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مقدمه
امروزه ،مسايلي همچون افزايش فشارهاي رقابتي ،دشواري هاي کسب و کار ،محدوديت منابع ،پيچيدگي هاي تکنولوژيک ،تخصصي -تر شدن
کارها ،شتاب تحوالت محيطي ،عدم اطمينان به آينده ،افزايش هزينه ها ،بزرگ شدن بيش از اندازه برخي سازمان ها (بويژه در بخش دولتي) و نيز
محدوديت هاي قانوني ،باعث شده اند تا سازمان ها در الگوهاي مديريتي خود تجديد نظر کرده و براي دستيابي به مزيت هاي رقابتي در دنياي
کنوني کسب و کار ،به استراتژي هاي جديدي روي آورند .يکي از اين استراتژي ها ،تمرکز بر فعاليت هاي محوري و واگذاري انجام بسياري از
فعاليت ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاري) است .بر اين اساس ،به منظور فراهم کردن امکان پاسخگويي مناسب توام با ارايه خدمات
مطلوب به مشتريان و توانمند شدن شرکت ها در واکنش به تقاضاهاي متنوع امروزي ،استراتژي برون سپاري به عنوان ابزاري کارآمد  ،اما توام با
ريسک هاي بالقوه ،توسط بسياري از بنگاه هاي پيشرو به کار گرفته مي شود.
در وزارت نيرو ،با عنايت به سرمايه هاي عظيم ،برنامه ريزي و اقدام جهت اجراي برون سپاري ،به ويژه طي سال هاي اخير رشد قابل توجهي
داشته و به عنوان يکي از ابزارهاي توسعه مديريت ،مورد توجه مديران قرارگرفته است .گرچه گرايش به مباحث برون سپاري فعاليت ها در
صنعت آب و برق گريز ناپذيراست ،با اين وجود مستلزم هماهنگي و نظارت نظام يافته و مستمر مي باشد .به عبارت ديگرگستردگي شرکت هاي
تحت پوشش ،تنوع نيازها و طيف وسيع فعاليت ها  ،لزوم طراحي يک سيستم جامع به منظور ساماندهي فعاليت هاي برون سپاري را الزامي نموده
است.
اين سند ،پيرو تصويب و ابالغ نظام نامه کاهش تصدي هاي دولت در صنعت آب و برق و به منظور تحقق اهداف آن(موضوع استقرار و
ساماندهي نظام مديريت برون سپاري) تدوين شده است.
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 -1اهداف
 -1-1فراهم آوردن زمينه توسعه مشارکت بخش غيردولتي و کاهش تصدي گري دولت در وزارت نيرو
 -2-1استفاده از مناسب ترين روش ها و شيوه هاي اجراي برون سپاري
 -3-1ايجاد وحدت رويه در اجراي مطلوب قوانين مربوط به واگذاري وظايف به بخش غيردولتي
 -4-1بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي قانوني
 -5-1ساماندهي واگذاري فعاليت ها و وظايف به بخش غيردولتي
-2

