عنوان تجربه  :اسکان مجدد روستاهای واقع درمخزن سد

ارائه دهنده

نام و نام خانوادگي :مهدی ضیائي

تحصیالت :کارشناسي ارشد عمران

سازمان :شرکت آب منطقه ای گلستان

سمت  :رئیس گروه توسعه سد وشبکه
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آدرس
تلفن ثابت74072620710 :

همراه79447047297 :

نمابر:

چه مسائل  ،مشکالت و يا ضرورتهايي باعث اقدام شما به اين تجربه بوده است؟
معضالت اجتماعی ناشی از خرید منازل مسکونی ساکنان واقع در مخازن سدها
چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزينش نموده ايد؟
با کارمطالعات اجتماعی و نظرخواهی انجام شده از ذینفعان گزینه های اقدام شناسایی گردید.

مراحل اجرای اين تجربه در سازمان را نام ببريد؟
پروژه سد نرماب واقع درشهرستان مینودشت استان گلستان

چه شواهد و نتايجي اثر بخش بودن تجربه شما را تائید مي کند(.مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و)...
اسکان مجدد و احداث ساختمانهای معوض توسط کارفرما نتیجه صرفه جویی درزمان  ،یکنواختی و هماهنگی را درپی دارد که درنهایت موجب تخلیه
بموقع مخزن وآبگیری در برنامه مشخص شده می گردد.
آيا برای اجرای اين تجربه از مشاوران حقیقي و حقوقي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده ايد؟ ذکر نمايید.
ازتجربه دیگر شرکتها مانند شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی استفاده شده است.

محدوده زماني و مکان اجرا :
سال  9310الی  – 9311محدوده مخزن سد نرماب وتاسیسات وابسته

چه کساني مخاطبان اصلي اين تجربه هستند و چه آموزه هايي برای آنها دارد؟
کارفرمایان دولتی – اجرای این روش باعث جلوگیری از نارضایتی عمومی ساکنان مخزن می گردد.

در صورت پذيرش اين تجربه در کنفرانس مديريت  ،چه کسي آن را ارائه خواهد نمود؟
مهدی ضیایی

تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های ديگر  ،واجد چه نوآوری و تفاوت هايي بوده است که آن را متمايز مي نمايد؟
در این تجربه با استفاده از تجارب موجود درکشور سعی شده از مشارکت فکری و ارائه نظرات ذینفعان بیشتر استفاده گردد.

مراجعي که قبال" اين تجربه به آنها ارائه شده است.
تاکنون ارائه نشده است.

ساير توضیحات :

