وزارت نیرو عهدهدار مدیریت عرضه و تقا ضای آب ،برق ،انرژی ،خدمات آب و فاضالب و همچنین ارتقای سطح آموزش ،پژوهش و فناوری و
بسترسازی توسعه بازار کاال و خدمات صنعت آب و برق می باشد و نقش محوری خود را به نحو مؤثر در صیانت از منابع ملی ،حفظ
محیطزیست ،ارتقای بهداشت عمومی ،رفاه اجتماعی و خود اتکایی برای توسعه پایدار کشور ایفاء میکند.
وزارت نیرو با سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،نظارت ،تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط و ایجاد فضای مناسب برای
حضور مؤثر بخشهای غیر دولتی و سایر نقشآفرینان ،بخشهای آب ،برق و خدمات فاضالب را در راستای تحقق چشمانداز کشور راهبری و با
تحقق خدمات در سطح استانداردها و شاخصهای ملی و بینالمللی ،حقوق و رضایت ذینفعان ،به ویژه مردم را تامین میکند.
وزارت نیرو با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی ،پژوهشی و روشهای پیشرفته مدیریت و همچنین توسعه فناوریهای نوین سازگار با
محیطزیست ،عالوه بر توسعه و ارتقای بهره وری و کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی ،بازار صنعت آب و برق کشور را به سطح جهانی ،به ویژه
کشورهای منطقه گسترش میدهد.
وزارت نیرو رشد پایدار بخش آب و برق کشور را با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف ،ارتقای بهرهوری و مشارکت منابع انسانی به عنوان
ارزشمندترین سرمایه محقق میسازد.
وزارت نیرو در افق چشم انداز جمهوری اسالمی ایران ،سازمانی است بالنده که با برخورداری از مدیریت دانشمحور ،منابع انسانی کارآمد،
ساختاری فراگیر و اثربخش ،ظرفیتهای غنی نرمافزاری و سختافزاری خود اتکاء ،به گونهای عمل میکند تا کشور در مدیریت عرضه و تقاضا و
دسترسی عادالنه همگان به« :برق مطمئن و پایا»« ،آب سالم و کافی متناسب با ظرفیتهای ملی» و «خدمات بهداشتی فاضالب» در جهان
پیشرو شناخته و نیز به عنوان مرکز راهبری برق در منطقه تثبیت شود.

بیانیه ارزشهاي وزارت نیرو
امام موسی کاظم علیهالسالم میفرمایند:
« اِنَ لِلّهِ عِباداً فِى األرْضِ یَسْعَوْنَ فِى حَوائِجِ النّاسِ ،هُمُ اآلمِنُونَ یَوْمَ الْقِیامَهِ» (کافی– ج ،2ص .)791
« خداوند بر روی زمین بندگانی دارد که در تأمین نیاز مردم ،کوشش و تالش میکنند ،آنها هستند کسانی که در روز رستاخیز ایمن و
آسودهاند».
 با الهام گرفتن از تعالیم مقدّس پیامبران الهی که خدمت به مردم و تالش در تأمین نیازهای آنان را از بزرگترین عبادات بر شمردهاند ،ما دروزارت نیرو به این ارزشها اعتقاد داریم:
· خدمترسانی بی وقفه ،روان ،سهل ،مؤثر و متواضعانه به مشترکین و مردم.
· رعایت ارزشهای دینی ،اخالقی و حرفهای.
· حفظ حقوق و کرامت انسانی.
· پایبندی به نظم ،انضباط و قانون.
· گردش شفاف اطالعات ،پاسخگویی مسئوالنه ،تعامل سازنده با جامعه و ارتقای سطح اعتماد عمومی.
· رعایت الزامات زیستمحیطی و حفظ حقوق نسلهای حال و آینده.
· اعتالی سالمتکاری ،رعایت عدالت و همافزایی در تعامل با نقشآفرینان.
· مشارکت کارکنان ،آموزش و رشد مستمر حرفهای آنان.
· اهتمام به خود باوری ،خالقیت و نوآوری.
· احترام به مالکیت مادی و معنوی و افزایش مشارکت بخش خصوصی ،تعاونی و نهادهای مردمی.
ما معتقدیم:
 آب موهبتی الهی و ماده ای است حیاتی و کمیاب ،دارای ارزش ذاتی ،اقتصادی ،امنیتی ،زیستمحیطی و سیاسی که دسترسی عادالنه به آناز حقوق اولیه تمام نسلهای حال و آینده کشور محسوب میشود؛ لذا صیانت کمی و کیفی از منابع آب و افزایش بهرهوری آن در کلیه مراحل
تأمین و مصرف ،وظیفهای ملی و دینی است.

