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درباره آب منطقه اي استان زنجان
ش��ركت آب منطقه اي اس��تان زنجان در سال 72 فعاليت خود را به صورت مس��تقل آغاز كرد. پيش از آن، از زير مجموعه  هاي 

سازمان آب گيالن و تبريز بوده و در حال حاضر به نيابت از وزارت نيرو متولي مديريت منابع آبي استان زنجان است.
مهندس حس��ين مهدي نژاد، معاون برنامه ريزي و بهبود مديريت ش��ركت آب منطقه اي زنجان، فعاليت سازمان را در سه حوزه 
كاري تعريف مي كند: اول حوزه طرح و توسعه كه ساخت طرح هاي تأمين آب و شبکه هاي آبياري را مديريت مي كند. حوزه دوم 
بهره برداري و حفاظت كمي و كيفي از منابع آب سطحي و زير زميني و جلوگيري از برداشت هاي غيرمجاز است، اين سازمان در 
سومين حوزه در زمينه مسائل هواشناسي و آب شناسي فعاليت هاي مطالعاتي انجام مي دهد. ديگر بخش هاي عملياتي سازمان از 

اين سه حوزه پشتيباني مي كنند.

درباره مهندس حسین مهدي نژاد
مهندس حس��ين مهدي نژاد فارغ التحصيل رش��ته عمران از دانش��گاه 
صنعت آب و برق است. وي از سال 79 در شركت آب منطقه اي استان 

زنجان مشغول به كار شد. 



اولین سازمان در زنجان
در دهه هاي اخير تمامي سازمان ها ناگزير به اجراي طرح مکانيزاسيون 
شده اند و س��ازمان آب زنجان هم از اين امر مستثني نبوده است. اين 
شركت در سال 82 شروع به استفاده از اتوماسيون اداري و مکانيزاسيون 
دبيرخانه كرده و بعد از اس��تقرار سيس��تم هاي همکاران سيستم تنها 
سازماني در استان زنجان بوده كه امور اداري خود را كامال بدون كاغذ 

انجام مي داده است.

چالش ها
مهدي نژاد با اش��اره به مشکالت و چالش هاي موجود در سازمان پيش 
از استفاده از اين سيستم هاي نرم افزاري مانند عدم دسترسي به نامه ها 
و بايگاني هاي متعدد آن ها گفت: برخي اوقات نامه ها مفقود مي شدند و 
اطالع دقيقي از چرخه صحيح  نامه در سازمان در دست نبود. در نتيجه، 
گاهي مکاتبات ماه ها به طول مي انجاميد. ولي بعد از مکانيزه شدن اين 
چرخه عملکرد كاركنان قابل كنترل شده و افراد در اسرع وقت به نامه ها 

پاسخ مي دهند چراكه امکان پيگيري نامه ها وجود دارد.

چرا همكاران سیستم؟
مع��اون برنامه ريزي و بهب��ود مديريت ش��ركت آب منطقه اي زنجان 
مهم ترين دليل انتخاب همکاران سيستم را داشتن نمايندگي هاي متعدد 
در س��طح استان و كشور دانس��ت و اين امر را از مهمترين برتري هاي 

همکاران سيستم نسبت به ديگر شركت ها ي نرم افزاري ناميد.
ع��الوه بر اين مهدي ن��ژاد داليل ديگري نيز براي همکاران سيس��تم 

داشت:
سال 82 زماني كه براي اولين بار اين سيستم ها در شركت پياده سازي 
شدند دفتر نمايندگي زنجان فعاليت بسيار خوبي در اين امر و در زمينه 
آموزش و پش��تيباني انجام داد، همچنين پشتيباني مديريت دفتر در 

طول اين مسير از نکات حائز اهميت بود.

منافع كمي
مهدي نژاد اس��تفاده از سيس��تم هاي هم��کاران را از نظر كمي نيز در 
راس��تاي منافع ش��ركت مي داند و صرفه جويي در زم��ان و منابع را از 

مصاديق اين امر برمي شمارد:
به عنوان مثال، در فرايند تهيه نامه در گذشته پرينت هاي متعددي از 
نامه گرفته مي ش��د تا تمامي امضاهاي مورد نياز انجام شود. پروسه اي 
كه حذف آن صرفه جويي در مصرف كاغذ را به دنبال داشته است و در 
مرحله ارجاع نامه هماهنگي مستقيم با مقام مافوق هر كارمند الزامي 
بود ولي در سيستم جديد فرد تنها ملزم به فرستادن گزارش نامه هاي 
انتقالي به كارتابل مديران است امري كه موجب صرفه جويي در زمان 

شده و در نتيجه آن، سرعت كارها افزايش چشمگيري داشته است. 

ويژگي ها
مهدي نژاد با اشاره به عدم محدوديت در ارجاع نامه ها در بعد جغرافيايي 
گفت: در امر مديريت نيز فعاليت ها به مراتب بهبود يافته اس��ت. مثال 
در فرايند دسترس��ي به مدارک با مشکالتي مواجه بوديم كه ناشي از 
اشتباهات فردي در امر بايگاني بوده يا حتي تغيير پست  ها مي توانست 

دسترسي به اطالعات را محدود كند. 
تحت وب ش��دن سيس��تم ها هم از ديگر ويژگي هاي مثبت به ش��مار 
م��ي رود، از اين جهت ك��ه مي توانيم در هر جاي دنيا به اطالعات خود 

دسترسي داشته باشيم. 
همچنين يکپارچگي سيس��تم هاي همکاران سيستم از اصلي ترين و 
مهم ترين ويژگي هاي آن اس��ت، چرا كه تطابق ورودي و خروجي هاي 
نرم افزار ها و منقطع نبودن آن ها، نسبت به مسائل ديگر در اولويت است. 
در واقع اين سيستم يکپارچه مشکل پشتيباني هاي متعدد و عمال عدم 

تطابق اطالعات را حل كرده است.


