پیًست شمارٌ شش-دستًرالعمل اجزایی کمیتٍَای باسبیىی َشیىٍَا

مادٌ  -1دس ایي دػتَسالؼول اصطالحات ٍ ػثاسات تِ کاس سفتِ تِ ؿشح صیش تؼشیف هی ؿَد:
 -1-1ساسمان :ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ کـَس
 -2-1دستگاٌ سیاستگذار :دػتگاّی اػت طشف تَافك ػااصهاى تشًاهاِ ٍ تَدجاِ کـاَس کاِ تٌظامن
تشًاهِّای تخـی ،ساّثشیّ ،واٌّگیً ،ظاست ٍ پاػخگَیی تِ هشاجغ ری صالح سا تش ػْذُ داسد.
 -3-1دستگاٌ مجزی :دػتگاُ اجشایی اػت کِ تش اػاع لاًَى ٍظمفِ اجشای تشًاهِ ّاای هاَسد تَافاك
ػاصهاى ٍ دػتگاُ ػماػتگزاس سا تش ػْذُ داسد.
-4-1

امًر بخشی :اهَس دػتگاُ هجشی دس ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ

 -5-1بزوامٍ اجزایی :هجوَػِای اص خشٍجیّای حاصل اص یک یا چٌذ فؼالمت یا طشح اػت کِ تشای
تحمك اّذاف کوی تشگشفتِ اص ؿشح ٍظایف هصَب دػتگاُّای هجشی ٍ یا ٍظایف هحَلِ دس اػٌاد تاالدػتی
(ػماػتّای کلی اتالغی همام هؼظن سّثشی ،تشًاهِّای پٌج ػالِ تَػؼِ ٍ  )...اػتخشاج هیؿَد .تشًاهِ
اجشایی تایذ لاتل ّذف گزاسی ٍ اسصیاتی تشاػاع اّذاف تؼشیف ؿذُ دس اػٌاد تاالدػتی تاؿذ.
 -6-1خزيجی :هحصَل یا خذهت حاصل اص اًجام یک یا چٌذ فؼالمت یا یک طشح اػت کِ تَػط
دػتگاُ هجشی تا ٍیظگیّای صیش اسایِ هیگشدد:
 کومت پزیش ٍ لاتل اًذاصُگمشی ٍ ؿواسؽ اػت.
ً تمجِ هؼتممن فؼالمت ّا اًجام ؿذُ دس ػاختاس ػاصهاًی دػتگاُ هجشی یا طشح ّا اػت.
 تش اػاع ؿشح ٍظایف ٍ اّذاف دػتگاُ هجشی ٍ یا ٍظایف هحَلِ دس اػٌاد تاالدػتی تؼشیف
هیگشدد.
 تحَیل ریٌفؼاى خاسج اص دػتگاُ هجشی هی گشدد
مادٌ  -2کومتِّای تاصتمٌی ّضیٌِّا دس ساػتای اجشای تٌذ (; )6ػماػتّای کلی التصاد هماٍهتی تا ّذف تاصًگشی ٍ
اصالح ٍ حزف ّضیٌِّای صایذ ،اٍلَیتتٌذی تشًاهِّای اجشایی ٍ کاّؾ ّضیٌِّای لاتل اجتٌاب ،اسایِ فشآیٌذّای
اجشایی جایگضیي ،اصالح ػاختاس ٍ چاتکػاصی اًذاصُ دٍلت ،ػاهاًذّی سدیفّای تَدجِ ٍ تاصتؼشیف جایگاُ
ػماػتگزاسی ٍ اجشایی دس ػاختاس اجشایی تَدجِ ٍ پمـٌْاد ساّکاسّایی تشای دػتماتی تِ ٍضؼمت هطلَب تخؾّا ٍ
فشاتخؾّا ،تـکمل هیؿَد.
مادٌ  -3کومتِّای تاصتمٌی ّضیٌِ ّا دس  8ػطح ٍ  9تخؾ تِ ؿشح صیش تـکمل هیگشدد:
 -1-3کمیتٍ بخشی :سیمغ اهَس تخـی ػاصهاى (سئمغ) ،هؼاٍى اهَستخـی ػاصهاى (دتمش)ً ،وایٌذُ
تاماالختماس هؼاًٍت هشتَطِ دس ػاصهاىً ،وایٌذگاى تاماالختماس دػتگاُ ػماػتگزاس ٍ دػتگاُ هجشی حؼة هَسد.

