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 فوق لیسانس تحصیالت: جواد تیموری  نام و نام خانوادگی:

 گنبد ، مینودشت و گالیکش مدیر امور منابع آب سمت: سازمان آب منطقه ای استان گلستان

 javadteimourey@yahoo.com  پست الکترونیک: ___ مدیر عامل :

 امور منابع آب گنبد، مینودشت و گالیکش –طالقانی شرقی -گنبدکاووس –استان گلستان   آدرس:

 730- 66663533  نمابر: 78373706500  همراه: 730 - 66663533  تلفن ثابت:

 

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

 محدودیت اعتبارات مربوط به سرفصل های اعتباری منابع آب برای طرحهای آبی-3

 نیاز کشاورزان به اجرای طرحهای مذکور-5

 فراهم شدن زمینه تعاون و همکاری کشاورزان در اجرای طرحهای آبی -6

 نموده اید؟چگونه مسائل را شناسایی و راه حل انتخابی را گزینش 

کشاااورزانی کااه از خشکسااالی آسااین دیااده انااد و واجااد شاارایم دریافاات تسااهیالت مااالی بصااورت کماا  بالعااوض خشکسااالی بودنااد،     

بخوبی ارزش تأمین آب و بهباود آبیااری ماعارو خاود را باه عناوان راه حال  یشاخیری از خساارت هاای ناشای از خشکساالی و کام آبای در               

بااه  یناههای اجرایاای میماادخل و آگاااهی رسااا ایجاااد هماهنخیهااای فزم فاای مااابین کلیااه دسااتخ   سااالهای آتاای تشااخی  داده انااد  بااا  

کشاااورزان مینفااع از طریااا برگااعاری جلسااات تااوجیهی و تصاامیمات اعبااای رااندوق کماا  بااه خسااارت دیاادگان ناشاای از خشکسااالی و  

آب و یااا فااراهم  نیای طرحهااای کو اا  تااأمه حاال باارای اجاارحمایتهااای فرمانااداریها و اسااتانداری وقاات گعینااه فااوق بااه عنااوان یاا  را 

 نمودن اقدامات اجرای طرحهای آبی بعرگتر انتخاب و اجرا گردید 

 ؟مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید

مطالعااه و شناسااایی طرحهااای تااأمین آب و یااا بهبااود آبیاااری اراعاای کشاااورزی و معرفاای آنهااا بااه فرمانااداری و رااندوق کماا  بااه      -3

 یدگان ناشی از خشکسالیخسارت د

 برگعاری جلسه در فرمانداری با حبور اعبای رندوق مذکور و تصوین طرحهایی که توجیه کافی دارند -5

برگااعاری جلسااه بااا کشاااورزان مینفااع و اخااذ موافقاات آنااان مبناای باار تجمیااع مبااالو مربااوط بااه  رداخاات خسااارت و واریااع آن بااه یاا  -6

 گان کشاورزان  حساب شخصی)حساب مشترک( بنام نمایند

 معرفی نمایندگان کشاورزان از سوی کشاورزان مینفع  -4

 انتخاب  یمانکار واجد رالحیت فنی با نظارت فرمانداری شهرستان و نمایندگان کشاورزان  -6

نکااار عقااد  یمااان اجاارای طاارم توساام نمایناادگان کشاااورزان بااه عنااوان کارفرمااا، امااور منااابع آب بااه عنااوان دسااتخاه نااا ر فناای و  یما -3

 منتخن به عنوان مجری  

 رداخاات هعینااه اجاارای طاارم بااه تناااوب و متناساان بااا  یشاارفت فیعیکاای طاارم بااا تأییااد فناای از سااوی امااور آب و امبااای نمایناادگان -0

 کشاورزان از طریا رندوق کم  به خسارت دیدگان مستقر در بان  کشاورزی

 تحویل نهایی  روژه آبی اجرا شده به نمایندگان کشاورزان-0
 



 

 ؟چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید میکند.)مثال صرفه جویی هزینه، کاهش زمان فرایندو...(

 

 ررفه جویی در هعینه های اجرای طرم) روژه( با توجه به حذف تشریفات طوفنی اجرای عملیات-3

انجاام آن برنماای آمدناد و هام اینکااه در اشال و اناادازه ای     روی زماین نمانادن  ااروژه هاای نسابتای کااو کی کاه هام کشاااورزان از عهاده        -5

 نبودند که دستخاه اجرایی آنها را به عنوان ی   روژه اجرایی تعریف نماید 

 زمان نسبتای کوتاه اجرای آنها-6

 توزیع عادفنه اعتبارات در سطح روستاهای واجد شرایم  -4

 بهبود آبیاری اراعی کشاورزان اثربخشی زود هنخام ناشی از اجرای  روژه در تأمین یا-6

 خیرذکر نمایید.      ؟آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقی و حقوقی خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید

 

 محدوده زمان و مکان اجرا:

 ن و آق قالدر اکثر شهرستانهای استان گلستان و عمدتای در شهرستانهای گرگا -  3606لغایت  3607در سالهای 

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

 

آماوزه بارای آنهاا ایجااد و حاس تعااون و همکااری در رفاع مساا ل ومشاکالت  ایش روی آنهاا               اولاین مخاطبان ارلی این تجربه کشااورزان هساتند و   

تلفیقای از مشاارکت ماردم و دساتخاههای      ساوم استفاده از سارمایه هاای انادک و تجمیاع آنهاا بارای حال یا  مسالله و مشاکل مهام و عاروری              دوم

 اجرایی برای حل مسا ل مردم

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

 خودم

ساازمان هاای دیگار، واجاد چاه ناوآوری و تفااوت هاایی باوده اسات کاه آن را متماایز مای              تجربه شما نسبت به تجاار  مشاابه در   

 ؟نماید

 ایجاد روحیه تعاون و همخرایی در مینفعان-3

 حل مشکالت مردم با سرمایه های خود آنان-5

ی کااه منفعاات اعتباااراتی کااه ماای توانساات راارف هعینااه هااای روزمااره کشاااورزان شااود باارای ساارمایه گااذاری در اجاارای  ااروژه هااای   -6

 طوفنی مدت دارند هعینه گردیده  

4-         

 ؟مراجعی که قبالً این تجربه به آنها ارائه شده است

 به هیچ مرجعی ارا ه نشده است 

 ؟سایر توضیحات

 

ایان   توعیحات بیشاتری درخصاوا ایجااد زمیناه همکااری و تعامال بیشاتر مینفعاان و مراحال انجاام کاار وجاود دارد کاه امکاان ارا اه در               

 مجال اندک نمی باشد 



 


