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اشاره: مجموعه گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اســامی، بر اساس ماده 1 و 2 
قانون شرح وظایف مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســامی و به عنوان بازوی پژوهشی 
مجلس شورای اســامی تهیه و منتشر می 
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شده توسط همین مرکز )میزان بهره مندي از 
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تولیدات پژوهشــی تاکنون مورد استقبال و 
اســتفاده نمایندگان مجلس شورای اسامی 
قرار نگرفته است و بخش محدودی از مصوبات 
)22 درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مرکز 
پژوهش ها همخوانی دارد. بدون تردید مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی در روند 
تحول قانونگذاری ســنتی کشور نقش مهمی 
دارد. چالش قانــون ضمن اعام آمادگی برای 
انعکاس متن جوابیه مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی پیشــاپیش از حسن توجه و 
اندیشمندان  و  نخبگان  عموم  پیشــنهادات 
سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی، نقد و 
بررسی مدیریت بحران آب )مطالعه تطبیقی( 
منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسامی می پردازد.
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شورای اسالمی
در چکيده گزارش اینگونه آمده اســت: کشــور 
ایــران از لحاظ شــاخصه ای مختلف بين المللی 
در وضعيت تنش آبی قرار دارد. وضعيت نابسامان 
مدیریــت منابع موجود آبی کشــور یکی از علل 
اصلی قرار گرفتن ایران در شرایط تنش آبی است. 
در صورت ادامه وضع موجود مدیریت منابع آب، 
کشور ایران با مشکالت متعددی ازجمله مشکالت 
اجتماعی، سياسی و اقتصادی مواجه خواهد شد. 
از این رو باید سياســت ها و راهکارهای مناسبی 
جهــت مدیریت وضــع موجود و بــرون رفت از 
وضعيت تنش آبی اتخاذ شــود. در گزارش حاضر 
بــا مطالعات تطبيقی در زمينه گذر از بحران آب، 
راه حل های به کار گرفته شده توسط کشورهای 
موفق درگير در خشکســالی و بحران آب بررسی 
شده است. رژیم صهيونيستی و ایالت کاليفرنيای 
آمریکا دو نمونه موفق مدیریت بحران آب هستند 
که در این گزارش به بررسی این دو مورد موفق در 
گذر از بحران آب، پرداخته شده است. در ابتدا به 
بيان سياست ها و اهداف کلی این کشورها اشاره 
شده و ســپس راهکارهای مؤثر جهت دستيابی 
به اهداف تعيين شــده، بررسی می شود. ازجمله 
ابتدایی ترین سياست های اتخاذ شده توسط رژیم 
صهيونيستی و ایالت کاليفرنيا در زمينه مدیریت 
بحران آب، سياســت حفظ منابــع موجود آبی؛ 
همچــون جلوگيری از اتالف آب در فرایند انتقال 
است. همچنين استفاده از روش های آبخيزداری 
و پر کردن آبخوان ها به وسيله کنترل سيالب ها 
جهت جلوگيری از تبخير آب و کنترل نوســانات 
تأمين آب، از روش های مؤثر در این زمينه است. 
ازجمله سياســت های متداول دیگــر در زمينه 
مدیریت بحران آب در کشورهای موفق، می توان 
کاهش وابستگی به منابع با اطمينان کم، همچون 
بارش ساليانه و تکيه بر منابع با اطمينان بيشتر، 
همچون آبهای توليد شده توسط آب شيرین کن 
هــا و تصفيه فاضالب را بيان کرد. مدیریت تقاضا 
نيز از جمله سياست های رایج در زمينه مدیریت 
بحران آب اســت، به این صورت که کشــورهای 
موفق با وضع تعرفه ها و مشوق ها، ميزان و نحوه 
مصرف آب را مدیریت می کنند. برای مثال رژیم 
صهيونيستی جهت استفاده کشاورزان از فاضالب 
تصفيه شــده، مشوق ارائه می دهد؛ اما در عوض، 
تعرفه آب تازه برای استفاده کشاورزان بسيار باالتر 
از تعرفه های معمول جهانی است. با پياده سازی 
سياست های مناسب و افزایش بهره وری، توليد 
محصوالت کشــاورزی بر واحــد آب در نيم قرن 
گذشته در رژیم اشــغالگر قدس هفت برابر و در 

