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 رگابه نام آفرید

 چیان چیت دکتر آقای جناب    -  نیرو محترم وزیر محضر

 کشاورزی ی بها آب: موضوع

 علیکم سالم

 های اولویت از کشاورزی بخش از حمایت فرمودید، ۳۹ مرداد ۲۲ مورخ فرمایشات در تعالی رحض رساند می استحضار به احترام با                   

 .گیرد  می بکار را کشاورزان به کمک تسهیالت ایجاد برای خود تالش تمام وزارتخانه و بوده نیرو محترم وزارت

 استفاده سنتی شبکه از که مناطقی ودر درصد ۹ کنند  می استفاده مدرن های شبکه از که مناطقی در باید کشاورزان که فرمودید همزمان جنابعالی

 .کنند پرداخت نیرو وزارت به بها آب بابت را خود ی کشاورز محصوالت بهای درصداز یک کنند  می

عوارض ' بها آب موضوع ' آب عادالنه توزیع قانون ۹۹ ماده چهارم فصل به جنابعالی استحضار مزید  :نمایم می اشاره آب و 

  :آ ع ت ق ۹۹ ماده

 هر برای مصرف و استحصال نحوه به توجه با مصارف سایروزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و -

 .نماید وصول اقتصاد شورای تصویب از پس و تعیین زیر شرح به کشور تمام در مصارف از یک

 آب نرخ گیرد، قرار کننده مصرف اختیار در شده تنظیم صورت به و پذیرفته انجام دولت وسیله به آب استحصال که مواردی در - الف 

شرایط  به توجه با و تأسیسات استهالک هزینه و برداری بهره تعمیر، نگهداری، مدیریت،   :قبیل از جاری های هزینه گرفتن نظر در با

 .شود می وصول کننده مصرف از و تعیین منطقه هر اجتماعی و اقتصادی

 با دهد می انجام که خدماتی و نظارت ازاء به تواند می دولت پذیرد نمی انجام دولت وسیله به آب استحصال که مواردی در - ب

 . نماید وصول کننده مصرف از و تعیین را عوارضی لزوم صورت در منطقه هر اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه

 قائل تفکیک کشاورزان از بها آب دریافت در لذا است، نموده اشاره استحصال آب نحوه به قانونگذار اوالً ' فوق قانونی ماده به بنا -1

 با بها آب باید و گیرد کنندگان  مصرف ودراختیار باشد شده تولید و استحصال دولت گذاری سرمایه با آب که مواردی در لذا و است  شده

 مصرف واز تعیین مناطق، اجتماعی و اقتصادی شرایط به عنایت با آنهم غیره و وتعمیر نگهداری و مدیریت های هزینه نمودن لحاظ

 گذاری سرمایه با ویا سنتی و طبیعی بصورت یا و نشده انحام دولت توسط آب واستحصال تولید مواردیکه در ولی شود دریافت کنندگان

  لزوم صورت در و منطقه هر اجتماعی و اقتصادی شرایط به توجه با هم باز است مجاز فقط دولت باشد، شده تولید آب بردار بهره خود
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 بمنظور و بینانه واقع اقدامی در قانونگذار احوال همه در که ندک دریافت کنندگان  مصرف از و تعیین را عوارضی النظاره حق عنوان تحت

 بخشودگی مشمول باشد،  می دولت مؤکد های برنامه از که اساسی محصوالت کشت به ایشان تشویق همچنین و کشاورزان ضرروزیان از جلوگیری

 . گردند  می نیز هایی

 از بها آب دریافت به مجاز دولت و نیرو محترم وزارت و باشند می آ ع ت قانون ۹۹ ماده ب د بن مشمول داران حقابه و ها حقابه ی کلیه -۲

 . نیستند ایشان

 قانونی ماده آن در که نمود اشاره نیز 1۹۳1 مصوب کشور آبی طرحهای در گذاری سرمایه تشویق قانون واحده ماده به توان  می راستا این در

 که ها حقابه بجز است گذار  سرمایه به متعلق ، آب تولید طرحهای دیگر و کشی  کانال و سد احداث از حاصل استحصالی آب است شده تصریح

 مشخص ، زمان و حجم لحاظ به باید و شود اجرا ها حقابه عبور مسیر در است قرار طرح هر اجرای از قبل ها حقابه است نموده تأکید قانونگذار

 .قرارگیرد داران حقابه دراختیار ساله همه آ ع ت ق مطابق و شده

 زمان و حجم با متناسب شده تنظیم و مدرن های شبکه طریق از را آنها های حقابه چنانچه مجازاست صرفاً دولت ، داران حقابه درخصوص بنابراین

 .نماید دریافت النظاره حق صرفا،  دهد تحویل مناسب

 ، فوق موارد رعایت ضمن فرمائید دستور دارد تمنا کشاورزی، بخش به  محترم تخانه  وزار و وزیر آن التفات حسن از تقدیر ضمن یاندرپا

 .گردد مبذول ویژه نگاه داران، حقابه قانونی حقوق درخصوص

 باتشکر                                                                                                                                                                      

 امینى اسفندیار                                                                                                                                                                                          

  اصفهان استان کشاورزی خبرگان کانون مدیرعامل                                                                                                                                                            