محدوده اجرا

حوزه ستادي وزارت نيرو ،ساتبا ،شرکت هاي مادر تخصصي ،کليه شرکت هاي زيرمجموعه  ،موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي صنعت آب
و برق .
 -3مسؤليت اجرا
مسؤليت اجراي اين سند درحوزه ستادي وزارت نيرو بر عهده معاون حقوقي ،پشتيباني وامور مجلس ،درسازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره
وري انرژي برق(ساتبا) برعهده رييس سازمان  ،درشرکت ها بر عهده مديران عامل و در موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي بر عهده روساي
موسسه و يا مرکز بوده و نظارت برحسن اجراي اين سند بر عهده معاون وزير در امور تحقيقات و منابع انساني مي باشد.
 -4روش وضوابط اجرايي
 -1-4تعاريف ومفاهيم
شركت هاي مادرتخصصي :عبارتند از شرکت هاي مادرتخصصي توليد ،انتقال وتوزيع نيروي برق ايران (توانير) ،شرکت مديريت منابع آب
ايران ،شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکت توليد نيروي برق حرارتي.
شركت هاي زيرمجموعه :کليه شرکت هاي تابعه و وابسته به شرکت هاي مادرتخصصي.
موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي  :کليه مراکز و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت نيرو ،مشتمل بر پژوهشگاه نيرو ،موسسه تحقيقات
آب  ،موسسه آموزش عالي علمي -کاربردي صنعت آب و برق ،موسسه تحقيقات وآموزش مديريت  ،مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي خوزستان
واحدهاي واگذاركننده :عبارتند از ستاد وزارت نيرو ،ساتبا ،شرکت هاي مادرتخصصي ،شرکت هاي زيرمجموعه  ،موسسات ومراکز آموزشي و
پژوهشي .
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واحدهاي پذيرنده :عبارتند از شرکت هاي خصوصي ،تعاوني ونهادهاي عمومي غيردولتي تعيين صالحيت شده اي که کاال يا خدمات را به
واحدهاي واگذارکننده تحويل مي دهند.
فعاليت :سلسله عمليات مشخصي که براي تحقق اهداف دستگاه اجرايي ،توسط واحدهاي مختلف آن اجرا مي شود.
خدمت :خروجي کميت پذير و قابل اندازه گيري دستگاه اجرايي که در نتيجه انجام فعاليت هاي واحدهاي مختلف واحدهاي واگذارکننده ارايه
شده است.
برون سپاري :مدل کسب وکاري براي تحويل کاال يا خدمات به واحدهاي واگذارکننده توسط واحدهاي پذيرنده است.
خدمت گيرندگان :شامل کليه ذينفعاني است که به نحوي از کاال يا خدمات شرکت ها وموسسات پذيرنده بهره مند مي شوند.
 -2-4ساختار اجرايي
کارگروه راهبري کاهش تصدي هاي دولت درصنعت آب و برق ،متشکل از مديران و صاحب نظران واحدهاي تخصصي که به منظور تنظيم و
ارايه سياست ها و خطمشيها ،تعيين مصاديق و نحوه و اگذاري تصدي هاي حوزه هاي مشمول نظارت و اجراي سياست هاي تعيين شده در
معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو و کارگروه هاي تخصصي و اجرايي کاهش تصدي ها به منظور ايجاد هماهنگي و پيشبرد مطلوب
امورتصدي هاي قابل واگذاري و واگذارشده درشرکت هاي مادرتخصصي ،شرکت هاي زيرمجموعه ،موسسات و مراکز آموزشي و پژوهشي در
چارچوب نظامنامه ابالغي تشکيل مي شوند.
 -3-4شرايط واگذاري
 -3-1-2واگذاري واحدها يا فعاليت ها وخدمات به بخش غيردولتي به صورت يکي از روش هاي زير انجام مي شود:
 -3-3-1-2خريد خدمت :حالتي که واحدهاي واگذارکننده ،خدمات مورد نظر خود را از واحدهاي پذيرنده خريداري ميکند ،بدون آنکه
نيروي انساني يا تجهيزات و امکاناتي در اختيار واحدهاي مذکور قرار داده باشند.
 -4-3-1-2مشارکت :حالتي که واحدهاي واگذارکننده تمام يا بخشي از تجهيزات و امکانات مورد نياز براي ارايه خدمات را از طريق