کاليفرنيا چهار برابر شده است. سياست های 
پيشــنهادی به طور خالصه شامل سياست حفظ 
منابع موجود آبی کشور و سيستم مدیریت توسعه 
یافته، سياست مدیریت تقاضا و همچنين سياست 
کاهش وابستگی به ميزان بارش ساليانه به وسيله 
اســتفاده از منابع آبی با اطمينان اســت. هر یک 
از سياست های بيان شــده، نيازمند راهکارهای 
مناسب و مرتبط هســتند که در این گزارش به 

آنها اشاره می شود.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده اســت: ذخایر آب 
جزء منابع تجدیدشــونده محسوب می شوند، با 

وجود این مقدار آبی که سطح کره زمين از طریق 
چرخه آب به طور ساليانه دریافت می کند، ثابت 
اســت. این در حالی اســت که توزیع آب تجدید 
شونده روی سطح زمين یکنواخت نبوده و معموالً 

با توزیع جمعيت و نيازهای آبی تناسب ندارد. 
کشــور ایران به دليل داشتن بارش ساليانه کمتر 
از یک سوم متوســط جهانی، در زمره کشورهای 
با محدودیت منابع آب قلمداد می شــود. آب در 
فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر 
منطقه، نقــش عمده و کليــدی دارد و در ایران 
به دليل کمبود منابــع آب، مدیریت صحيح آن 
برای رســيدن به توسعه پایدار از اهميت ویژه ای 
برخوردار اســت. برای مدیریت صحيح منابع آب 
الزم است وضعيت کمبود و یا بحران آب در کشور 
مشخص شود. شــاخص ها و مدل های متعددی 
برای ارزیابی کمبود آب کشــور به کار گرفته می 
شوند. در ادامه به طور خالصه شرایط کشور ایران 
از نظر برخی از مهم ترین این شاخص ها مشخص 
خواهد شــد. بر اســاس شــاخص فالکن مارک 
کشورهایی که سرانه آب تجدید پذیر آنها کمتر از  
1700 مترمکعب در سال است، در شرایط تنش 

آبی قرار دارند. 
در جمــع بندي و نتيجه گيــري گزارش اینگونه 
آمده است: در این بخش با توجه به اطالعات جمع 
آوری شده از سياست ها و راهکارهای اتخاذ شده 
توسط کشورهای موفق در زمينه مدیریت بحران 
آب، راه حل های مناســب جهت مدیریت بحران 
آب ایران پيشــنهاد می شود. پيشنهادهای نهایی 
شامل سه سياست کلی: حفظ منابع موجود آبی 
کشــور و سيستم مدیریت توسعه یافته، مدیریت 
تقاضا و کاهش وابستگی به ميزان بارش ساليانه به 
وســيله استفاده از منابع آبی با اطمينان است که 

در ادامه به هر یک پرداخته می شود.
1. سياســت حفــظ منابع موجود آبي کشــور و 

سيستم مدیریت توسعه یافته
با توجه به ارزیابی وضعيت آب کشــور توســط 
شاخصهای معتبر، به نظر می رسد مدیریت کمبود 
آب از طریق مدیریت صحيــح منابع آب موجود 
امکان پذیر باشــد. برای مثال با توجه به شاخص 
فالکن مارک ســرانه آب کشور در مرز تنش آبی 
قرار دارد. کم هزینه ترین راه حل برای جلوگيری 
از وقوع تنش آبی در کشور، حفظ منابع آب موجود 
است. یکی از موانع اساســی در مدیریت کمبود 
آب، عدم دسترســی به اطالعات دقيق نسبت به 
وضعيت آبی کشور است. بنابراین اولين گام در این 
رابطه جمع آوری داده ها و تحليل جامع توســط 
یک دســتگاه نظارتی یکپارچه است. در حقيقت 
وجود یک دستگاه نظارتی قوی با داشتن اطالعات 
جامع صحيح، از اولویت های مدیریت کمبود آب 
است. برای مدیریت کمبود آب الزم است عملکرد 
سيستم توليد و انتقال آب، راندمان باالیی داشته 
باشد. با مقایسه تعرفه آب آشاميدنی کشور ایران 
با سایر کشورهای جهان، مشاهده شد که اختالف 
قابل توجهی در این زمينه وجود دارد. این تعرفه 
پایين کارآمدی سيستم مدیریت آب را به شدت 
تحت الشــعاع قرار مــی دهد. موارد ذکر شــده 
پيرامون سياســت حفظ منابع موجود آبی کشور 
و سيستم مدیریت توســعه یافته را می توان در 

