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

اعتبارات منظور شده در موافقت ، اسناد خزانه  قانون الحاق 65در اعتبارات ابالغی از محل تسهیالت بانک توسعه اسالمی  و ماده 

می باشد که برای این اولیه ین اعتبارات انجام فعالیت های جذب کامل اان قابل هزینه می باشد که الزمه نامه در فصل اول پیم

خدمات فنی و مهندسی و کارفرمائی فصل اول مطالعات و نظارت و خرید تجهیزات امانی و فصل اعتبار الزم برای منظور الزمست 

 منظور گردد. در موافقتنامه ریالی 7و  5و  3دوم خرید ماشین آالت و تجهیزات و فصول 

 
 
 
 

 

 ه مسائل را شناسائی و راه حل انتخابی را گزینش نموده اید؟چگون

که از منابع مالی تسهیالت بانك توسعه اسالمی و احداث سد نرماب  داحداث سد دانشمنشرکت آب منطقه ای در سالهای قبل در زمان 

ینه شدن بود لكن بدلیل عدم دریافت اعتبارات قانون الحاق استفاده نموده با توجه به اینكه اعتبارات مذکور آماده ابالغ و هز 68و ماده 

در لذا الزمست  ریالی کارفرما ، جبهه کاری و ایجاد زیرساخت های الزم برای جذب کامل اعتبارات مذکور با چالش جدی مواجه بودسهم 

اثرات سوء  جرای طرح و کاهشبمنظور تسریع در او تسهیالت بانكی  68ده س مانموازی با جذب اعتبارت فاینا ، تأمین هزینه های ریالی

 اعی و سیاسی و ...( صورت پذیرد که این اتفاق در سدنرماب افتاده است.)تنش های اجتم

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

  برآورد اعتبار مورد نیاز اجزای طرح جدای از عملیات پیمان 

 ف های دیگر بودجه در طرحهای دارای اعتبارات یبرای پیش بینی اعتبار ریالی در الیحه و قانون بودجه و یا در رد یتخصص رمکاتبه به شرکت مدیریت ماد
 فاینانس و بانک توسعه اسالمی .

 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(چه شواهد و نتایجی اثر بخش بودن تجربه شما را تائید می کند.

 و اعتبار ریالی آن پیش بینی گردد  هدیآن آغاز گردخت و اجرای زمینه پردا ،گردد میمین منابع مالی تأطرحی س نعتبارات تسهیالت یا فاینااز محل ا هنگامی که

هدات زمان اجرای پروژه و تع کاهش تنش های اجتماعی ، کاهشموجب توازن در اجرای عملیات پیمانی و تهیه زمین و خسارت ناشی از تعطیلی کارگاه ، که 

 صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های ناشی در اجرای سریع طرح میگردد. داخلی و یا بین المللی و در نتیجه



 

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

 ان حقیقی یا حقوقی استفاده نمود.وان از مشاورخدمات کارفرمائی می تدر تهیه برآوردهای لکن  -خیر 

 
 
 
 

 

 محدوده زمانی و مكان اجرا :

  و بودجه های سنواتی  65در سال اول مبادله موافقتنامه و قبل از اخذ تسهیالت بانکی و ماده 

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

  مدیران عامل  –یران مالی مد –کلیه مدیران طرحها 

  و جذب کامل اعتبارات فاینانس و بانک توسعه اسالمی فراهم بودن جبهه کاری برای انجام فعالیت های عمرانی و در نتیجه عدم تعطیلی کارگاه 

  کاهش اثرات اجتماعی ناشی از استمالک اراضی 

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

 سرپرست دفتر برنامه ریزی آب و بودجه  –محمد خسروی 

 

 تجربه شما نسبت به تجارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایی بوده است که آن را متمایز می نماید؟

 ای عملکرد نوآورانه باشد.بسته به نوع اعتبار می تواند متفاوت و داراز سازمان های دیگر اطالعی ندارم لکن 

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

 شرکت آب منطقه ای گلستان 
 شرکت مدیریت منابع آب استان گلستان 

  توضیحات : سایر
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