
 
 

 وزارت ��رو
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 گري تصدي هاي فعاليتواگذاري  نامه تفاهم

 هاي آب حفاري چاهامور مرتبط با  
 
 

  
 98/ح/209: نامه تفاهمشماره 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 هاي آب مرتبط با امور حفاري چاه گري هاي تصدي واگذاري فعاليتنامه  تفاهم

 
 98/ح/209 شماره:

 

 

 مهر و امضا: 14از  1صفحه 

 
 نامه موافقت

 
هاي آب به بخش  گري مرتبط با امور حفاري چاه هاي تصدي اجراي دستورالعمل واگذاري فعاليت راستاي در

نامه در تاريخ  وزارت نيرو، اين تفاهم 27/12/1393مورخ  100/50/52687/93شماره  خصوصي، موضوع ابالغيه
يك  از شود ناميده مي شركتكه ازاين پس  شركت مديريت منابع آب ايرانتهران بين  در 01/04/1398

بخش كه از اين پس  انيانرشركت تعاوني خدمات فني مهندسي خبرگان صنعت آب ايسو و 
درج شده نامه  تفاهمو شرايطي كه در اسناد و مدارك اين  ضوابطد، از سوي ديگر، طبق شو ناميده مي خصوصي

 گردد. مي امضاء و مبادلهاست، 
 

     0B نامه تفاهم موضوع -1ماده 
 .هاي آب گري مرتبط با امور حفاري چاه هاي تصدي : واگذاري فعاليتاست از، عبارت نامه تفاهمموضوع 

    1B اسناد و مدارك -2ماده 
 ، شامل اسناد و مدارك زير است:نامه تفاهماين 

 حاضر نامه تفاهم -2-1
 ها: پيوست  -2-2

 خدماتشرح  -1پيوست 
 تعرفه انجام خدمات -2پيوست 
 دفتر مركزي فهرست نيروي انساني -3پيوست 
 آدرس دفاتر استاني -4پيوست 

 صالحيت حفاري از وزارت نيرو دستورالعمل ارجاع كار و كنترل ظرفيت كار حفاران داراي پروانه -2-3
 وزير محترم نيرو 11/2/1395مورخ  100/31/13245/95موضوع ابالغيه شماره 

 هاي آب به بخش خصوصي حفاري چاه گري مرتبط با امور هاي تصدي دستورالعمل واگذاري فعاليت -2-4
 وزير محترم نيرو 27/12/1393مورخ  100/50/52687/93موضوع بخشنامه شماره 

موضوع بخشنامه شماره  دستورالعمل نحوة تشخيص صالحيت و تكاليف حفاران توسط بخش خصوصي -2-5
 وزير محترم نيرو 19/11/1393مورخ  100/50/46743/93

 بخش خصوصيآن، به  مفادو به منظور انجام  نامه تفاهماسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب  -2-6



 

 
 

 
 هاي آب مرتبط با امور حفاري چاه گري هاي تصدي واگذاري فعاليتنامه  تفاهم

 
 98/ح/209 شماره:

 

 

 مهر و امضا: 14از  2صفحه 

تهيه  نامه تفاهماين اسناد بايد درچارچوب اسناد و مدارك  شود. ، مبادله ميامهن تفاهمابالغ شده يا بين دوطرف 
 مجلس باشد.  شود و ممكن است به صورت دستور كار و صورت

  2B نامه مدت تفاهم -3ماده 
 .شمسي از زمان ابالغ تفاهم نامه مي باشدماه  36نامه  تفاهممدت   

     3B بخش خصوصيتعهدات  -4ماده 
 امور حفاظت و يا و در امور حفاري كار هداراي سابقبا امور حفاري و  فني مرتبط ري از كارشناسانگي بهره -4-1

 مورد تائيد شركت  ،منابع آب برداري بهره
هاي حفاري و  گونه ارتباط شغلي كارشناسان فني موضوع بند يك در شركتعدم دارا بودن مسئوليت يا هر -4-2

 هاي حفاري) در امور شركت(شرايط ذينفع نبودن  امور مربوطه
 حفاري صالحيت پروانه اخذ متقاضيان از آزمون برگزاري نمودن مراحل بسترسازي و آماده  -4-3
با هماهنگي و  شركت حفاري مديرعامل متقاضيان از آزمون انجام مراحل نمودن  بسترسازي و آماده -4-4

 اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شركتهمكاري 
با هماهنگي و  حفاريشركت  فني مسئول متقاضيان از آزمون انجام مراحل نمودن  بسترسازي و آماده -4-5

 اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شركتهمكاري 
طرح در كميسيون  مرحله تا حفاري هاي شركت صالحيت پروانه تجديد بسترسازي و آماده نمودن مراحل -4-6

 و ارايه براي اخذ مجوز به شركت  حفارانرسيدگي به صالحيت 
و ارايه براي  هاي حفاري پيگيري و انجام امور مربوط به نقل و انتقال مديران عامل و مسئولين فني شركت -4-7

 اخذ مجوز به شركت
و ارايه براي اخذ مجوز به  هاي حفاري خريد و فروش (انتقال مالكيت) دستگاه مربوط به انجام فرآيند -4-8

 تشرك
و ارايه براي  هاي حفاري نوساز) (فرآيند ساخت دستگاه انجام فرآيند نوسازي ناوگان شركت هاي حفاري -4-9

 اخذ مجوز به شركت
و  هاي حفاري شركت هاي حفاري پيگيري و انجام امور مربوط به تعميرات اساسي و تغيير وضعيت دستگاه -4-10

 ارايه براي اخذ مجوز به شركت
(سرقت، يا مفقود يا معيوب يا مخدوش هاي حفاري پالك دستگاه و ساماندهي ضوع نوسازيپيگيري مو -4-11

 و ارايه گزارشات به شركت هاي حفاري) شدن پالك دستگاه
 با شركت هاي حفاري(كد گذاري و اسكن اوراق پرونده) ساماندهي پرونده هاي شركت همكاري براي -4-12



 

 
 

 
 هاي آب مرتبط با امور حفاري چاه گري هاي تصدي واگذاري فعاليتنامه  تفاهم

 
 98/ح/209 شماره:

 

 

 مهر و امضا: 14از  3صفحه 

و  هاي آموزشي مربوط به ارتقاء سطح علمي برگزاري دوره شرايط و فراهم نمودن و بسترسازي پيگيري -4-13
هاي حفاري در سه سطح ( مديران عامل، مسئولين فني و پرسنل شركت هاي  ني شركتانيروي انس تخصصي
 حفاري)

) منصوبه بر روي GPSياب( هاي موقعيت هاي حفاري از طريق دستگاه سامانه كنترل پايش دستگاه انتقال -4-14
 به شركت هاي حفاري دستگاه

 كنترل، پايش و رصد دستگاه هاي حفاري از طريق سامانه كنترل پايش دستگاه هاي حفاري -4-15
امور مربوط به رسيدگي و برخورد قانوني با تخلفات شركت هاي حفاري در  انجام  در با شركت همكاري -4-16

 هاي آب امور مربوط به حفاري چاه
شده از طرف كميسيون  بندي اعالم هاي حفاري براساس درجه كار شركت اد و حجمكنترل و نظارت بر تعد -4-17

دستورالعمل ارجاع كار و كنترل ظرفيت كار حفاران داراي پروانه "تشخيص صالحيت حفاران مطابق با مفاد 
وزير محترم  11/2/1395مورخ  100/31/13245/95موضوع ابالغيه شماره  "صالحيت حفاري از وزارت نيرو

 روني
 درخواست هاو يا گزارش هاي شركت هاي حفاريبه بررسي و رسيدگي  -4-18
 .به شركتهاي انجام شده  ارائه گزارش عملكرد ماهانه، فصلي و ساالنه از فعاليت -4-19
 .حسب درخواست شركتهاي مرتبط  ارائه گزارش هاي مديريتي موردي در ارتباط با فعاليت -4-20
بنا به مرتبط با امور حفاري  ون تشخيص صالحيت حفاران و يا ساير جلساتكميسي حضور در جلسات -4-21

 .و يا شركت تشخيص و دعوت كميسيون مذكور
 متمركز غير به صورتتفاهم نامه به اين  انجام خدمات مربوط  -4-22
آب به هاي  گري مرتبط با امور حفاري چاه هاي تصدي اجراي مفاد دستورالعمل واگذاري فعاليت رعايت -4-23

در انجام اين وزارت نيرو  27/12/1393مورخ  100/50/52687/93بخش خصوصي، موضوع ابالغيه شماره 
 نامه. متفاه

مقرر شد بخش خصوصي ظرف مدت دو هفته از ابالغ تفاهم نامه نسبت به معرفي كاركنان كليدي هر  -4-24
با مديريت دفتر مركزي ده بخش خصوصي پس از تائيد شركت اين افراد به عنوان نمايننمايد.  استان اقدام

نياز به نامه به هردليل چنانچه در حين مدت اجرا تفاهم  وظائف محوله در استان مربوطه را انجام خواهند داد.
 تغيير عوامل كليدي باشد، پيش از به كارگيري كاركنان كليدي جديد، موضوع بايد به تائيد شركت برسد.