 ما با اطالع از اهمیت ،حساسیت و دشواری مأموریتهای صنعت ،انجام این خدمات را افتخاری برای خود تلقی میکنیمبیانیه مأموریت بخش آب
وزارت نیرو در بخش آب عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور در سطح کشورهای همسایه و منطقه است.
وزارت نیرو در بخش آب با در نظر گرفتن ارزش ذاتی ،اقتصادی ،امنیتی ،سیاسی و زیستمحیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای
اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب ،نسبت به عرضه آب مطمئن،
کافی و قابل مصرف متناسب با ظرفیت های ملی اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقاء بهداشت ،رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا
نماید.
وزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط ،بسترهای الزم را
برای انجام مطالعات ،حفاظت ،بهرهبرداری و تخصیص بهینه منابع ،اجرای طرحهای توسعه ای و تولید انرژی برقابی ،ارائه خدمات مشاورهای،
فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی -با تأکید بر کشورهای منطقه -فراهم مینماید.
بخش آب با تکیه بر هماندیشی کارکنان توانمند و متعهد خود و مشارکت آنان در تصمیمسازیها ،تشکیالت فراگیر ،تجربیات فنی و مدیریتی و
سرمایهگذاریهای اثربخش ،نسبت به تولید و توسعه دانش فنی و علوم مهندسی اقدام نموده و با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای علمی و
پژوهشی و فناوریهای نوین ضمن بهبود شاخصهای کمی و کیفی مدیریت منابع آب ،منافع کلیه ذینفعان خود را به ویژه در بخشهای شرب
و بهداشت ،صنعت ،کشاورزی ،محیطزیست و سایر ذیمدخالن برآورده میسازد
بیانیه چشمانداز بخش آب
وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضههای
آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیستمحیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و
مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقاء بهرهوری از منابع آب بهگونهای عمل خواهد کرد که کشور در رعایت حقوق کلیه ذینفعان و
دسترسی عادالنه همگان به آب سالم و کافی متناسب با ظرفیتهای ملی سرآمد کشورهای منطقه باشد.
بیانیه مأموریت بخش برق و انرژي
وزارت نیرو در بخشهای برق و انرژی عهدهدار سیاستگذاری و برنامهریزی کالن انرژی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ کیفیت
آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور میباشد.
وزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،نظارت ،تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط ،بسترهای الزم را
برای ایجاد هماهنگی بین نقشآفرینان ،فعالیت بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی را در تمامی عرصهها فراهم نموده و با حمایت از
بهینهسازی مصرف ،رونق بخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی ،حقوق کلیه ذینفعان خود شامل آحاد جامعه،
بخشهای صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،دولت و نهادهای قانونگذار را رعایت میکند.
وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهرهوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین ،سازگار با محیطزیست و متناسب با زیرساختهای حال و آینده و
توسعه مشارکت و بهرهوری منابع انسانی متخصص و خالق به عنوان ارزشمندترین دارایی ،نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با
کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی ،افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر اقدام میکند.
بیانیه چشمانداز بخش برق و انرژي
وزارت نیرو در بخش برق با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی ،مدیریت تقاضا ،تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصین توانمند و
خالق به گونهای عمل میکند تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و با کیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه

گردد و با ایجاد بسترهای الزم ،دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسالمی ایران به عنوان مرکز
راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد.
بیانیه مأموریت بخش آب و فاضالب
وزارت نیرو در بخش آب و فاضالب با ایفای نقش مهمی در توسعه پایدار کشور ،عهدهدار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی و
همچنین جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب ،استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب است .این بخش خدمات و محصوالت خود را به آحاد
جامعه عرضه میکند.
وزارت نیرو در بخش آب و فاضالب ،با سیاستگذاری ،برنامهریزی ،هدایت و نظارت ،تدوین ضوابط ،دستورالعملها ،تهیه و پیشنهاد لوایح مورد
نیاز ،برنامه ریزی توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی ،اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده ،گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر
مناسب برای حضور بخش تعاونی ،خصوصی و عمومی در صدد است تا خدمات آب و فاضالب را با استفاده از روشهای مختلف فنی و اقتصادی
و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در اختیار جامعه قرار داده ،بازمصرف پساب را در صنعت ،کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با
اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگسازی کند.
این بخش با تکیه بر ویژگیهای ممتازی نظیر مدیریت کارآمد ،توان فنی و تخصصی ،تحقیقات علمی کاربردی ،منابع انسانی مجرب ،تشکیالت
فراگیر در سطح کشور ،بر آن است تا با توسعه بخش تعاونی ،خصوصی و عمومی ،کیفیت عرضه خدمات مربوط را ارتقاء دهد.
این بخش عالوه بر عرضه مناسب خدمات و محصوالت آب و فاضالب در داخل کشور ،نسبت به صدور آنها و همچنین دانش مدیریتی و خدمات
فنی و مهندسی ،به کشورهای متقاضی اقدام مینماید.
این بخش با تداوم و توسعه فعالیتهای خود و سایر نقش آفرینان و تأمین انتظارات دولت ،با حفظ ارزش اقتصادی آب ،بهکارگیری منابع انسانی
کارآمد بهعنوان سرمایههای بنیادین و استفاده از فناوریهای پیشرفته و مناسب ،حقوق ذینفعان را رعایت و به حفظ محیطزیست کمک
میکند.