 -1-2-3کمیتٍ تخصصی اصالح ساختارً :وایٌذُ تاماالختماس سیمغ ػاصهاى (سیمغ)ً ،وایٌذُ
تاماالختماس هؼاًٍت التصادی ٍ ّواٌّگی تشًاهِ ٍ تَدجِ ػاصهاى (دتمش) ،سیمغ اهَس ّواٌّگی ٍ تلفمك تَدجِ
ػاصهاى ،سئمغ اهَس تخـی هشتَطِ ػاصهاى  ،سیمغ اهَس التصاد کالى ػاصهاىً ،وایٌذُ تاماالختماس
هؼاًٍتّای ػاصهاىً ،وایٌذگاى تاماالختماس دػتگاُ ػماػتگزاس ٍ دػتگاُ هجشی حؼة هَسد ،صاحثٌظشاى ٍ
خثشگاى تخؾّا حؼة هَسد ٍ ًوایٌذگاى ػاصهاى اداسی ٍ اػتخذاهی ٍ دیَاى هحاػثات حؼة هَسد.
 -2-2-3کمیتٍ تخصصی باسبیىی َشیىٍَا :سیمغ اهَس ّواٌّگی ٍ تلفمك تَدجِ ػاصهاى (سیمغ)،
هؼاٍى اهَس تلفمك ػاصهاى(دتمش)  ،سئمغ اهَس تخـی هشتَطِ دس ػاصهاى ،دتمش کومتِ تخصصی اصالح ػاختاس،
سیمغ اهَس التصاد کالى ػاصهاىً ،وایٌذُ تاماالختماس سیمغ ػاصهاىً ،وایٌذُ تاماالختماس هؼاًٍتّای ػاصهاى،
ًوایٌذگاى تاماالختماس دػتگاُ ػماػتگزاس ٍ دػتگاُ هجشی حؼة هَسد ،سیمغ اهَس تشًاهِسیضیً ،ظاست ٍ
آهایؾ ػشصهمي ػاصهاى ٍ سیمغ اهَس اػتاىّا ٍ هٌاطك ػاصهاى حؼة هَسد ٍ ًوایٌذگاى ػاصهاى اداسی ٍ
اػتخذاهی ٍ دیَاى هحاػثات حؼة هَسد.
 -3-3شًرای عالی باسبیىی :سیمغ ػاصهاى(سیمغ) ،هؼاٍى اهَس التصادی ٍ ّواٌّگی تشًاهِ ٍ تَدجِ
ػاصهاى(دتمش) ،هؼاًٍمي ػاصهاىً ،وایٌذگاى تاماالختماس سیمغ ػاصهاى ،سیمغ اهَس ّواٌّگی ٍ تلفمك تَدجِ
ػاصهاى  ،سیمغ اهَس التصاد کالى ػاصهاى ،سیمغ اهَس تشًاهِسیضیً ،ظاست ٍ آهایؾ ػشصهمي ػاصهاى ،سیمغ
اهَس تخـی ػاصهاى حؼة هَسد ،تاالتشیي همام اجشایی دػتگاُ ػماػتگزاس یا همام هجاص اص طشف ٍی حؼة
هَسد ،سئمغ ػاصهاى اداسی ٍ اػتخذاهی ٍ سیمغ دیَاى هحاػثات کـَس حؼة هَسد.
مادٌ ٍ -ظایف کمیتٍ بخشی تِ ؿشح صیش تؼممي هیؿَد:
 .1اصالح ساختار اداری ي اجزایی
 ؿٌاػایی ٍ پمـٌْاد اًحالل ٍ ادغام ٍاحذّای غمشضشٍسی دس ػاختاس ػاصهاًی دػتگاُّای هجشی
 اػتاًی کشدى فؼالمت ّا ٍ دػتگاُّای هجشی تش حؼة ضشٍست ٍ لاتلمت اػتاًی ؿذى.
 حزف یا ادغام سدیفّای تَدجِای تا فؼالمتّای غمشضشٍسی ٍ هَاصی ٍ ادغام سدیفّایی کِ صشفا جٌثِ
فؼالمت داؿتِ ٍ داسای تـکمالت ػاصهاًی هؼتملی ًمؼتٌذ.