موضوع توسط هياتي متشكل از نمايندگان طرفين  ،ات توسط بخش خصوصيدر صورت عدم انجام تعهد -4-25
محرز شدن قصور بخش خصوصي، شركت مديريت منابع آب ايران در خصوص نحوه بررسي و در صورت 
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لي تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود و بخش خصوصي مكلف به رفع و ادامه كار و جبران خسارات احتما
 جبران خسارات وارده خواهد.

4B شركتوظايف و اختيارات  -5ماده 
 بخش خصوصي انجام خدماتنظارت بر   -6-1

به بخش  ي اعالم شده از سوي مراجع قانونيهاي جديد و هرگونه تغييرات بعد بررسي و ابالغ تعرفه  -6-2
 خصوصي

جهت هماهنگي  اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه نامه به شركت ارسال رونوشتي از تفاهم  -6-3
 با بخش خصوصي و همكاري

در صورت لزوم و به تشخيص  ارسال رونوشتي از نتيجه فعاليت انجام شده توسط بخش خصوصي  -6-4
اي و سازمان آب و برق خوزستان جهت اطالع و همكاري با بخش  هاي آب منطقه به شركت شركت

 خصوصي

5B طرف دو نشاني -6ماده 
 1415855641كدپستي:-آب ايران مديريت منابع ، شركت517: تهران، خيابان فلسطين شمالي، پالكشركت  نشاني
كد پستي:  - 44پالك  ،كوچه شهيد پرويز روشن ،خيابان فلسطين شمالي: تهران، بخش خصوصي نشاني

 88916647 :ماره تماسش 1415855641
شاني جديد ن ،) روز قبل از تاريخ تغيير15نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده ( نامه تفاهمهرگاه يكي از دو طرف 

اعالم كند، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعالم نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي  خود را به طرف ديگر
 گردد. شود و دريافت شده تلقي مي ارسال مي

  شركت مديريت منابع آب ايراننماينده 
 

 بخش خصوصينماينده 
 رسوليها محمد حاج

 مديرعامل
 

 محمدعلي صادقي اصفهاني
  مديرعامل

 
 علي اكبر قبادي

 رئيس هيات مديره
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6B شرح خدمات -1پيوست 

7B1- مديرعاملي  و يا حفاري صالحيت پروانه اخذ متقاضيان از آزمون برگزاري نمودن مراحل  بسترسازي و آماده
 شركت حفاري

1-1- 15Bحفاران  دستورالعمل نحوه تشخيص صالحيت و تعيين تكاليف 1شماره  فرم مطابق متقاضي اخذ درخواست
 هاي آب چاه

1-2- 16Bوي به شرح ذيل: از مدارك اخذ و متقاضي درخواست بررسي 

1-2-1- 85Bطبق  زيرزميني آب با مرتبط هاي رشته از يكي در باالتر يا و كارشناسي تحصيلي  مدرك مصدق تصوير
 مذكور دستورالعمل

1-2-2- 86Bمدت اي به  ربهض -روتاري و اي ضربه روتاري، هاي توسط دستگاه حفاري با رتبطم كار سابقه گواهي ارايه
 سال مستند به پرداخت حق بيمه 3

1-2-3- 87Bپيشينه سوء عدم گواهي 

 شناسنامه و ملي كارت مصدق تصوير -1-2-4

1-2-5- 88Bآقايان براي دائم معافيت يا خدمت پايان كارت مصدق تصوير 

1-2-6- 89Bمخدر مواد به اعتياد عدم گواهي 

1-3- 17Bدستورالعمل نحوة تشخيص صالحيت و تكاليف حفاران توسط  7-1-2-4مطابق بند  برگزاري مراحل آزمون
 بخش خصوصي