اجاره يا واگذاري در اختيار واحدهاي پذيرنده قرار داده و خدمات مورد نظر را از آنها خريداري ميکنند.
 -1-3-1-2واگذاري مديريت :شيوه اي که در آن واحدهاي واگذارکننده تمام تجهيزات ،امکانات و منابع انسااني ماورد نيااز باراي اراياه
خدمات را در اختيار واحدهاي پذيرنده قرار داده و واحدهاي پذيرنده با مديريت صحيح و اثربخش مجموعه ،خدمات ماورد
نظر واحدهاي واگذارکننده را ارايه و واحدهاي واگذارکننده تمام يا بخشي از هزينه سرانه خدمات را باه واحادهاي پذيرناده
پرداخت ميکنند.
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تبصره  -در صورتي که در بعضي از مناطق و مقاطع زماني خاص ،امکان واگذاري خدمات قابل واگذاري از طريق روش هاي فوق ميسر نباشد تا
برطرف شدن موانع واگذاري ،واحدهاي واگذارکننده کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده خواهند داشت .ادامه فعاليت توسط واحدهاي
مذکور بايد به تأييد کارگروه تخصصي کاهش تصدي هاي دولت درشرکت هاي مادرتخصصي برسد.
 -4-1-2ستاد وزارت نيرو ،ساتبا ،شرکت هاي مادرتخصصي ،شرکت هاي زيرمجموعه ،موسسات ومراکز آموزشي وپژوهشي ،مکلفند کليه
تصدي هاي قاب ل واگذاري خود را تا پايان سال دوم برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،احصا و به
ترتيب اولويت در برنامه واگذاري سال هاي برنامه مذکور قراردهند .اين فهرست بايد به تاييد کارگروه هاي تخصصي کاهش تصدي هاي دولت و
کميسيون توسعه مديريت در ستاد وزارت نيرو ،ساتبا ،شرکت هاي مادرتخصصي و موسسات ومراکز آموزشي وپژوهشي رسيده ومصوبات آن به
دفتر توسعه مديريت وتحول اداري وزارت نيرو ارسال گردد .اين مصوبات درصورت عدم اعالم مخالفت توسط دفتر مذکور  ،طي يک ماه قابليت
اجرا خواهند داشت.
 -1-1-2رويکرد اصلي صنعت آب وبرق ،برونسپاري در قالب فرآيندهاي يکپارچه ميباشد والزم است بسترسازي و برنامهريزي مناسب به
منظور تحقق آن در دستور کار واحدهاي واگذارکننده قرار گيرد .برون سپاري به صورت فرآيندهاي يکپارچه پس از تأييد کارگروه تخصصي
کاهش تصدي ها در شرکت هاي مادرتخصصي و تصويب درکميسيون توسعه مديريت شرکت هاي فوق قابل اجرا خواهند بود .در همين راستا
معاونت تحقيقات ومنابع انساني يا عناوين مشابه درشرکت ها ،ساتبا ،موسسات ومراکز آموزشي وپژوهشي مکلفند در چارچوب اين سند
ونظامنامه مربوطه ،نسبت به راهاندازي وتشکيل کارگروه هاي مذکور به صورت منظم اقدام نمايند.
 -2-1-2از تاريخ ابالغ اين سند ميبايست کليه قراردادهاي جاري و جديد برون سپاري در زمان تمديد وانعقاد ،درچارچوب اين سند تنظيم و به
اجرا گذارده شود .لذا ضروري است مبادي ذيربط در ستاد ،شرکت هاي مادرتخصصي ،ساتبا ،موسسات ومراکز آموزشي وپژوهشي به ويژه
واحدهاي حقوقي وتخصصي ،شرايط را به گونه اي فراهم آورند که اينگونه فعاليت ها تحت پوشش قراردادهاي متحدالشکل و با رعايت قوانين
موضوعه واحد منعقد گردند.
تبصره  -شرکت هاي مادرتخصصي موظفند دستورالعمل ها ،شيوه واگذاري ،روش برآورد ،تدوين فهرست بها ،قرارداد تيپ ،استانداردهاي
کمي وکيفي ،فرم ها وسازوکارهاي نظارت و ارزيابي مرتبط با هرفعاليت يا وظيفه قابل واگذاري را تهيه و به تمام شرکت هاي زيرمجموعه ابالغ
نمايند.
 -۲-1-2فعاليت هاي جديد در واحدهاي واگذارکننده پس از بررسي در کارگروه کاهش تصدي هاي مرتبط ،تاييد کارگروه تخصصي کاهش
تصدي هاي ذيربط و در چارچوب سياست هاي ابالغي واگذار مي شوند .واحدهاي واگذارکننده مکلفند يک نسخه از صورتجلسات را به همراه