 ػاهاًذّی ٍاحذّای آهَسؽ ػالی ٍ تحمممات ٍ فٌاٍسی اص جولِ ادغام یا تجومغ ٍاحذّای کَچک آهَصؽ
ػالی ٍ هشاکض تحمممات ٍ فٌاٍسی ٍ یا ٍاگزاسی آىّا تِ تخؾ خصَصی
 ػاهاًذّی ٍضؼمت هَجَد ٍ تْمٌِ ػاصی الگَی جزبً ،گْذاؿت ٍ تکاسگمشی ًمشٍی اًؼاًی
 .2ساماوذَی طزح َای تملک دارایی َای سزمایٍای
 ػاهاًذّی طشح ّای تولک داسایی ّای ػشهایِای اص جولِ پمـٌْاد هتَلف کشدى طشحّا ٍ پشٍطُّای فالذ
هجَص هادُ ( )78لاًَى الحاق تشخی هَاد تِ لاًَى تٌظمن تخـی اص همشسات هالی دٍلت ( ٍ )7طشحّا ٍ
پشٍطُّای غمشحاکومتی تا پمـشفت فمضیکی کوتش اص %:5


پمـٌْاد طشحّای لاتل ٍاگزاسی تِ تخؾ خصَصی

 ؿٌاػایی طشحّای لاتل هـاسکت ػوَهی-خصَصی
 اٍلَیت تٌذی طشحّای تولک داساییّای ػشهایِای دػتگاُ هجشی
 پمـٌْاد طشحّای تولک داساییّای ػشهایِای کِ لاتلمت اػتاًی ؿذى سا داسًذ
 .3تعییه بزوامٍ َای اجزایی ي خزيجی ي ساماوذَی فعالیت َا ي حذف ي کاَش َشیىٍَای سایذ ي
قابل صزفٍ جًیی
 تطثمك ؿشح ٍظایف ٍ هاهَسیت ّا ٍ تکالمف دػتگاُّای ػماػتگزاس تا تشًاهِ ّای اجشایی پمـٌْادی
 تؼممي فصَل ٍ تشًاهِّای اجشایی ریل دػتگاُ ّای ػماػتگزاس
 تؼممي دػتگاُّای هجشی ّشیک اص تشًاهِ ّای اجشایی دػتگاُ ػماػتگزاس
 تشسػی ٍ تایمذ تشًاهِ اجشایی دػتگاُ ّای هجشی
 ؿٌاػایی ٍ احصاء خشٍجیّای دػتگاُّای هجشی تش اػاع ؿشح ٍظایف هصَب ٍ اػٌاد تاالدػتی
 اٍلَیتتٌذی تشًاهِّای اجشایی دػتگاُّای ػماػتگزاس ٍ خشٍجیّای دػتگاُّای هجشی
 تشًاهِسیضی تشای کاّؾ ّضیٌِّا تِ همضاى صشفِجَیی ّذفگزاسی ؿذُ دس ؿَسایػالی تاصتمٌی ّضیٌِّا
 پمؾتمٌی تاس هالی هماى هذت تشای تشًاهِ ّای اجشایی تاصتمٌی ؿذُ ریل دػتگاُّای ػماػتگزاس ٍ دػتگاُ
ّای هجشی
 حزف ٍ یا اصالح فؼالمتّا ٍ ّضیٌِّای صایذ ٍ کاّؾ ّضیٌِّای لاتل اجتٌاب
 حزف فؼالمتّای هتٌالض تا ػماػتّای کالى ٍ سٍیکشدّای تخـٌاهِ تَدجِ
 حزف فؼالمتّایی کِ تشاػاع ػماػتّای کالى ،اٍلَیت اجشایی ًذاسًذ
 حزف فؼالمتّایی کِ اص کاسایی ٍ اثش تخـی کافی تشخَسداس ًمؼتٌذ
 تاصًگشی ٍ حزف فؼالمتّای هَاصی ٍ تکشاسی دػتگاُّای هجشی ٍ یا تؼممي حذٍد فؼالمت دس دػتگاُّای
داسای فؼالمتّای هَاصی ریل یک دػتگاُ ػماػتگزاس
 ؿٌاػایی ٍ پمـٌْاد حزف فؼالمتّای خاسج اص حَصُ هاهَسیتی دػتگاُّای هجشی ٍ ّواٌّگی ٍ الذام الصم
تشای اًتمال آى تِ دػتگاُ هجشی هشتَطِ
 ػاهاًذّی سدیفّای هتفشلِ
 .4تعییه الگًی مىاسب بزای تعییه میشان تصذی گزی ي مذاخلٍ ديلت در اجزای بزوامٍ َا
 ؿٌاػایی ٍاحذّای ػولماتی لاتل ٍاگزاسی ٍ خشٍجیّایی کِ اص طشیك تشٍىػپاسی خذهات ،خشیذ خذهات ٍ
ػایش سٍؽّای هثتٌی تش هـاسکت تا تخؾ خصَصی لاتل اًجام اػت.