1-4- 18Bشدگان به دفتر  شده پذيرفته ارسال مدارك و مستندات مربوط به برگزاري آزمون همراه با پرونده تكميل
 صالحيت حفاران تشخيصجهت طرح در كميسيون  زيرزمينيمنابع آب  برداري حفاظت و بهره

2- 8Bحفاريهاي  شركت فني مسئول متقاضيان از آزمون انجام مراحل نمودن ي و آمادهبسترساز 

2-1- 19Bدستورالعمل نحوه تشخيص صالحيت و تعيين تكاليف حفاران  1شماره  فرم مطابق متقاضي اخذ درخواست
  هاي آب چاه

2-2- 20Bمتقاضي از زير مدارك اخذ و متقاضي درخواست بررسي: 
  التربا يا و ديپلم تحصيلي مدرك مصدق تصوير  -2-2-1

سال  7اي به مدت  ضربه -روتاري و اي ضربه روتاري، حفاري هاي دستگاه با مرتبط كار سابقه گواهي ارايه  -2-2-2
براي دارندگان سال و  5 فوق ديپلمبراي دارندگان مدرك تحصيلي براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و 

 مستند به پرداخت حق بيمهسال  3مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر 
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2-2-3- 92Bپيشينه سوء عدم اهيگو 

2-2-4- 93Bشناسنامه و ملي كارت مصدقتصوير 

2-2-5- 94Bآقايان براي متقاضيان دائم معافيت يا خدمت پايان كارت مصدق تصوير 

2-2-6- 95Bمخدر مواد به اعتياد عدم گواهي 

 دستورالعمل نحوة تشخيص صالحيت و تكاليف حفاران 7-1-2- 4برگزاري مراحل آزمون مطابق بند  -2-3

شدگان به دفتر  برگزاري آزمون همراه با پرونده تكميل شده پذيرفته ارسال مدارك و مستندات مربوط به -2-4
 صالحيت حفاران تشخيصجهت طرح در كميسيون  زيرزمينيمنابع آب برداري  بهره حفاظت و

 شدگان آزمون در بانك اطالعات شركت هاي حفاري توسط دفتر حفاظت و اعمال مشخصات پذيرفته -2-5
 اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه الم به شركتو اع زيرزمينيمنابع آب برداري  بهره

3- 9Bطرح در كميسيون  مرحله تا حفاري هاي شركت صالحيت پروانه تجديد بسترسازي و آماده نمودن مراحل
 صالحيت حفاران تشخيص

 جهت پرونده تكميل تا حفاري صالحيت پروانه تجديد به مربوط مستندات و آوري مدارك جمع مراحل كليه

 :گردد واگذارمي خصوصي بخش به زير شرح به حفاران صالحيت تشخيص كميسيون در طرح
3-1- 21Bو پيشينه سوء عدم گواهي انضمام به 2يت حفاري مطابق فرم شماره صالح پروانه تجديد درخواست ارائه 

 محل خصوصي بخش به هاي حفاري مديران عامل و مسئولين فني شركت براي مخدر مواد به اعتياد عدم

 تشرك ثبت
3-2- 22B گاه اقامت آخرين و تقاضا تسليم تاريخ در شركت بودن فعال بر مبني ها شركت ثبت اداره گواهيارائه 
3-3- 23B يحفار شركت توسطارائه گواهي صادره از سازمان امور مالياتي در خصوص مفاصا حساب مالياتي  
3-4- 24Bوسايل از يدبازد حفاري، هاي دستگاه از بازديد منظور بهتوسط بخش خصوصي  كارشناس نفر دو اعزام 

 مربوطه هاي گزارش تهيه و حفار فني بايگاني و كار دفتر و پمپاژ آزمايش

بخش  به و تكميل هاي مربوطه ت در فرمصالحي پروانه اعتبار مدت طياست عملكرد خود را  موظف رحفا  -3-5
 .نمايد خصوصي ارائه

اري، وسايل آزمايش هاي حف است كليه مدارك را شامل گزارش بازديد از دستگاه موظف خصوصي شبخ  -3-6
 سوء عدم گواهي ها، شركت ثبت ي ادارهگواه مالياتي، حساب مفاصاپمپاژ، دفتر كار و بايگاني فني، 

حداكثر ظرف مدت سه ماه  را 5-3بند  در ذكرشده هاي فرم و مخدر مواد به اعتياد عدم گواهي ،پيشينه
 د.نماي ارسال شركت بهمبني بر تجديد پروانه  يحفارشركت پس از اخذ درخواست 

