کارگاه :1اندازه گیری بهره وری در بخش آب
اهداف
در راستای ماده  5قانون برنامه ششم توسعه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی بیرای لیاتیات
نیودن چرخه مدیریت بهره وری و ارائه گزارش ساالنه به سیاممان مای بهیره وری و هین یت در
ارتباط با سایر قوانت مرتبط قبا نظتر میاده  79قیانون برنامیه جی تم توسیعه در خصیوص تهتیه
گزارشات بهره وری دستگاه ها برای تخصتص سه درصد ام بودجه ،ای کارگاه برگزار می گیردد تیا
ضی بتان مفاهتم بهره وری ،نحوه تعریف و محاسبه شاخص های بهره وری رویکردهای ارتقای آن
را آمومش دهد .هین ت با تیرکز بر مفاهتم به ره وری ،ای کارگیاه بیدنباآ آن اسیت کیه رویکیرد
ستاست م اسب در ممت ه ارتقای بهره وری آب را مورد بحث قرار دهد.
سرفصل ها
• تعاریف و مفاهتم بهره وری (بهره وری ،کارای  ،اثربخش و دیگر واژه های مشابه)
• ماهتت بهره وری با تاکتد بر بهره وری آب (بهره وری چه هست و چه نتست)
• اهیتت اندامه گتری بهره وری ،تشریح وضعتت موجود و تکالتف بهره وری در برنامه های توسعه
• سطوح اندامهگتری بهره وری و انواع آن در بخش های اقتصادی ،شرکتها و ب گاههای اقتصادی و
محصوالت
• آش ای با چرخه مدیریت بهرهوری و رویکردهای اجرای آن
• چارچوب تعتت و تعریف شاخصهای بهرهوری لیوم و اختصاص با تاکتد بر بهره وری آب
• لارضه یاب و تحاتل شاخص های بهره وری
• اقالم آماری مهم شاخصهای بهره وری و نحوه محاسبه آنها (ارمش موجودی سرمایه و )...
ارائه دهنده
دکتر مرتض تهام جور

کارگاه : 2حسابداری آب (شامل زیست محیطی)
اهداف
بررس اهیتت و ضرورت تعدیل حساب های ما  ،چیارچوب تافتیح حسیاب هیای مای و میسیت
محتط و در نهایت کاربردهای ستاست آن براساس تتارب برخی کشیورهای جتشیرو و تیثثتر آن
درارتقاء بهره وری آب
سرفصل ها
• توسعه جایدار ،مفاهتم ،دیدگاه ها و اصوآ کا آن
• ستستم حساب های ما ( )SNAو رشد اقتصادی و نقایص آن
• توسعۀ جایدار و ضرورت اصالح ستستم حساب های ما
• ستستم حسابداری ما و تافتح آن با حساب های میست محتط
• تبت تتارب برخ کشورهای جتشرو در ارتقاء ستستم حسابداری ما به ستستم حسابداری
میست محتط  -اقتصادی (روش های اجرا و کاربردهای ستاست آن)

ارائه دهنده
دکتر حس

کارگاه  :3بازار آب
اهداف

هدف اصا در ای کارگاه ارایه چالش های و مشکالت لیاتات کردن بیامار آب و دسیتتاب بیه راه
حل های موثر و کارآمد ام طریح بهره گتری ام تتربتات جهان ومطالعات انتام شده م باشد.

سرفصل ها
• معرف کارکردهای بامار در مدیریت آب و در شرایط کم آب
• ارایه نتایج و یافته های مطالعات بامار در یک م طقه جایاوت م تخب
• ارایه موانع قانون ساختاری و اجرای لیاتات کردن بامار آب براساس تتارب بت الیاا و داخا
ارائه دهنده
شرکت مدیریت م ابع آب و مشاوری م طقه ای مطالعات بامار آب (مه دس شفتع و هیکاران)

کارگاه  :4ارزشگذاری آب
اهداف

اصوآ دوبات بتان م ک د که آب کاالی اقتصادی است و هیان د کاالهای دیگر باید برای استفاده
بهت ه ام آن در ممان حاآ و تداوم آن برای نسلهای آی ده برنامهریزی کرد .ام طرف آب بیه ل یوان
کاالی اقتصادی دارای ارمش است .در مدیریت یکپارچۀ م ابع آب ،ارمش اقتصادی مصارف مختاف
آب به تصیتمگتران در تعتت اولویت های سرمایهگذاری و تخصتص آب بت مصارف مختاف کیک
م ک د .هین ت  ،ارمش اقتصادی آب م تواند به ل وان معتاری برای قتیتگذاری آب مطرح باشد
و در محاسبه فایدههای اقتصادی در مطالعات اقتصادی طرحهای آب مورد استفاده قرار گترد.

