عنوان تجربه  :تامین مالی پروژه از روش فاینانس داخلی (ماده  65قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت )

ارائه دهنده

نام و نام خانوادگی :مهدی ضیائی

تحصیالت :کارشناسی ارشد عمران

سازمان :شرکت آب منطقه ای گلستان

سمت  :رئیس گروه توسعه سد وشبکه

مدیرعامل :علی نظری

پست الکترونیكm_ziaei_298@yahoo.com :

آدرس
تلفن ثابت74072520710 :

همراه79447047297 :

نمابر:

چه مسائل  ،مشکالت و یا ضرورتهایی باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟

عدم تامین مالی پروژه از روش تملك دارایی سرمایه ای طرحهای عمرانی عدم موفقیت فاینانس خارجی بدلیل تحریم های شدید بین المللیچگونه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟
با مطالعه وبررسی راههای تامین منابع مالی پروژه های دولتی و وجود تنگناها وتحریم ها بهترین روش تامین مالی روش استفاده ازمنابع مالی داخلی
تعیین گردید.

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

چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند(.مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و)...
محقق شدن اهداف پروژه درزمان و پیشرفت پیش بینی شده
آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نمایید.
این اولین تجربه موجود درتامین مالی پروژه های سد سازی در کشور است

محدوده زمانی و مکان اجرا :
سال  0931الی  – 0931شهرستان مینودشت استان گلستان

چه کسانی مخاطبان اصلی این تجربه هستند و چه آموزه هایی برای آنها دارد؟
کارفرمایان بخش دولتی

در صورت پذیرش این تجربه در کنفرانس مدیریت  ،چه کسی آن را ارائه خواهد نمود؟
مهدی ضیایی

تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر  ،واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟
این تجربه اولین تجربه بوده و بعنوان پایلوت می تواند تجربه مفید ی در کشور معرفی گردد.

مراجعی که قبال" این تجربه به آنها ارائه شده است.
تاکنون ارائه نشده است.

سایر توضیحات :