3-7- 27Bدفتر به كميسيون در طرح جهت، پرونده را بودن  تكميل صورت در ،بررسي ضمن بخش خصوصي 
 .نمايد مي ارسال زيرزمينيمنابع آب  برداري حفاظت و بهره
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3-8- 28Bبه را پرونده نقص موارد منابع آب زيرزميني برداري حفاظت و بهرهدفتر  باشد، ناقص ارسالي پرونده چنانچه 

 .نمايد اقدام پرونده نواقص رفع به نسبت تا رساند خواهد صوصيبخش خ اطالع

3-9- 29B پرونده آن، بودن تكميل درصورت و پرونده بررسي از پس منابع آب زيرزميني برداري حفاظت و بهرهدفتر 

 .گردد تصميم اتخاذ تا مطرح تشخيص صالحيت حفاران در كميسيون را

3-10- 30Bدفتر توسطحفاران  اطالعاتي بانك در پروانه مشخصات اعمال و حفاري صالحيت پروانه صدور از پس 
 ارسال بخش خصوصي به حفاري صالحيت پروانه اصل ،منابع آب زيرزمينيبرداري  بهره حفاظت و

 .گردد مي
3-11- 31Bاخذ با را صالحيت پروانه ،وصول اعالم ضمن پروانه، دريافت از پس است موظف بخش خصوصي 

دفتر  به را قبلي شده باطل صالحيت پروانه ه بارسيد مربوطه همرا و تحويل يحفار شركت به رسيد
 .نمايد ارسال منابع آب زيرزميني برداري حفاظت و بهره

4- 10Bهاي حفاري مراحل خريد و فروش (انتقال مالكيت) دستگاه 

 هاي حفاري به شرح زير است: ستگاهمراحل خريد و فروش (انتقال مالكيت) د    
4-1- 32B فروشنده ) به بخش خصوصي (خريدار و يحفارشركت ارائه درخواست توسط 
4-2- 33Bبخش خصوصي محل اقامت حفار خريدار با استفاده  بررسي مدارك و اسناد مربوط به دستگاه حفاري توسط

 بانك اطالعاتي حفاري ساماباز سوابق موجود در 
4-3- 34B نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادالنه  آئين 21ماده  2بخش خصوصي موظف است ضمن رعايت بند

حفاظت و ازديد از دستگاه حفاري مورد نظر و تهيه گزارش بازديد مراتب موافقت را از دفتر آب پس از ب
صورت تائيد دفتر، مجوز انتقال كتباً به شركت اعالم و  استعالم تا در منابع آب زيرزميني برداري بهره

 رونوشت به بخش خصوصي ارسال گردد.
4-4- 35Bو مبني بر مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي  خريدار و فروشنده توسط شركت يحفار شركت اعالم به

 تنظيم سند مالكيت دستگاه حفاري

4-5- 36Bهاي حفاري بايستي حداكثر دو هفته پس از صدور مجوز انتقال،  سند خريد و فروش (انتقال مالكيت) دستگاه
 صدق آن به بخش خصوصي ارائه گردد.در دفتر اسناد رسمي تنظيم و تصوير م

4-6- 37Bخريدار و فروشنده  يحفار شركت نتقال دستگاه حفاري مراتب با ذكر دليل كتباً بهصورت عدم تاًئيد ا در
 گردد. توسط بخش خصوصي اعالم مي

4-7- 38Bحفاظت و الذكر توسط بخش خصوصي به دفتر  صدق سند مالكيت دستگاه حفاري فوقارسال تصوير م
 زيرزمينيمنابع آب  برداري بهره
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4-8- 39B بودن   و اعالم به شركت مبني بر بالمانع تي حفاري ساماببانك اطالعااعمال مشخصات دستگاه حفاري در
دفتر خريدار، توسط  يحفار شركت فعاليت دستگاه حفاري مذكور در زمينه حفر چاه، تحت مالكيت

 برداري منابع آب زيرزميني حفاظت و بهره

5- 11Bكميسيون  شده از طرف بندي اعالم هاي حفاري براساس درجه كار شركت كنترل و نظارت بر تعداد و حجم
دستورالعمل ارجاع كار و كنترل ظرفيت كار حفاران داراي پروانه "مطابق با مفاد  صالحيت حفاران تشخيص