گزارش مربوطه با رعايت سلسله مراتب اداري به دفترتوسعه مديريت وتحول اداري وزارت نيرو ارسال نمايند.
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 -۶-1-2واحدهاي واگذارکننده موظفند متناسب با واگذاري فعاليت ها ،نسبت به کاهش پست هاي سازماني و نيروي انساني مرتبط اقدام
وگزارش آن را به دفتر مربوطه در شرکت هاي مادرتخصصي و از آن طريق به دفاتر توسعه مديريت وتحول اداري وتوسعه منابع انساني وزارت
نيرو گزارش نمايند.
تبصره -مسؤليت کنترل تعداد پست هاي سازماني و نيروي انساني قبل و بعد از واگذاري بر عهده حوزه هاي منابع انساني شرکت هاي
مادرتخصصي و نظارت برآن برعهده دفاتر توسعه مديريت و تحول اداري و توسعه منابع انساني وزارت نيروخواهد بود.
 -3-1-2برونسپاري فعاليت ها در وزارت نيرو از طريق پيمانهاي حجمي انجام مي پذيرد .جذب و بکارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد
حجمي يا مشاوره اي با اشخاص حقيقي وعقد قراردادهاي تامين نيرو با اشخاص حقوقي ممنوع است.
 -2-1-2پيمانهاي حجمي در چارچوب عناوين استاندارد مندرج در دستورالعملي که توسط شرکت هاي مادرتخصصي تهيه و ابالغ مي شوند با
رعايت اصل «حداقل دخالت کارفرمايي» منعقد مي گردند .اين پيمان ها با برآورد دقيق حجم عمليات و درج آن در متن اسناد مناقصه ،تنظيم و
منعقد مي شوند .مسؤليت رعايت مفاد اين بند ،با کميسيون مناقصات شرکت ذيربط خواهد بود.
تبصره – واحدهاي واگذارکننده نمي توانند براي جذب نيرو در واحدهاي پذيرنده يا فعاليت هاي واگذارشده راساً اقدام نمايند.
 -9-1-2افراد به کار گرفته شده توسط واحدهاي پذيرنده  ،براي واحد ها و فعاليت هاي برون سپاري شده بايد داراي صالحيت هاي فني
وحرفه اي ،اجتماعي و توانمندي الزم باشند .واحدهاي واگذار کننده موظفند نوع تخصص هاي مورد نياز براي هر فعاليت را بطور شفاف در
قراردادها منظور نمايند.
 -33-1-2کارکنان واحدهاي پذيرنده که براساس احکام پيشبيني شده در اين سند ،تمام و يا قسمتي از وظايف وتصدي امور دولتي و ساير امور
قابل واگذاري] که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد [ را عهده دار ميباشند ،کارکنان تحت پوشش واحدهاي پذيرنده تلقي مي
گردند .واحدهاي واگذارکننده موظفند اين موضوع را به طور شفاف درقراردادهاي منعقده ،منظور وکنترل الزم را براي انعکاس آن درقرارداد
کارکنان با واحدهاي پذيرنده بعمل آورند.
 -33-1-2در روش هاي واگذاري مديريت و مشارکت با بخش تعاوني ،خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي  ،واحدهاي پذيرنده به ازاي
حفظ کارکنان  ،مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حداقل حقوق ومزايا طبق احکام رسمي به همان نسبت از تخفيف ،تقسيط ويژه
با توافق براساس قراردادي که مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت وسرمايه انساني مي رسد برخوردار مي شوند .واحدهاي واگذارکننده
موظفند ساير کارکنان ذيربط را تعيين تکليف نمايند.
 34-1-2واحدهاي پذيرنده متقاضي ارايه خدمات بر اساس مفاد اين سند  ،مي بايست صالحيت هاي فني وحرفه اي و مجوز فعاليت از مراجع
قانوني ذيربط را داشته باشند واخالق حرفه اي را رعايت نمايند.
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 -31-1-2واحدهاي واگذارکننده براي توسعه خدمات خود با استفاده از ظرفيت هاي موجود در بخش غيردولتي مي توانند با کسب مجوزهاي