بندهای زیر خالصه کرد:
- جمع آوری اطالعات کامل از سهم موارد مختلف 

در سيستم توليد، توزیع و مصرف آب،
- راه اندازی سامانه یکپارچه و دقيق برای کنترل 
کامل اطالعات به صورت آنالین در شبکه توليد، 

توزیع و مصرف،
- تهيه برنامه بلندمدت و کوتاه مدت برای کنترل 

سهم بخش های مختلف در مصرف آب،
- تکميل اطالعات آبخوان های مختلف کشــور 

)فعال و غيرفعال(،
- تصفيه فاضالب و پســاب هــا و ذخيره آنها با 
کيفيت های مختلف در سفره های زیرزمينی که 
می تواند عامل احيای بعضی از سفره های از بين 

رفته نيز باشد،
- قيمت گذاری واقعی آب و منطقی کردن تعرفه 

های آب و فاضالب،
- ارتقاء راندمان عملکرد سيســتم توليد و انتقال 

آب و کاهش اتالف،
- توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 

توليد و توزیع آب،
- اســتفاده از روش های نوین همچون نشــتی 
ســنجی به وســيله روش های آکوستيک جهت 

کاهش اتالف در فرایند انتقال،
- جلوگيری از انتقال وســيع آب که عامل برهم 

زدن اکوسيستم های محيط زیستی می شود.
2. سياست مدیریت تقاضا

یکی از گام های عملی و زود بازده در کنترل منابع 
آبی، مدیریت تقاضای آب اســت. همان طور که 
در مطالعات تطبيقی اشاره شد، کشورهای موفق 
بــا وضع تعرفه های تصاعــدی چند مرحله ای و 
سنگين، مصرف کننده را مجبور به کنترل مصرف 
آب کرده اند. در کشور ایران نيز تعرفه ها تصاعدی 
است، اما همچنان با قيمت واقعی آب توليد شده 
فاصلــه دارد. لذا یکی از گامهای مؤثر در مدیریت 
تقاضای آب در ایران، ساماندهی بخش کشاورزی 
است. درحقيقت الزم است از طریق مطالعه دقيق، 
برنامه جامع و مدیریت قوی، کاشت محصوالت در 
مناطق مختلف کشــور را مدیریت کرد. از این رو 

محصوالت باید متناسب با شرایط آبی هر منطقه 
و با توجه به نيازهای اساسی کشور انتخاب شوند. 
موارد ذکر شده پيرامون سياست مدیریت تقاضا را 

می توان در بندهای زیر خالصه کرد: 
- وضــع تعرفه های تصاعــدی چند مرحله ای و 

سنگين مطابق با قيمت واقعی آب،
- انجام مطالعات دقيق تر پيرامون ارزش گذاری 

آب،
- لزوم توجه ویژه به بخش کشــاورزی با توجه به 

سهم قابل توجه این بخش در بحران آب،
- افزایش تعرفه آب بخش کشــاورزی به منظور 

اجبار کشاورزان به افزایش شاخص بهره وری،
- حفظ رونق کشاورزی به وسيله افزایش شاخص 

بهره وری،
- پياده ســازی برنامــه جامــع و مدیریت قوی 
کاشــت محصوالت در مناطق مختلف کشــور از 
طریق مطالعات دقيق به منظور کشت محصوالت 
متناســب با شــرایط آبی هر منطقه و با توجه به 

نيازهای اساسی کشور.
3. سياســت کاهش وابســتگي به ميزان بارش 
ساليانه به وسيله استفاده از منابع آبي با اطمينان 
تأمين منابــع آب با اطمينان بــاال همچون آب 
بهدســت آمده از نمک زدایــی آب های دریا، در 
بسياری از کشورهای موفق به عنوان روشی مؤثر 
مشاهده می شود. برای مثال رژیم اشغالگر قدس 
و ایالت کاليفرنيا با ایجاد سایت های شيرین سازی 
آب شور، حساسيت منابع آبی خود به ميزان بارش 
ســاليانه )که متغير بوده و در دوران خشکسالی 