وزير محترم  11/2/1395مورخ  100/31/13245/95موضوع ابالغيه شماره  "صالحيت حفاري از وزارت نيرو
 نيرو
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12Bپرداخت روش و خدمات انجام تعرفه -2 پيوست  
 

40B1- خدمات تعرفه انجام 

41B42 رديفB43 خدمات قابل ارائهBتعرفه 

44B
45B بررسي درخواست ها، دريافت مدارك، تكميل پرونده

 و ارائه مدارك و مستندات
46B1،100،000 

47B48B49 برگزاري آزمون تئوري از متقاضيانB1،100،000 

50B51B52 برگزاري آزمون عملي از متقاضيانB3،300،000 

53B54B55 بازديد از دستگاه حفاري و تهيه گزارشB4،400،000 

56B57B58 بازديد از وسايل آزمايش پمپاژ و تهيه گزارشB2،150،000 

59B60B61 بازديد از دفتر كار و بايگاني فني و تهيه گزارشB1،550،000 

 
- 62B هاي بعد معادل نرخ تورم رسمي بانك  مي باشد و در سال 1398تعرفه حاضر بر مبناي قيمت هاي سال

غ از سوي شركت مديريت منابع آب ايران مالك و پس از ابال تعديل خواهد شدو با توافق طرفين مركزي 
 .عمل قرار خواهد گرفت

- 63Bو مي باشد 3/1شامل هزينه انجام خدمات و ضريب باالسري معادل  مندرج در اين جدول تعرفه خدمات ،
 .دريافت مبالغي بيش از مبالغ مندرج در اين جدول تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

 
64B2- :روش پرداخت 

گيرنده (حسب مورد  نامه، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي خدمات ات موضوع اين تفاهمحق الزحمه خدم
و ... ) بر  حفاري شركت فني مسئول مديرعامل شركت حفاري، يا يا حفاري صالحيت پروانه يا تجديد اخذ متقاضي

 د گرديد.پرداخت خواه بخش خصوصي اين پيوست به 1موجود در بند هاي مندرج در جدول  اساس قيمت
 گردد. دريافت وجوهي بيش از مبلغ تعيين شده در جدول فوق تخلف محسوب مي :1تبصره
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13Bدفتر مركزيفهرست نيروي انساني   -3پيوست 
 

 سابقه كار تحصيلي/ رشته تحصيلي مدرك نام و نام خانوادگي رديف

65B1 66B67 محمدعلي صادقي اصفهانيB68 كارشناسي/مهندسي كارهاي آبيB سال 20باالتر از 

69B2 70B71 خاني علي اكبر قبادي حمزهB72 كارشناسي ارشد/ مهندسي آبهاي زيرزمينيB سال 20باالتر از 

73B3 74B75 هاشم كاظميB /76 مهندسي آبهاي زيرزمينيكارشناسي ارشدB سال 20باالتر از 

77B4 78B79 محمد رضا پوررحيميB80 كارشناسي/زمين شناسيB سال 20باالتر از 

81B5 82B83 محسن داووديB84 كارشناسي ارشد /آبهاي زيرزمينيBسال 20از  باالتر 
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14Bو شماره تلفن تماس دفاتر استاني پستي آدرس -4 پيوست 
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	     ماده 1- موضوع تفاهمنامه
	    ماده 2- اسناد و مدارك
	  ماده 3- مدت تفاهمنامه
	     ماده 4- تعهدات بخش خصوصی
	ماده 5- وظایف و اختیارات شرکت
	ماده 6- نشاني دو طرف
	پیوست 1- شرح خدمات
	1- بسترسازی و آماده نمودن مراحل برگزاري آزمون از متقاضيان اخذ پروانه صلاحيت حفاري و یا مدیرعاملی شرکت حفاری
	1-1- اخذ درخواست متقاضي مطابق فرم شماره 1 دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت و تعيين تكاليف حفاران چاههای آب
	1-2- بررسي درخواست متقاضي و اخذ مدارك از وي به شرح ذیل:
	1-2-1- تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارشناسي و يا بالاتر در يكي از رشته هاي مرتبط با آبزيرزميني طبق دستورالعمل مذکور
	1-2-2- ارايه گواهي سابقه كار مرتبط با حفاري توسط دستگاههاي روتاري، ضربهاي و روتاري- ضربهاي به مدت 3 سال مستند به پرداخت حق بيمه
	1-2-3- گواهي عدم سوء پيشينه
	1-2-5- تصوير مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي آقايان
	1-2-6- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