بیانیه چشمانداز بخش آب و فاضالب
وزارت نیرو در بخش آب و فاضالب بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد ،توسعه تحقیقات کاربردی ،فناوری پیشرفته ،دارا بودن
ساختار اداری و مدیریتی اثربخش ،مشارکت مؤثر بخش تعاونی ،خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی ،بهعنوان کارآمدترین نهاد
ذیربط بهگونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمعآوری ،انتقال و
تصفیه بهداشتی فاضالب دسترسی داشته و کشور درحوزههای حفاظت منابع آب ،کمک به حفظ محیطزیست ،تأمین بهداشت عمومی مردم و
صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشوری پیشرو شناخته شود.
بیانیه مأموریت بخش آموزش ،پژوهش و فناوري
وزارت نیرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوری عهدهدار ارتقای دانش و مهارتهای منابع انسانی ،توسعه پژوهش و فناوری ،افزایش
آگاهیهای عمومی و خالقیت و نوآوری در راستای تأمین نیازهای صنعت آب و برق است.
این بخش با سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت ،نظارت و تکیه بر منابع انسانی توانمند و متعهد به عنوان اصلیترین سرمایه و با
توسعه و بهکارگیری روشهای نوین در فعالیتهای علمی ،نظام مدیریت دانش و تعامل شبکهای با نهادهای فعال در صنعت آب و برق ،بهویژه
در حوزههای فنی ،مدیریتی و اقتصادی ،در راستای توسعه پایدار اقدام مینماید

بیانیه چشمانداز بخش آموزش ،پژوهش و فناوري
وزارت نیرو در بخش آموزش ،پژوهش و فناوری با برخورداری از مدیریت دانشمحور و ظرفیتهای غنی مغزافزاری ،نرمافزاری ،سختافزاری و
سازمانی و مشارکت مؤثر بخش غیردولتی ،در حوزههای سرمایه های انسانی متخصص و کارآمد و توسعه دانش و فناوری در صنعت آب و برق
سرآمد در منطقه خواهد بود.
بیانیه مأموریت بخش پشتیبانی صنعت آب و برق
بخش پشتیبانی صنعت آب و برق با بهرهگیری از دانش و فناوریهای روز دنیا عهدهدار مدیریت تأمین و توسعه بازار کاالها ،تجهیزات ،خدمات
مشاورهای و پیمانکاری در این صنعت میباشد.
وزارت نیرو در این بخش با سیاستگذاری ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و نظارت و با ایجاد بستر مناسب برای حضور مؤثر بخش غیردولتی،
صنعت آب و برق کشور را در راستای تحقق اهداف خود یاری رسانده و از این طریق حقوق کلیه ذینفعان را رعایت مینماید.
این بخش فعالیتهای خود را از گستره ملی به سطح بین المللی و به ویژه بازارهای منطقه گسترش داده و با بهرهگیری کارآمد از منابع انسانی
متعهد و متخصص در بخشهای دولتی و غیردولتی مسئولیت خویش را در قبال رشد اقتصادی ،توسعه زیرساختها و کارآفرینی ایفا مینماید.
بیانیه چشمانداز بخش پشتیبانی صنعت آب و برق
وزارت نیرو در بخش پشتیبانی صنعت آب و برق درصدد است تا با بهرهمندی از مدیریت کارآمد در بخشهای دولتی و غیردولتی و با تأکید بر
خوداتکایی بهگونه ای عمل کند که کشور در تولید تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی سرآمد منطقه باشد.