کاهش می یابد( را از بين برده اند.
4. یکی از گام هــای الزم توجه ویژه به مدیریت 
آبخيزداری است. وضعيت آبخوان ها باید به طور 
مرتب پایش شده و نتایج آن تحليل شود. می توان 
با مدیریت سيالب ها، آبخوان ها را پر کرد؛ عالوه 
بر این کشورهای موفق، سفره های زیرزمينی خود 
را به وســيله منابع با اطمينان یعنی آب شيرین 
کن و پســاب تصفيه شده، پر می کنند. پر کردن 
این آبخوان ها از یک سو باعث به حداقل رساندن 
اتالف آب ناشــی از تبخير شــده و از سوی دیگر 
نقش کنترل کننده نوسانات تأمين آب را ایفا می 
کند. موارد ذکر شــده پيرامون سياســت کاهش 
وابستگی به ميزان بارش ساليانه به وسيله استفاده 
از منابع آبی با اطمينــان را می توان در بندهای 

زیر خالصه کرد:
- نمک زدایی آبهای دریا و استفاده از آب شيرین 

کن ها،
- تصفيه فاضالب، بستن چرخه آبی و استفاده از 

فاضالب در بخش کشاورزی،
- ارائه مشوق و ترغيب کشــاورزان به استفاده از 

پساب تصفيه شده،
- وضع تعرفه های سنگين برای آبياری محصوالت 
کشاورزی در جهت محدود کردن استفاده از آب 

تازه،
- مدیریت آبخيزداری،

- پایش وضعيت آبخوان ها به طور مرتب، تحليل 
داده ها و تصميم گيری صحيح و به موقع،

- پر کردن آبخوان ها به وســيله مدیریت سيالب 
ها،

- پر کردن سفره های زیرزمينی به وسيله منابع با 
اطمينان همچون آب شيرین شده و پساب تصفيه 

شده،
- اســتفاده از ظرفيت آبخوان ها و ســفره های 

زیرزمينی جهت جلوگيری از تبخير آب،
- کنترل نوسانات تأمين آب با استفاده از ظرفيت 

آبخوان ها و سفره های زیرزمينی.
ارزیابی بخش های گزارش 

الف( عنوان
- آیا عنوان گــزارش بيان گر اهميت موضوع آن 

است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راســتای بحث و بررسی 

پيرامون عنوان تهيه و ارائه شده است؟ خير
- آیا نام دســت اندرکاران تهيه و انتشار گزارش 
بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، 
محل کار و نشانی پست الکترونيک در گزارش قيد 

شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آیا چکيده دقيقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ 
بله

- اگر چکيده به تنهایی مورد بررسی قرار گيرد، آیا 
به اندازه کافی خالصه و چکيده کل مقاله است؟ 

بله
- آیا چکيده گزارش دارای بخش واژگان کليدی 

است؟ خير
ب( فهرست

- آیا گزارش دارای فهرســت اجمالی و تفصيلی 
است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست 
جداگانه اند؟ خير

- آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مکان 
ها و ... است؟ خير

پ( مقدمه 
- آیا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و یا هدف از 
مقاله )بيانی از مشکل موجود و بررسی متون( را 

شامل می شود؟ بله
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شــرح داده شــده 

است؟ بله
- آیا از واژگان کليدی و اصطالحات مهم گزارش 

تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خير
- آیا پيشــينه تاریخی بحث مورد نظر در منابع 
معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شــده 

است؟ خير
ت( روش کار 

- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اســتفاده 
شــده اســت؟ روش گزارش توصيفی و اقتباسی 

است.
- آیا روش های انتخاب شــده توسط نویسندگان 

قادر به پاسخ به سواالت تحقيق می باشد؟ خير
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده 

شده اند؟ خير
- اگر یک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين 
دیگری انجام شود، می تواند همين نتایج را در پی 

داشته باشد؟ خير
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی ســازماندهی شده است؟ 
خير

- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خير
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ 

خير
- راســتی آزمایی نتایج گــزارش از طریق کدام 
آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد آزمون های 

راستی آزمایی است.
- آیا نتایج گــزارش از روایی و پایایی قابل قبول 

برخوردار است؟ خير
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آیا نویسندگان مشخصا بيان کرده اند که فرضيه 

آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خير
- آیــا یافته های این مطالعه با مطالعات مشــابه 

پيشين در این زمينه مقایسه شده است؟ خير
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خير

- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی 
ارائه شده است؟ خير

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شــکل ارائه 

شده است؟ خير
- آیا جدول ها، نمودارها و شــکل ها ویژگی های 
کليدی مطالعه را نشــان می دهند؟ گزارش فاقد 

جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شــفاف و قابل 
فهم هستند و دارای باالنویس و زیرنویس مناسب 
می باشــند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل 

است.
ح( پيوست ها

- آیا پيوســت های گزارش حاوی اطالعات مفيد 
است؟ گزارش فاقد پيوست است.