الزم و پرداخت هزينه سرانه خدمات ،نسبت به خريد خدمات و ارايه آن به مردم طبق ضوابط ومقررات اقدام نمايند .
 -3-31-1-2هزينه سرانه واگذاري  ،متناسب با تعرفه هاي تعيين شده توسط شرکت هاي مادرتخصصي و برحسب کيفيت و کميت
خدمات مورد انتظار تعيين مي شود .
 -4-31-1-2تعرفه ارايه خدمات توسط واحدهاي پذيرنده ،مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و درمواردي که ضابطه قانوني
مشخصي وجود ندارد ،تعيين اين نرخ با پيشنهاد باالترين مقام واحدهاي واگذارکننده وتاييد مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.
 -32-1-2برون سپاري فعاليت ها وخدمات به واحدهاي پذيرنده براساس مدلي است که به تصويب شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو
رسيده وابالغ شده است.
 -4-4مقررات واگذاري
 -3-2-2واحدهاي واگذارکننده موظفند برنامه زمانبندي کاهش تصدي هاي مربوط را طبق اولويت هايي که به تاييد کارگروه راهبري کاهش
تصدي هاي دولت در صنعت آب و برق وشوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو مي رسد  ،تهيه و با رعايت قوانين و مقررات موجود و
مفاد مندرج در اين سند اجرا نمايند.
تبصره  -برون سپاري فعاليت ها بايد به گونه اي انجام گيرد که خدمات به طور مستمر و مطلوب همراه با جلب رضايت خدمت گيرندگان ارايه
گردد.
 -4-2-2قرارداد واگذاري بايد حداقل شامل بخش هاي مرتبط با معرفي طرفين ،زمان ،موضوع و مبلغ قرارداد ،شرايط واگذاري ،تعهدات طرفين،
نحوه نظارت ،تضمين ها ،شرايط فسخ ،کيفيت ،سطوح خدمات ،روش اجرايي ،مقابله با رشوه ،محرمانگي وافشا و مميزي باشد.
تبصره – واحدهاي واگذارکننده موظفند فعاليت هاي قابل واگذاري را از طريق مناقصه واگذار نمايند .در انجام معامالت ،رعايت آخرين آيين نامه
مالي معامالتي مصوب الزامي است .
 -1-2-2مالکيت واحدها ،تاسيسات وماشين آالت مربوط به خدمات و وظايف واگذار شده به بخش غيردولتي ،متعلق به دولت و واحدهاي
واگذار کننده مي باشد و واحدهاي پذيرنده حق واگذاري موارد فوق را به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري ندارد.
 -2-2-2قرارداد با اشخاص حقوقي (شرکت ها و تعاوني هاي طرف قرارداد) براي انجام وظايف پشتيباني و خدماتي بايد بر اساس فعاليت
مشخص ،حجم کار معين ،قيمت هر واحد کار و محاسبه قيمت کل به طور شفاف و مشخص منعقد گردد.
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تبصره  -انعقاد قرارداد مستقيم با افرادي که در قالب شرکت هاي خدماتي به انجام امور حجمي مشغول هستند ممنوع مي باشد.
 -۲-2-2واحدهاي واگذارکننده مي توانند در شرايط برابر شرکت هاي تعاوني متقاضي واجد شرايط زير را در اولويت واگذاري ها قرار دهند:
 -3-۲-2-2شرکت هاي تعاوني ايثارگران (خانواده هاي معظم شهدا ،جانبازان ،آزادگان و ايثارگران )
 -4-۲-2-2شرکت هاي تعاوني کارکنان و بازنشستگان واحدهاي واگذارکننده (مشروط به قطع کامل رابطه استخدامي آنها با واحد
واگذارکننده)
تبصره– کارگروه هاي اجرايي کاهش تصدي ها در واحدهاي واگذارکننده بايد به نحوي برنامه ريزي نمايند که امکان رقابت سالم بين واحدهاي
پذيرنده متقاضي فراهم گرديده و از انحصار جلوگيري به عمل آيد.
 -۶-2-2اخذ وجه تحت هرعنوان توسط کارکنان واحدهاي پذيرنده درقبال ارايه خدمات ،ممنوع و پيگرد قانوني خواهد داشت .نظارت براين امر
برعهده مديران واحدهاي پذيرنده ودرمرحله بعد مديران واحدهاي واگذارکننده مي باشد .ناظران و بازرسان واحدهاي واگذارکننده موظفند ضمن