 .5ساماوذَی درآمذَای اختصاصی ي َشیىٍَا اس محل درآمذَای اختصاصی
 ؿفافػاصی ٍ ػاهاًذّی ّضیٌِّا اص هحل دسآهذّای اختصاصی

 ػاهاًذّی دسآهذّای اختصاصی تشاػاع تشسػی هثاًی لاًًَی اخز آىّا
 .6بزرسی ي اصالح قیمت تمام شذٌ ي مقذار َذف کمی خزيجی با ريیکزد بًدجٍریشی مبتىی بز
عملکزد
 تشسػی لموت توامؿذُ خشٍجیّای دػتگاُّای هجشی تِ تفکمک ّضیٌِّای اجتٌابًاپزیش ٍ لاتل اجتٌاب
 .7افشایش کارایی ي اثزبخشی بًدجٍ عمًمی
 تشسػی ؿاخصّای اسصیاتی ػولکشد پمـٌْادی (ػٌجِّا ،ؿاخصّای کاسایی ٍ اثشتخـی) دػتگاُّای
ػماػتگزاس ٍ هجشی دس صهاى اجشا ٍ پغ اص اجشا.
مادٌ  -اٍلَیتتٌذی تشًاهِّای اجشایی ٍ خشٍجیّا تا تَجِ ّوضهاى تِ همضاى صشفِجَیی ٍ لاتلمت اجشای آًْا اًجام
هیگمشد.
تبصزٌ  -1تؼشیف تشًاهِّای اجشایی ٍ خشٍجیّای جذیذ ،صشفاً دس صَست دػتماتی تِ صشفِجَیی ّذفگزاسی ؿذُ
ٍ اسایِ هؼتٌذات کافی هثٌی تش لاتلمت دػتماتی تِ ّذف اجشای آى ؿاهل سیؼک ًاؿی اص هماٍهتّای اجتواػی ٍ
اجشایی ،صهاىتٌذی اجشا ،پمؾًماصّای ػماػی ٍ تاثمشات هٌفی تش ػایش تشًاهِّا ٍ اص هحل کاّؾ اػتثاس ػایش تشًاهِّای
فصل هشتَطِ اهکاىپزیش خَاّذ تَد.
مادٌ  -دس تشسػی ٍضؼمت فؼلی ٍ احصاء ػوذُ تشیي چالؾ ّا ،هـکالت ٍ تْذیذات پمؾ سٍی ّشیک اص ٍظایف
دػتگاُ هجشی ٍ اسایِ ساّکاسّای الصم تشای سػمذى تِ ٍضؼمت هطلَب ،تشسػی ٍ اسائِ تجاسب ٍ اػتاًذاسدّای هلی ٍ
تميالوللی الضاهی اػت.
مادٌ  -کومتِ تخـی هَظف اػت ،گضاسؽ تاصتمٌی ّضیٌِّا ٍ اسایِ ساّکاس تشای اصالح ػاختاس اجشایی ٍ تَدجِای سا
تذٍیي ٍ تِ کومتِّای تخصصی اسػال ًوایذ.
مادٌ  -8تِ هٌظَس افضایؾ دلت دس هحاػثِ لموت توام ؿذُ خشٍجیّا ،دػتگاُ هجشی هَظف اػت پشداختّای
حوایتی یا هؼتوشی سا تِ ػٌَاى خشٍجی هجضا تؼشیف کٌذ.
