. این پیمانکاران هم اکنون به که محقق نشده است ده اندنموزیادی برای پرداخت طلب پیمانکاران طرح آبرسانان دریافت 

شرکت تعاونی در این زمینه از گردونه فعالیت خارج شده اند و نمیتوانند برای مناقصه های  26و حدود بانکها بدهکارند 

 شرکت آبفا، ضمانت نامه بانکی بگیرند. 

. شرکت آبفا برای پرداخت این انده نتیجه ای نرسیده با وجود همه پیگیریها برای پرداخت مطالبات پیمانکاران هنوز ب

اما بحث این است که راهکاری پیش بینی شود تا این  تالفی در این موضوع با آبفا ندارندمطالبات تالش کرده است و اخ

 مطالبات پرداخت گردد. عدم تامین منابع مالی مهمترین دلیل عدم پرداخت این مطالبات است.

  نظرات اعضا:
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ون د  زنده، معاون برنامه ریزی شرکت آبفا استان نیز در پاسخ به این موضوع ابراز کرد: موضوع این است که کتای

به طور مرتب در حا  انجام است؛ اما مشکل اصلی در خصوص  99پرداختهای جاری به تعاونیها از اردیبهشت سا  

برنامه ریزی در این زمینه، اعتباری برای حل این  مطالبات سنواتی است. با وجود مکاتبه با سازمان مدیریت و -بدهی

 مشکل اختصاص نیافته است.

میلیارد تومان از این مطالبات برای ما مسجل است و از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست  9وی تاکید کرد: تنها 

 میلیارد تومان برای پرداخت این مطالبات تخصیص دهد. 15تا  10کردیم که 

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین رابطه گفت: بعید است که مطالبات 

سنواتی در قالب بودجه عمرانی ساالنه پرداخت شود و با این موضوع از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقت 

 گردد. 

تمند هستند و از نظر پرداختی مشکل خاصی ندارند. هم وی افزود: شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو شرکتهایی قدر

اکنون مطالبات جاری از سوی آبفا پرداخت میشود اما معوقات مربوط به سنوات گذشته پرداخت نشده و آبفا به دنبا  

چه این است که مبالغ مربوط به آن را از سوی دولت پرداخت کند و معلوم نیست که سازمان مدیریت در این زمینه 

 بیری داشته باشد تد

لبافی خاطرنشان کرد: باید پیشنهاد دهیم که با تاکید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مبالغی برای پرداخت این مطالبات 

 سنواتی اختصاص یابد. هیچ تناقضی بین دو طرف مطالبات وجود ندارد و فقط باید توافق برای پرداخت صورت گیرد. 

استان خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهادات را میتوان اینگونه مطرح کرد که برای حضور رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی 

 شرکت تعاونی در مناقصات، آبفا بخشی از ضمانت نامه را از محل طلبی که پیمانکار دارد، از او بپذیرد. 

مطالبات را پرداخت کند. این وی ادامه داد: از طرفی، الزم است طی توافقی مشخص شود که آبفا طی چه مدتی میتواند 

مشکل باید به صورت داخلی در آبفا مرتفع گردد. برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که حداقل تا پایان امسا  پرداختها 

 صورت گیرد.

 جلسهبندی جمع

به تاریخ  کارشناسی

24/03/1400  

 پرداخت عدم پیرامون تعاون اتاق طریق از که رضوی خراسان آبرسانان تعاونی شرکتهای اتحادیه شکواییه موضوع

 ذیل تصمیمات و گرفت قرار بررسی مورد و گردید واصل و جلوگیری از انحال  تعاونی ها  آبدار نفر 800 حدود مطالبات

 :گردید اتخاذ

 برنامه و مدیریت سازمان طریق از گو و گفت شورای در طرح ضمن ، شد مقرر آبداران معوق مطالبات  پرداخت عدم-1

 شود پیگیری رضوی خراسان محترم استانداری توسط نیرو وزارت با  استان ریزی

 جمله از خود، موجود های ظرفیت از استفاده با تا نماید اتخاذ الزم تدابیر استان  فاضالب و اب شرکت گردید مقرر-2

 که نحوی به جاری سا  پایان تا حداکثر است پذیر امکان که اقداماتی سایر و جاری درآمدهای ، مازاد اموا  فروش

 نماید فراهم ، گردد پرداخت کل از درصدی ماهانه

 آبرسان تعاونی شرکتهای اعضاء مطالبات محل از مناقصه در شرکت برای ها ضمانتنامه به مربوط مبالغ پذیرش موضوع-3
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 .گرفت قرار طرفین توافق مورد

 پیشنهادات

 پرداخت عدم پیرامون تعاون اتاق طریق از که رضوی خراسان آبرسانان تعاونی شرکتهای اتحادیه شکواییهدر ارتباط با 

دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی  گردید واصلو جلوگیری از انحال  تعاونی ها   آبدار نفر 800 حدود مطالبات

 جمیع جهات و جمعبندی نظرات، پیشنهاد زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید: 

مقرر گردد  ،ظور پرداخت بدهی شرکت آب و فاضالب استان به اعضا اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان استاننبه م -1

 .شود پیگیری نیرو وزارت طریق از  استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان استانداری و در خصوص تامین اعتبار توسط 

 فروش جمله از خود، موجود های ظرفیت از استفاده منظوربه  الزم تدابیر استان  فاضالب و اب شرکت گردد مقرر-2

 ماهانه که نحوی به جاری سا  پایان تا حداکثر است پذیر امکان که اقداماتی سایر و جاری درآمدهای ، مازاد اموا 

 . نماید اتخاذ ، گردد پرداخت کل از درصدی

 تعاونی شرکتهای اعضاء مطالبات محل از مناقصه در شرکت برای ها ضمانتنامه به مربوط مبالغ پذیرش موضوع-3

 ه مورد تصویب شورا نیز قرار گیرد.گرفت قرار طرفین توافق موردکه  آبرسان

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 24/03/1400مورخ  1400دبیرخانه شورای گفت و گو در سا   11صورتجلسه  -1

 اتاق تعاون استان   30/02/1400/ات مورخ 324/372/00نامه شماره  -2

 اتحادیه شرکت های تعاونی آبرسانان استان 30/2/1400مورخ  2699/00نامه شماره  -3

 