نظارت مستمر،گزارش هاي خود را به واحد مسؤل ومديران عامل ذيربط ارايه نمايند.
 -3-2-2واحدهاي پذيرنده با هماهنگي واحدهاي واگذارکننده موظف به تامين خودروهاي آرم دار ،لباس هاي فرم براي تمامي کارکنان با امکان
درج مشخصات فردي برروي سينه بنحوي که براحتي از فاصله  4متري قابل خواندن باشد وصدور کارت شناسايي معتبرعکس دار با مهر
واحدپذيرنده وهولوگرام هستند.
 -2-2-2هر گونه توسعه تشکيالتي و استخدام براي انجام فعاليت هاي قابل واگذاري در واحدهاي واگذارکننده ممنوع مي باشد.
 -9-2-2واحدهاي پذيرنده موظف به تامين و بکارگيري نيروي انساني ماهر با هماهنگي واحدهاي واگذارکننده و با رعايت ضوابط ودستورالعمل
هاي وزارت نيرو و وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مي باشند .
تبصره -3واحدهاي پذيرنده موظفند با کارکنان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و يا ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و
پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذيصالح در اين رابطه مي باشند.
تبصره -4مسؤليت هر گونه خسارت وارده به تاسيسات وتجهيزات واحدهاي واگذارکننده که ناشي از عدم آشنايي کارکنان در واحدها وفعاليت
هاي واگذار شده باشد بر عهده واحدهاي پذيرنده خواهد بود.
تبصره  -1واحدهاي واگذارکننده براي حمايت از نيروي انساني ماهر شاغل در واحدهاي پذيرنده مي بايستي ازپرداخت به موقع و متناسب
دستمزد و سايرحقوق قانوني اين نيروها اطمينان حاصل نمايند.
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 -33-2-2هر گونه اقدام تبليغاتي توسط واحدهاي پذيرنده مي بايستي با هماهنگي واحدهاي واگذارکننده صورت گيرد.
 -33-2-2واحدهاي واگذارکننده موظفند تمام مراحل فرآيند واگذاري فعاليت هاي برون سپاري شده را مستند سازي و بطور شفاف به اطالع
ذينفعان برسانند.
 -34-2-2کليه واگذاري ها مي بايست در چارچوب آيين نامه مالي و معامالتي واحدهاي واگذارکننده ،بند (الف) ماده  42قانون برنامه پنجساله
ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،آيين نامه اجرايي ماده 44و 42قانون مديريت خدمات کشوري وساير قوانين
ومقررات موضوعه وتحت نظارت کارگروه اجرايي کاهش تصدي هاي واحدهاي واگذارکننده انجام گيرد .مصوبات اين کارگروه پس از تاييد
کميسيون توسعه مديريت واحد واگذارکننده الزم االجرا خواهد بود.
 -31-2-2رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در کليه واگذاري ها الزامي است.
 -32-2-2واگذاري امور به واحدهاي پذيرنده مي بايستي موجب صرفه جويي در هزينه ها شود و واحدهاي واگذارکننده موظفند در صورتي که
اجراي اين برنامه را از نظر ميزان هزينه به صرفه و صالح ندانند موضوع را با ذکر داليل به کارگروه تخصصي کاهش تصدي هاي دولت در
شرکت مادرتخصصي گزارش نمايند تا نسبت به بررسي موضوع و اتخاذ تصميم مناسب اقدام شود.
 -3۲-2-2واگذاري وظايف ،رافع مسؤليت حاکميتي دولت در مقابل شهروندان نيست.
 -5-4حمايت ها و تسهيالت
 -3-۲-2به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصدي هاي دولت ،حمايت ها و تسهيالت پيشبيني شده در قوانين با پيشنهاد
کارگروه اجرايي کاهش تصدي هاي ستاد ،شرکت ها ،ساتبا و موسسات ومراکزآموزشي وپژوهشي ،تاييد کارگروه تخصصي کاهش تصدي ها در
شرکت هاي مادرتخصصي ،تصويب شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه وسازمان اداري
واستخدامي کشور قابل ارايه مي باشد.