مادٌ ٍ -9ظایف کمیتٍ تخصصی باسبیىی َشیىٍَا تِ ؿشح صیش تؼممي هیؿَد:
 .6تؼممي دػتگاُ ّای ػماػتگزاس
 .7تشسػی ٍ تایمذ گضاسؿات کومتِ تخـی دس ساػتای اجشای ٍظایف هَضَع هادُ ()9
 .8تذٍیي الگَی هٌاػة تشای کاّؾ لموت توام ؿذُ خشٍجی ّا ٍ افضایؾ تاصدّی هٌاتغ هالی دٍلت
 .9تذٍیي الگَی هٌاػة تشای تاصتؼشیف فشآیٌذّا ٍ دػتگاُ هجشی هٌاػة تشای اجشای تشًاهِّای دػتگاُّای
ػماػتگزاس
مادٌ ٍ -11ظایف کمیتٍ تخصصی اصالح ساختار تِ ؿشح صیش تؼممي هیؿَد:

 .6تشسػی ٍ تایمذ گضاسؿات کومتِ تخـی دس ساػتای اجشای ٍظایف هَضَع هادُ ()9
 .7تذٍیي الگَی هماىهذت هٌاتغ ٍ هصاسف تَدجِ دس یک ػٌاسیَ ٍالغتمٌاًِ دس ؿشایط هَجَد
ّ .8ذفگزاسی همضاى صشفِجَیی ٍ اسایِ ساّکاسّایی تشای کاّؾ ّضیٌِّا دس ّش یک اص دػتگاُّای ػماػتگزاس
ٍ هجشی تشهثٌای الگَی هماىهذت هٌاتغ ٍ هصاسف تَدجِ
 .9تذٍیي چاسچَب تشای تؼممي ػطَح تاصتمٌی ّضیٌِّا (تخـی ،فشاتخـی یا فشاتَدجِای)
 .:تذٍیي الگَی هٌاػة تشای تؼممي همضاى تصذیگشی ٍ هذاخلِ دٍلت دس اجشای تشًاهِّا
; .تذٍیي چاسچَب هٌاػة تشای چاتک ػاصی دٍلت ٍ اصالح ػاختاس اداسی دػتگاُّای ػماػتگزاس ٍ هجشی
< .تذٍیي تشًاهِ صهاىتٌذی ٍ هتَلماى اجشای اصالحات ػاختاسی دس ّشیک اص تخؾّا ٍ فشاتخؾّا
مادٌ  -11هصَتات کومتِ تخصصی اصالح ػاختاس پغ اص تایمذ ؿَسای ػالی تاصتمٌی ،تشای اجشا تِ کومتِ تخـی
اتالؽ هی گشدد .کومتِ تخـی هَظف اػت تشًاهِسیضی الصم تشای اػوال هصَتات هزکَس سا اًجام ٍ ًتایج آى سا تشای
تایمذ تِ کومتِ تخصصی تاصتمٌی ّضیٌِّا یا کومتِ تخصصی اصالح ػاختاس ،حؼة هَسد ،اػالم ًوایذ.
مادٌ  -12دػتگاُ ػماػتگزاس هَظف اػت دس چاسچَب تفاّوات تا کومتِ تخـی ًؼثت تِ اصالح ػاختاس اجشایی،
تاصتمٌی فشآیٌذّا ٍ ّضیٌِّاّ ،ذفگزاسی تشًاهِّای اجشایی ٍ ًظاست تش تحمك اّذاف تؼممي ؿذُ الذام ٍ ًتایج آى سا
جْت تشسػی ٍ تایمذ تِ کومتِ تخـی اسػال ًوایذ.
مادٌ  -13گضاسؿات ،تصوموات ٍ ًتایج الذاهات کومتِ تخـی ،پغ اص تشسػی ٍ تصَیة دس کومتِّای تخصصی
(حؼة هَسد) ،جْت تایمذ ًْایی تِ ؿَسایػالی تاصتمٌی اسػال هیگشدد .دس صَست ػذم تفاّن کومتِ تخـی تا کومتِ
تخصصی هشتَطًِ ،ظش ًْایی ؿَسایػالی تاصتمٌی الصماالجشا اػت.
مادٌ  -14پغ اص اتوام تاصتمٌی ّضیٌِ ّا تا هحَسّای ّفتگاًِ هَضَع هادُ ( )9ایي دػتَسالؼول ،هَاسد صیش دس کومتِ
تخـی هَسد الذام لشاس هی گمشًذ:
 تشسػی پمؾًَیغ ػٌذ اجشایی تَدجِ هَسد تفاّن دػتگاُ ػماػتگزاس ٍ دػتگاُ هجشی
 تشسػی ٍ تایمذ پمـٌْاد تَصیغ اػتثاس دػتگاُّای ػماػتگزاس تِ دػتگاُّای هجشی تاتؼِ

