
 

                                                                                                                    

 تسریع در زمان ابالغ موافقتنامه : عنوان تجربه
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 کارشناسي ارشد تحصیالت: حمیده صاحبي نام و نام خانوادگي:

 : کارشناس بودجهسمت ستان: آب منطقه ای گل سازمان

 hamidehsahebi@yahoo.comپست الكترونیك: جناب آقای مهندس نظری مدیرعامل:

 : شرکت آب منطقه ای گلستانآدرس

 97872669  نمابر: 93777229163 همراه: 97872623   تلفن ثابت:

 

 ست؟چه مسائل ، مشكالت و یا ضرورتهایي باعث اقدام شما به این تجربه بوده ا

تجربه نشان مي دهد همه ساله ابالغ اعتبار عمراني از پروسه مبادله موافقتنامه ها روندی طوالني و زمانبر دارد و 

سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ماه های مرداد و شهریور صورت میپذیرد که همین امر موجب مي گردد 

ماه تاخیر زماني نسبت به تصویب بودجه در مجلس و ابالغ  پروسه تنظیم، مبادله و ابالغ موافقتنامه حداقل با شش

 دولت مواجه شود و شرایط مناسب آب و هوایي پروژه های اجرایي از دست رود.

 

 چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزینش نموده اید؟

 سوی تمامي مراجع زیربط مي باشد.پروسه تاخیر شش ماهه ابالغ اعتبارات در سنوات اخیر قابل مشاهده و تایید از 

پیش از ابالغ اعتبار با مشورت و تایید اولیه  ،با توجه به تجربیات شخصي بنده در حوزه تنظیم و مبادله موافقتنامه

موجب تسریع در تهیه و منع قانوني فوت وقت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، پیش نویس موافقتنامه بدون 

 افقتنامه مي گردد.فرایند مبادله مو

 

 مراحل اجرای این تجربه در سازمان را نام ببرید؟

 ) اردیبهشت ماه(استان ارسال پروژه های پیشنهادی شرکت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -7

 تصویب و ابالغ بودجه کشور -7

 ، و مبالغ اعتباری مورد نیاز آن سازمان با پروژه ها اولیهموافقت  -9

 برگزاری جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستاني -2

 توسط مدیران طرح هابا فرمت موافقتنامه در قالب فایل اکسل  تهیه پیشنویس -1

 عمراني به شرکتبالغ اعتبارات ا -8

 (2)نظارت باز شدن سامانه مبادله موافقتنامه ها  -2



 

 بت موافقتنامه ثورود اطالعات به سامانه و  -6

 

 )مثال صرفه جویي هزینه،کاهش زمان فرایند و...(جي اثر بخش بودن تجربه شما را تائید مي کند.چه شواهد و نتای

 به میزان یك ماه  موافقتنامه هاو ابالغ مبادله زمان تسریع در 

تسریع در شروع عملیات اجرایي طرح های عمراني با توجه به کوتاه شدن زمان تنظیم و ابالغ موافقتنامه از سوی 

 دیریت و برنامه ریزیسازمان م

 

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

- 
 

 محدوده زماني و مكان اجرا :

 انجام پذیرفته است. 32این تجربه در آب منطقه ای گلستان و در فرایند مبادله موافقتنامه های سال 

 ني مخاطبان اصلي این تجربه هستند و چه آموزه هایي برای آنها دارد؟چه کسا

در زمان  کلیه دستگاه های اجرایي دارای اعتبارات تملك دارایي های سرمایه ای میتوانند از این تجربه بهره گرفته و 

 موافقتنامه صرفه جویي شده و روند مبادله تسریع مي یابد. و ابالغ مبادلهتنظیم،

 

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

 ب منطقه ای گلستانآکارشناس بودجه حمیده صاحبي،
 

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

 مي نماید؟

- 

 

 ربه به آنها ارائه شده است.این تج "مراجعي که قبال

 شرکت آب منطقه ای استان گلستان
 

 سایر توضیحات :

 