 -4-۲-2درصورت حمايت واحدهاي واگذارکننده از واحدهاي پذيرنده ،واحدهاي واگذارکننده موظفند نوع و نحوه حمايت ها و اعطاي
تسهيالت را به طور شفاف در اصالحيه قرارداد ،منعکس وگزارش مربوطه را به مديرعامل وکارگروه اجرايي کاهش تصدي هاي واحد ذيربط ارايه
نمايد.
 -6-4نظارت
 -3-۶-2نظارت و پايش مستمر عملکرد واحدها ،خدمات وفعاليت هاي برون سپاري شده از وظايف واحدهاي واگذار کننده بوده و
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واحد ناظر معرفي شده از سوي شرکت هاي واگذارکننده ،مسؤل اين امر مي باشند .واحدهاي پذيرنده موظف به همکاري بدون قيد وشرط با
واحد مربوطه مي باشند.
تبصره -3تدوين و اجراي ساز وکارهاي نظارتي از طريق تعيين شاخص ها و استانداردهاي هدفمند و نتيجه گرا براي کنترل کميت و کيفيت
خدمات مورد ارايه ،خواهد بود وکارگروه هاي اجرايي کاهش تصدي هاي واحدهاي واگذارکننده موظفند گزارش حاصل از ارزيابي عملکرد
واحدها ،خدمات وفعاليت هاي واگذار شده را تدوين و در مقاطع مشخص يا به طور ساليانه به کارگروه تخصصي کاهش تصدي هاي شرکت
هاي مادرتخصصي وکارگروه راهبري کاهش تصدي هاي دولت درصنعت آب و برق ارسال نمايند.
تبصره  -4چنانچه کميت و کيفيت خدمات ارايه شده و عملکرد واحدهاي پذيرنده ،مورد رضايت واحد واگذارکننده و خدمت گيرندگان باشد،
شرکت يا موسسه پذيرنده توسط واحد واگذارکننده مورد تشويق وقدرداني قرارمي گيرد .اين موضوع پس از طرح در کارگروه اجرايي کاهش
تصدي هاي واحدهاي واگذارکننده و تصويب آن ضمانت اجرايي خواهد داشت .چنانچه کميت و کيفيت خدمات ارايه شده و عملکرد واحدهاي
پذيرنده مورد رضايت واحد واگذارکننده وخدمت گيرندگان نباشد ،طبق مفاد قرارداد و قوانين و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد .در صورت
بروز هر گونه اختالف ،تصميم نهايي در اين خصوص بر عهده کميسيون توسعه مديريت واحدهاي واگذارکننده خواهد بود.
 -4-۶-2تاييد صالحيت واحدهاي پذيرنده بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور  ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي و شرکت هاي مادر
تخصصي ذي ربط خواهد بود  .موارد استثنا پس از تاييد کارگروه تخصصي وتصويب کميسيون توسعه مديريت شرکت هاي مادرتخصصي ذيربط
قابليت اجرا خواهند يافت.
 -1-۶-2واحدهاي مربوط ومسؤل ساختار سازماني ،موظفند با حذف پست ها و واحدهاي سازماني متصدي فعاليت هاي برون سپاري شده و
ايجاد يا تقويت واحدهاي نظارتي ،نسبت به بازآرايي و اصالح ساختار سازماني واحدهاي واگذارکننده اقدام نمايند.
 -2-۶-2شرکت هاي مادرتخصصي موظفند به منظور ساماندهي و نظارت بر برون سپاري فعاليت ها ،وظايف و واحدهاي عملياتي ،سامانه جامع
برون سپاري را حداکثر تا يک سال بعد از ابالغ اين دستورالعمل ،تهيه و ابالغ نمايند .اين سامانه مي بايست براي معاونت تحقيقات ومنابع انساني،
دفتر بازرسي و مديريت عملکرد و دفتر توسعه مديريت وتحول اداري وزارت نيرو قابل دسترسي باشد.
 -۲-۶-2به منظور تبيين وضع موجود برون سپاري براي سياست گذاران ،برنامه ريزان و پژوهشگران ،سالنامه آماري برون سپاري درصنعت آب و
برق با مشارکت کليه واحدهاي واگذارکننده ،توسط دفتر توسعه مديريت وتحول اداري ،تهيه وحداکثرتا پايان شهريور ماه هر سال منتشر مي شود.
تبصره  -اين سالنامه مي تواند در قالب سامانه جامع برون سپاري صنعت آب وبرق و به صورت الکترونيکي طراحي و به اجرا درآيد.
از تاريخ صدور اين ابالغيه کليه موارد مغايرمندرج در ابالغيه هاي صادره قبلي لغو ميگردد.