	1-3- برگزاري مراحل آزمون مطابق بند 4-2-1-7 دستورالعمل نحوة تشخيص صلاحيت و تكاليف حفاران توسط بخش خصوصی
	1-4- ارسال مدارك و مستندات مربوط به برگزاری آزمون همراه با پرونده تکمیلشده پذیرفتهشدگان به دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی جهت طرح در كميسيون تشخیص صلاحیت حفاران

	2- بسترسازی و آمادهنمودن مراحل انجام آزمون از متقاضيان مسئول فني شرکتهای حفاري
	2-1- اخذ درخواست متقاضي مطابق فرم شماره 1 دستورالعمل نحوه تشخيص صلاحيت و تعيين تكاليف حفاران چاههای آب 
	2-2- بررسي درخواست متقاضي و اخذ مدارك زير از متقاضي:
	2-2-1-  تصوير مصدق مدرك تحصيلي ديپلم و يا بالاتر 
	2-2-2-  ارايه گواهي سابقه كار مرتبط با دستگاههاي حفاري روتاري، ضربهاي و روتاري- ضربهاي به مدت 7 سال براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم 5 سال و براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر 3 سال مستند به پرداخت حق بيمه
	2-2-3- گواهي عدم سوء پيشينه
	2-2-4- تصويرمصدق كارت ملي و شناسنامه
	2-2-5- تصوير مصدق كارت پايان خدمت يا معافيت دائم متقاضيان براي آقايان
	2-2-6- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر


	3- بسترسازی و آماده نمودن مراحل تجديد پروانه صلاحيت شركتهاي حفاري تا مرحله طرح در کميسيون تشخیص صلاحیت حفاران
	3-1- ارائه درخواست تجديد پروانه صلاحیت حفاری مطابق فرم شماره 2 به انضمام گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر براي مديران عامل و مسئولين فني شركتهاي حفاري به بخش خصوصي محل ثبت شركت
	3-2- ارائه گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر فعالبودن شركت در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه
	3-3- ارائه گواهی صادره از سازمان امور مالیاتی در خصوص مفاصا حساب مالياتي توسط شرکت حفاری 
	3-4- اعزام دو نفر كارشناس توسط بخش خصوصی به منظور بازديد از دستگاههاي حفاري، بازديد از وسايل آزمايش پمپاژ و دفتر كار و بايگاني فني حفار و تهيه گزارشهاي مربوطه
	3-5-  حفار موظف است عملكرد خود را طي مدت اعتبار پروانه صلاحيت در فرمهاي مربوطه تكميل و به بخش خصوصي ارائه نمايد.
	3-6-  بخش خصوصي موظف است كليه مدارك را شامل گزارش بازديد از دستگاههاي حفاري، وسایل آزمايش پمپاژ، دفتر كار و بايگاني فني، مفاصا حساب مالياتي، گواهي اداره ثبت شركتها، گواهي عدم سوء پيشينه، گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و فرمهاي ذكرشده در بند 3-5 را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از اخذ درخواست شرکت حفاری مبنی بر تجدید پروانه به شرکت ارسال نمايد.
	3-7- بخش خصوصی ضمن بررسي، در صورت تكميل بودن، پرونده را جهت طرح در كميسيون به دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی ارسال مي نمايد.
	3-8- چنانچه پرونده ارسالي ناقص باشد، دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی موارد نقص پرونده را به اطلاع بخش خصوصی خواهد رساند تا نسبت به رفع نواقص پرونده اقدام نماید.
	3-9- دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی پس از بررسي پرونده و درصورت تكميلبودن آن، پرونده را در کمیسیون تشخیص صلاحیت حفاران مطرح تا اتخاذ تصميمگردد.
	3-10- پس از صدور پروانه صلاحيت حفاري و اعمال مشخصات پروانه در بانك اطلاعاتي حفاران توسط دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی، اصل پروانه صلاحيت حفاري به بخش خصوصی ارسال ميگردد.
	3-11- بخش خصوصی موظف است پس از دريافت پروانه، ضمن اعلام وصول، پروانه صلاحيت را با اخذ رسيد به شرکت حفاری تحويل و رسید مربوطه همراه با پروانه صلاحيت باطل شده قبلي را به دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی ارسال نمايد.