- آیا پيوســت ها به کســب آگاهی بيشــتر در 
مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پيوســت 

است.
- آیا پيوســت ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با 

گزارش است؟ گزارش فاقد پيوست است.
خ( منابع

- آیــا منابع کافی برای اهــداف این مطالعه در 
جامعه وجود دارد؟ بله

- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل 
های علمی است؟ بله

- آیــا منابع مهم و کليدی بــه روز بوده اند و با 
دقت گزارش شده اند؟ خير

- شــيوه ارائه مســتندات و ارجاعات در گزارش 
چگونه است؟ بصورت پاورقی

- آیــا گــزارش منابعی بــرای مطالعه بيشــتر 
مخاطبان ارائه کرده است؟ خير

- آیا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای 
داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خير

ارزیابی محتوایی گزارش
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل ســامان مند را تشکيل می 
دهد؟ خير

- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل 
مفهومی ارائه کرده است؟ خير

- آیا گــزارش دارای فرضيه یــا فرضيه هایی با 
سواالت مشخص است؟ خير

- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انســجام و 
هماهنگی است؟ خير

- آیا بســط و توضيح مطالــب در هر پاراگراف، 
بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله

- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع 
بندی مطالب پرداخته است؟ خير

- آیــا گزارش دارای بخش نتيجه گيری یا جمع 
بندی نهایی است؟ بله

ب( نوآوری
- آیا محتــوای گزارش دارای ســطح خاصی از 
نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ 

خير
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی 

نظری قدیمی است؟ خير
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود 

دارد؟ خير
- آیا گزارش مدعــی ارائه محصوالت یا خدمات 

جدید است؟ خير
- آیــا محتوای گــزارش دارای توانایی خاص در 
ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خير

- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغيب 
می کند؟ خير

پ( اهميت
- آیا نســبت حجم مطالب به اهميت موضوع در 

گزارش کافی است؟ خير
- آیا چينش مطالب در گزارش بر اســاس درجه 
اهميــت موضوعات و وزن محتوایــی آنها انجام 

شده است؟ خير
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات 

اولویت دار توجه شده است؟ خير
ت( شيوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سليس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشــنی توانسته اند 

موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خير
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعيت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و 

وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خير
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... 
توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک 

کند؟ خير
- آیا مؤلف از ســاختارها و کلمات رایج در متون 
علمی و نيز ســبک نویسندگی اســتفاده کرده 

است؟ خير
- آیا گــزارش از ویژگی های بينامتنی برخوردار 

است؟ خير
- آیــا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا 
مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد 

نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خير
ج( اعتبار 

- آیا گــزارش مبتنی بر پژوهــش های روزآمد 
حوزه تخصصی مربوطه است؟ خير

- آیا شــواهد، منابع و استدالل های موجود در 
گــزارش از اعتبار علمــی الزم و کافی برخوردار 

است؟ خير
- آیــا اعتبار علمی گزارش از ســوی یافته های 
پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایيد می شود؟ 

خير
ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کســانی 
هستند؟ نمایندگان مجلس شورای اسالمی

- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان 
و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بيشتر 
در رابطــه با موضوع تخصصی ترغيب می کند؟ 

نامشخص
- آیــا گزارش حاضــر توانایــی برطرف کردن 
نيازهــای مخاطبان و ذینفعــان خود را دارد؟ 

نامشخص
ب( تاثيرگذاری اجتماعی

- آیا گــزارش در بحث پيرامــون پدیده مورد 
نظر خــود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار 

است؟ خير
- آیا گــزارش پيش نيازهــا و پيش فهم های 
ضــروری و مورد نيــاز برای فهم خــود را به 

مخاطبان ارائه کرده است؟ خير
- آیا گزارش برای علل و آثار مشــکالت متعدد 
موجود در زندگی مردم تحليل مناســبی ارائه 

کرده است؟ خير
- آیا گزارش برای حل مشــکالت زندگی مردم 
دارای طرح اجرایی با پيشــنهادهای مشخص و 

مستدل است؟ خير
- آیــا گــزارش بــرای کارآمــدی راهکارهای 
پيشــنهادی خود برای حل مشــکالت زندگی 
مردم روش راســتی آزمایی خاصی را پيشنهاد 