سرفصل ها
• تعاریف و مفاهتم ارمش اقتصادی
• ضرورت ارمش اقتصادی و جایگاه قانون آن
• مبان تئوریک و جایگاه ارمش اقتصادی در نظام قتیتگذاری
• تبعتض قتیت و ارمش اقتصادی
• ارمش اقتصادی و بهره وری
• روش های اندامه گتری ارمش اقتصادی در مصارف مختاف
• تتربتات لیا گذشته در ممت ه ارمشگذاری آب
• تحاتا بر کاربردهای ستاستگذاری ارمش اقتصادی
ارائه دهنده
دکتر مرتض تهام جور

کارگاه  :5مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی
اهداف
• بررس برخ الگوهای موجود در کشور در ممت ه مدیریت مشارکت آب میرممت
• ارائه تتربتات موفح ذی فعان در مدیریت مشارکت آب میرممت
• هم اندیش و دریافت نظرات کارش اسان و متخصصان فعاآ در مدیریت مشارکت آب میرممت
سرفصل ها
• ارائه شرح مخ تصری ام مدآ توسعه مدیریت مشارکت آب میرممت
حتدریان :رئتس گروه کار توسعه مدیریت مشارکت م ابع آب و خاک
• ارائه تتربه مدیریت مشارکت آب میرممت در دشت مرغاب :خانم ادهم ماک  :مدیریت
مشارکتهای مردم  ،ساممان آب و برق خومستان
• مدیریت یکپارچه حوضه آبریز قره چای با تاکتد برمدیریت مشارکت و سامگاری با کم آب  :آقای
مه دس آمره ای
• تتربتات ذی فعان و بهره برداران ام مدیریت مشارکت آب میرممت  :دشت نرجه ،روستای قره
چپح ،دشت نتشابور
دشت مرند :آقای دکتر

ارائه دهندگان
آقای دکتر حتدریان
خانم ادهم ماک
آقای مه دس آمره ای
بهره برداران

کارگاه  :6مشارکت عمومی و خصوصی
ارائه ده ده :ساممان آب و فاضالب کشور

کارگاه  :7داده کاوی و کاربردهای آن در صنعت آب و فاضالب
اهداف
• ش اسای مشترکت غتر متام
• ش اسای ک تور های خراب
• تصحتح اشتباه قرائت قاریان ک تور
• برآورد متزان مصرف مشترکت و کاهش دوره های قرائت
• ارائه مدآ اقتصادی جایگزی

ک تور های خراب
سرفصل ها

• بتان ادبتات موضوع :شامل تعریف داده کاوی و الگوهای جذاب ام م ظر داده کاوی و لاوم
مرتبط
• بتان نوع الگوریتم ها و دسته ب دی روش های الیاآ و انتام داده کاوی
• مثاآ های به صورت خالصه ام جروژه های موفح تحقتقات و لیاتات و ارائه جروژه م تخب
مرکز تحقتقات نترو "ش اسای برق دمدی با داده کاوی"
• بتان مثاآ های لیا ام جروژه های انتام شده در ممت ه طرح های مرتبط با ومارت نترو
•بتان هزی ه درآمد جروژه های داده کاوی
• استفاده ام داده کاوی در تصیتم گتری و ستاست گزاری و اثر بخش داده کاوی و لام داده در
ای حومه
• تحاتل اقتصادی ش اسای ک تور های خراب در حومه آب و فاضالب ولوامل موثر در تصیتم
گتری برای تعویض آنها
ارائه دهندگان
آقای دکتر سام لضو هتات لای دانشگاه شترام
شهرام حتدریان سامان  :مدیر کل دفتر اقتصاد و تعرفه

کارگاه  :8کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت آب
ارائه ده ده :جژوهشگاه نترو (دکتر غرویان)

