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تبصره ()8
به وزارت نیرو اجازه داده میشود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمیی

در قسمت دوم پیوست شماره ( )1قانون بودجه سیال  1395کیل کشیور تحیت عنیوان

یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل بخشی ،تغذیه مصینوعی و

«طرحهای تملك داراییهای سرمایهای استانی وییهه» ذییل برنامیه «بهبیود بهیرهبیرداری و

کنترل سیل پیوست شماره ( )1این قانون» پرداخت کند.

حفاظت از منابع آب» به شماره طبقهبندی  ،13070006000برای شیرکتهیای آب منققیهای
استان ها به عنوان شرکتهای تابعه شیرکت مادرتخصصیی میدیریت منیابع آب اییران ،طیرح
«مقالعه و اجرای طرحهای تعادل بخشی ،تغذیه مصنوعی و پخش سییل در محیدوده شیرکت
سهامی آب منققهای  »...مصوب گردیده است.
در راستای اجرای حكم این تبصره ،شرکت مادرتخصصی مدیریت منیابع آب اییران بیا
اعالم فراخوان اقدام به شناسایی شرکتهایی نموده که توانیایی تولیید کنتورهیایی مقیاب بیا
مشخصات فنی مورد تأیید وزارت نیرو را داشته باشند و با همكاری پهوهشگاه نیرو بیه عنیوان
مشاور پروژه ،نسبت به ارزیابی صالحیت شرکتهای مناقصهگر اقدام و پس از احراز صیالحیت
اولیه ،مجوز شرکت در مناقصات به منظور ایجاد خط تولیدی کنتورهای موردنظر را صادر کرده،
لیكن بر اساس بخشنامه میور  1395/8/24صیرفا برگیزاری مناقصیه ،تعییین برنیده و اراییه
پیش پرداخت را قبل از اخذ تأیید نهایی شرکتهای کنتورساز مجاز دانسته و نصیب کنتورهیا را
مشروط به اخذ تأیید نهایی شرکتهای مزبور نموده کیه در نهاییت صیالحیت تعیداد پین ()5
شرکت کنتورساز احراز و به شرکتهای تابعه ابالغ شده است.
( -1قسمت دوم)
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در سال مذکور ،شرکت آب منققهای اسیتانهیای مازنیدران ،اصیفهان و چهارمحیال و

شایان ذکر است ،در سال  1395برای تعداد چهیار هیزار و چهارصید و هشیت ()4.408

بختیاری از محل طرحهای یادشده اقدام به انعقاد قرارداد با دو شرکت کنتورساز نمودهاند لیكن

حلقه چاه کشاورزی بدون کنتور ،با منابع مالی کشاورزان کنتور حجمیی هوشیمند نصیب شیده

از آنجایی که درخواستهای دو شرکت کنتورسیاز یادشیده در تیرمیاه و مردادمیاه سیال 1396

است .عدم پرداخت هزینه تأمین و نصب کنتور توسط وزارت نیرو (شیرکتهیای آب منققیهای

جهت اخذ تأییدیه نهایی ارائه و متعاقب آن در تاریخ  1396/7/3مورد تأییید واقیع گردییدهانید،

استانها) و پرداخت آن توسط کشاورزان،

عمال امكان اجرای قرارداد از اعتبارات سال  1395طرح میسر نشده است.
الزم به ذکر است ،در سال مزبور بابت قراردادهای منعقده ،شرکت آب منققهای اسیتان
اصفهان اقدام به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و پانصد و نود و چهار
هزار ( )2.637.594.000ریال و شرکت آب منققهای استان چهارمحیال و بختییاری اقیدام بیه
پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و پن میلیون و سیصد و شصیت و ییك هیزار ()445.361.000
ریال تحت عنوان پیشپرداخت به شرکتهای طرف قرارداد نمودهاند.
بر اساس بررسی ها ،در استان اصفهان قبیل از تأییید نهیایی شیرکت کنتورسیاز طیرف
قرارداد توسط شرکت مادرتخصصی صدرالذکر ،تعداد شصت و نه ( )69کنتور حجمیی هوشیمند
از کنتورهای موضوع قرارداد بر روی چاههای کشاورزی نصب گردیده است.
شرکتهای آب منققهای سایر استانها اقدامی در راسیتای خریید و نصیب کنتورهیای
حجمی ننموده و مبالغ اختصاصیافته به طرحهای مذکور را جهت سایر فعالیتهای منیدر در
موافقتنامه متبادله هزینه کردهاند.
( -2قسمت دوم)

مبين عدم رعايت مفاد حكم اين تبصره ميباشد.