صفحه  9از 33

امضاء

نظامناهم کاهش تصدي اهي دولت رد صنعت آب وربق

لع
دستورا مل کاهش تصدي اهي دولت ردصنعت آب وربق

شماره سند :
تاريخ صدور :
شماره تجديد نظر :
تاريخ تجديد نظر :

 -5اسنادمرتبط وپيوست
 -3-۲بازنگري :
اين مجموعه درصورت لزوم وبراي هماهنگي با ضوابط و مقررات مربوط توسط مقام تصويب کننده قابل بازنگري مي باشد .

صفحه  33از 33

امضاء

نظامناهم کاهش تصدي اهي دولت رد صنعت آب وربق

لع
دستورا مل کاهش تصدي اهي دولت ردصنعت آب وربق

شماره سند :
تاريخ صدور :
شماره تجديد نظر :
تاريخ تجديد نظر :

 -2-5كنترل سند :
 -1-2-5صدور سند
سند با ضوابط آئين نامه توليد ،بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.
نام و نامخانوادگي كنترل كننده  :خليل بانان علي عباسي
سمت  :مديركل دفتر توسعه مديريت وتحول اداري

مهر و امضاء
(صادر كننده)

 -2-2-5دريافت سند و كنترل هاي الزم
نام سازمان  .……………….………… :تاريخ دريافت سند….……………… :





سند از نظر شكلي( تعداد اوراق ،خوانايي و …) كامل است.
سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.

مهر و امضاء واحد مديريت

اسناد منسوخ و يا بي اعتبار مرتبط ابطال گرديد

اطالعات و اسناد
(دريافت كننده)

نام و نام خانوادگي كنترل كننده …………………………:سمت……………:

 -3-2-5بهرهبرداري
نام واحدسازماني .……………………………………………………………………:





دريافت سند ………………………………تاريخ.………………:
خاتمه دوره اجراء ……………….………….تاريخ…………………
نام و نام خانوادگي دريافت كننده ………………… :سمت.…………………:

مهر واحد دريافت كننده
(استفاده كننده)

 -4-2-5ابطال سند
اين سند در تاريخ  ..………………………………:به استناد …………………………

…………………………………………………………………………..ابطال گرديد.
نام و نام خانوادگي ابطال كننده …………………………… :سمت ..…………………:

مهر و امضاء

صفحه 33از 33

امضاء

نظامناهم کاهش تصدي اهي دولت رد صنعت آب وربق

لع
دستورا مل کاهش تصدي اهي دولت ردصنعت آب وربق

شماره سند :
تاريخ صدور :
شماره تجديد نظر :
تاريخ تجديد نظر :

تهيه كنندگان:
نام نام خانوادگي
خليل بانان علي عباسي
علي منافي
رامين يزدانفر
اعضاي محترم كار گروه راهبري كاهش تصدي هاي دولت در صنعت آب وبرق

امضاء

امضاء

