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جناب آقاي مهندس مرادمند
رياست محترم سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
موضوع  :تسهيالت براي نصب كنتورهاي حجمي هوشمند

با سالم و احترام
در راستاي اجراي دستورالعمل شماره  6طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني و اسناد باالدستي از جمله
ماده  21و  54قانون توزيع عادالنه آب ،ماده واحده قانون تعيين تكليف چاه هاي فاقد پروانه ،قانون افزايش بهره وري
بخش كشاورزي و منابع طبيعي به منظور مد يريت برداشت ،نصب كنتورهاي هوشمند حجمي را در دستوركارخود قرار
داده است .با عنايت به ماده  21قانون توزيع عادالنه آب هزينه هاي تهيه و نصب لوازم اندازه گيري بر عهده مالكين چاه
مي باشد .از طرفي در بند "و" تبصره  8قانون بودجه سال  88شركت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان
مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرح تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده
نسبت به تامين هزينه هاي خريد و نصب كنتورهاي حجمي هوشمند اقدام كرده و بصورت اقساطي با روشي كه توسط
دستگاه اجرايي مربوطه تعيين مي شود ،اصل و كارمزد اين تسهيالت را از صاحبان اين چاه ها دريافت نمايند .با توجه
به عدم تامين اعتبار الزم در طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني براي نصب كنتورهاي حجمي هوشمند ،هزينه
كرد در اين پروژه امكان پذير نمي باشد .علي ايحال با عنايت به هزينه هاي باالي خريد و نصب كنتورهاي هوشمند ،اين
شركت طي تفاهم نامه سه جانبه با نماينده يكي از شركت هاي كنتور ساز مورد تاييد وزارت نيرو و بانك قرض الحسنه
مهر ايران ،برنامه ريزي الزم را براي اعطاي وام قرض الحسنه با كارمزد ساليانه  5درصد به كشاورزان محترم نموده تا
بدون پيش پرداخت و معرفي يك ضامن طبق قوانين بانك تا سقف  122ميليون ريال از اين تسهيالت استفاده و طي
 21ماه اصل و كارمزد تسهيالت را بازپرداخت نمايند.
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اطالع رساني به كشاورزان محترم كل استان همكاري الزم براي پيشرفت
پروژه نصب كنتور هوشمند حجمي به ويژه نصب اين لوازم بر روي چاه هاي كشاورزي محدوده مطالعاتي پايلوت مهيار
جنوبي-دشت آسمان انجام شود.
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حسن ساساني
معاون حفاظت و بهره برداري

رونوشت :
 مدير كل محترم اداره كل تعاون روستايي استان به منظور استحضار و دستور اطالع رساني الزم. -مديران و روساي محترم ادارات منابع آب شهرستانها جهت اطالع و طرح در شوراي حفاظت شهرستان.
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