کرده است؟ خير
- آیا گزارش توانســته است اهداف اجتماعی از 

پيش تعيين شده خود را محقق سازد؟ خير
- آیــا ناشــر مجموعــه نظــرات مخاطبان و 
بازخوردهــای مجامع علمی را پيرامون گزارش 

منتشر کرده است؟ خير
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و 

فرودست کشور معين کرده است؟ خير
- آیــا گــزارش مطالبی پيرامــون کارآمدی و 
عملکــرد قوانين مرتبط با موضوع بحث خود را 

ارائه کرده است؟ خير
- آیا انتشــار این گزارش بازتاب های رسانه ای 

گسترده در پی داشته است؟ خير
پ( نيازمحوری

- این گزارش چه نيــازی )بنيادی، تخصصی، 
درســی، کمک درســی و عمومــی( را تأمين 

خواهد کرد؟ نيازهای عمومی
- آیا گــزارش توانایــی علمــی و عملی برای 
)خالءها،  مخاطبــان  نيازهــای  نــوع  تفکيک 
کمبودهــا، تهدیدها، آســيب هــا، ضعف ها، 
فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها( و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن 
را )برنامه های ایجادی، جبرانی، پيشــگيرانه، 
مقابلــه ای، تقویتی، توانمندســازی، ارتقایی، 

تامينی و انتخابی( دارد؟ خير
- آیــا توانایی هــدف گــذاری، راهبردگذاری، 
سياستگذاری و ســازماندهی مرتبط با موضوع 
برای رفع ســطوح گوناگون نيازهای مخاطبان 

در گزارش وجود دارد؟ خير
پ( رتبه ها و جوایز

- آیــا گزارش دارای رتبــه و جوایز ملی و بين 
المللی است؟ خير

- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی 
از سوی منابع علمی معتبر است؟ خير

ت( تقدیر و تشکر
- آیــا در گزارش از شــخصيت های حقيقی و 
حقوقــی موثر در کار )اعم از امور علمی و فنی 

و...( سپاسگزاری شده است؟ خير
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی 

مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خير
ارزیابی های شکلی گزارش 

الف( ویراستاری فنی 
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بيان 

کامل موضوع گزارش کافی است؟ خير
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به 

درستی انجام شده است؟ خير
- آیا نوع صفحه آرایی )نوع و اندازه خط، فاصله 
خطوط، حاشيه ها، ســرصفحه و پاورقی و ...( 

گزارش مناسب است؟ خير
- آیا آیين نگارش واژگان و جمالت بر اســاس 
زبان فارســی معيار در تدویــن گزارش رعایت 

شده است؟ خير
- آیــا در گزارش بــرای واژگان و اصطالحات 
علمی بيگانه، معادل سازی مناسب انجام شده 

است؟ خير
- آیا نشــانه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، 
نقطه، خط تيره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...( به 

درستی انجام شده است؟ خير
ب( ویراستاری علمی 

- آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود 
عمل کرده است؟ خير

- آیا گزارش از زمان انتشــار چاپ اول تاکنون 
بروزرسانی شده است؟ خير

- آیا محتــوای گزارش نياز بــه حذف مطالب 
دارد؟ بله

- آیــا محتوای گــزارش نياز بــه اضافه کردن 
مطالب دارد؟ بله

- آیا گــزارش حاضر نياز به ویراســتاری ادبی 
دارد؟ بله

ج( ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگــی های خاص مانند 
بــزرگان،  کادر هــای خالصه پيام، ســخنان 

تاریخچه و... است؟ خير
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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آگهی مناقصه عمومی ساخت و نصب نرده های پارک جنگلی دانشجو

بهروز کاویانی شهردار شهریار

ت دوم
نوب

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 3037 مورخ 98/12/27 نسبت به ) ساخت و نصب نرده های 
پارک جنگلی دانشجو( با اعتبار 14/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 2099093897000015 تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند..
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 700/000/000 ریال می باشد.) واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی(

2-سپرده نفرات اول تا دوم مناقصه تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردیده است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

6- متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
7- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/10/23 تا تاریخ 99/11/2 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

8- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14/30 مورخ 99/11/12 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
9- زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 15/00 مورخ 99/11/13 در محل: شهریار خیابان طالقانی شهرداری شهریار

چالش قانون گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )230( میکند: 

مدیریت بحران یا اتالف منابع آبی کشور 