	4- مراحل خريد و فروش (انتقال مالکيت) دستگاههاي حفاري
	4-1- ارائه درخواست توسط شرکت حفاری (خريدار و فروشنده ) به بخش خصوصي
	4-2- بررسي مدارك و اسناد مربوط به دستگاه حفاري توسط بخش خصوصي محل اقامت حفار خريدار با استفاده از سوابق موجود در بانك اطلاعاتی حفاری ساماب
	4-3- بخش خصوصي موظف است ضمن رعايت بند 2 ماده 21 آئيننامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب پس از بازديد از دستگاه حفاري مورد نظر و تهيه گزارش بازديد مراتب موافقت را از دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی استعلام تا در صورت تائيد دفتر، مجوز انتقال كتباً به شرکت اعلام و رونوشت به بخش خصوصی ارسال گردد.
	4-4- اعلام به شرکت حفاری خريدار و فروشنده توسط شرکت مبني بر مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند مالكيت دستگاه حفاري
	4-5- سند خريد و فروش (انتقال مالکيت) دستگاههاي حفاري بايستي حداكثر دو هفته پس از صدور مجوز انتقال، در دفتر اسناد رسمي تنظيم و تصوير مصدق آن به بخش خصوصي ارائه گردد.
	4-6- در صورت عدم تاًئید انتقال دستگاه حفاری مراتب با ذكر دليل كتباً به شرکت حفاری خريدار و فروشنده توسط بخش خصوصي اعلام ميگردد.
	4-7- ارسال تصویر مصدق سند مالكيت دستگاه حفاري فوقالذکر توسط بخش خصوصي به دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی
	4-8- اعمال مشخصات دستگاه حفاري در بانك اطلاعاتی حفاری ساماب و اعلام به شركت مبني بر بلامانع بودن فعاليت دستگاه حفاري مذكور در زمينه حفر چاه، تحت مالكيت شرکت حفاری خريدار، توسط دفتر حفاظت و بهرهبرداري منابع آب زیرزمینی

	5- كنترل و نظارت بر تعداد و حجمكار شركتهاي حفاري براساس درجهبندي اعلامشده از طرف كميسيون تشخیص صلاحیت حفاران مطابق با مفاد "دستورالعمل ارجاع کار و کنترل ظرفیت کار حفاران دارای پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو" موضوع ابلاغیه شماره 100/31/13245/95 مورخ 11/2/1395 وزیر محترم نیرو
	پیوست 2- تعرفه انجام خدمات و روش پرداخت 
	1- تعرفه انجام خدمات
	رديف
	خدمات قابل ارائه
	تعرفه
	
	بررسي درخواست ها، دريافت مدارك، تكميل پرونده و ارائه مدارك و مستندات
	1،100،000
	
	برگزاري آزمون تئوري از متقاضيان
	1،100،000
	
	برگزاري آزمون عملي از متقاضيان
	3،300،000
	
	بازديد از دستگاه حفاري و تهيه گزارش
	4،400،000
	
	بازديد از وسايل آزمايش پمپاژ و تهيه گزارش
	2،150،000
	
	بازديد از دفتر كار و بايگاني فني و تهيه گزارش
	1،550،000
	- تعرفه حاضر بر مبنای قیمت های سال 1398 می باشد و در سالهای بعد معادل نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و با توافق طرفین تعدیل خواهد شد و پس از ابلاغ از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
	- تعرفه خدمات مندرج در این جدول شامل هزینه انجام خدمات و ضریب بالاسری معادل 3/1 می باشد، و دریافت مبالغی بیش از مبالغ مندرج در این جدول تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد..
	2- روش پرداخت:

	پیوست3-  فهرست نیروی انسانی دفتر مرکزی
	1
	محمدعلی صادقی اصفهانی
	کارشناسی/مهندسی کارهای آبی
	بالاتر از 20 سال
	2
	علی اکبر قبادی حمزهخانی
	کارشناسی ارشد/ مهندسی آبهای زیرزمینی
	بالاتر از 20 سال
	3
	هاشم کاظمی
	کارشناسی ارشد/ مهندسی آبهای زیرزمینی
	بالاتر از 20 سال
	4
	محمد رضا پوررحیمی
	کارشناسی/زمین شناسی
	بالاتر از 20 سال
	5
	محسن داوودی
	کارشناسی ارشد /آبهای زیرزمینی
	بالاتر از 20 سال

	پیوست 4- آدرس پستی دفاتر استانی و شماره تلفن تماس

