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دو -پیشینه و/یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالبهای ایران كه از سال  1331با حمایت برنامه عمران ملل متحد ،تسهيالت محيط زیست جهاني و سازمان حفاظت محيط
زیست آغاز شده است ،نمونهای از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در كشور ایران به شمار ميرود كه بر استقرار
مدیریت زیست بومي در سطوح ملي و محلي ،فضای مناسب برای مشاركت ذینفعان و تدوین و اجرای برنامههای مدیریت جامع برای تاالبهای
مهم كشور تمركز نموده است .این برنامههای مدیریت در قالب یک فرایند مشاركتي و با هدف همافزایي بين پروژههای توسعهای و اقدامات
حفاظتي در سطح حوضه آبریز تاالبها تدوین مي شوند و وظایف هر یک از نهادهای دولتي و غيردولتي در حفاظت از تاالب را همراستا با شکل-
گيری توسعه پایدار در سطح حوضه مشخص مينمایند .در این بين عالوه بر پرداختن به موضوعات مختلف نظير حفاظت از تنوع زیستي،
معيشت جوامع محلي ،اطالعرساني و آگاه سازی عمومي ،مدیریت منابع آب و خاک با هدف تأمين حقآبه تاالبها مورد توجه ویژه قرار ميگيرد.
در همين راستا با توجه به سهم قابل توجه بخش كشاورزی از منابع آبي حوضه ،موضوع الگوسازی مشاركت مردم در احيا تاالبها و استقرار
كشاورزی پایدار در مناطق تاالبي از طریق مشاركت ذینفعان و سازمانهایي مانند جهاد كشاورزی از اهميت خاصي برخوردار است.
اجرای موفقيت آميز طرحهای نمونه كشاورزی پایدار توسط طرح حفاظت از تاالبهای ایران در سالهای اخير ،مقدمات شروع پروژه جدیدی با
عنوان «الگوسازی مشاركت مردم در احيای دریاچه اروميه» را از سال  1313در حوضه آبریز دریاچه اروميه و در روستاهای پایلوت از استانهای
آذربایجان شرقي و غربي فراهم آورد .اهداف مدیریتي "برنامه مدیریت جامع دریاچه اروميه" به شرح زیر خروجيهای اصلي پروژه فوق را شامل
ميشوند:
 .1افزایش آگاهيها در مورد ارزشهای دریاچه و تاالبهای اقماری آن و تقویت مشاركتهای مردمي در مدیریت آنها
 .2مدیریت پایدار منابع آب و كاربری اراضي كشاورزی
 .3حفاظت از تنوع زیستي و بهره برداری پایدار از منابع تاالب
با توجه به محورهای ذكر شده ،پروژه " الگوسازی مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستي" تاكنون
فعاليتهای خود را در  151روستای استانهای آذربایجان شرقي ( 55روستا) و غربي ( 15روستا) انجام داده است( .فهرست مشخصات
روستاهای پایلوت طي ضميمه و به تفکيک پروژههای اجرایي ارایه ميگردد).
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سه -گروه مخاطب و کاربرد یافتهها
مخاطبان این فعاليت ميتواند ناظران ملي ،ستاد احيا دریاچه اروميه ،استاني و شهرستاني در سازمان حفاظت محيط زیست و معاونت
ترویج جهاد كشاورزی ،نيز در سطح جامعه محلي ،شركتهای فني مهندسي و سمنهای مجری و كشاورزان و زنان روستایي ساكن در
روستاهای آزمایشي «طرح الگوسازی مشاركت مردم در احيای دریاچه اروميه» باشند .همچنين برنامهی توسعهی ملل متحد ()UNDP
یکي دیگر از گروههای مخاطب این ارزیابي است كه چکيده انگليسي گزارش را در اختيار خواهد گرفت.

چهار -هدفهای پروژه
هدف اصلي از پروژه حاضر انجام بازدید فراستاني در سطح مزارع و توانمندسازی جوامع محلي جهت اطالع و دسترسي هر چه
بيشتر به تجربيات موفق جوامع محلي در پروژه مذكور در حوضه مرتبط با اجرای آن مي باشد كه ميتوان به صورت مشخصتر در
بندهای ذیل بيان شود:
 شناسایي پتاسنيلهای موجود و تهيه برنامه اجرایي برای بازدید از سایتهای انتخاب شده؛
 توانمندسازی گروههای هدف جامعه محلي كه شامل شركتهای خدمات همکار طرح و همچنين جوامع محلي و بهرهبردار
و توليدكننده محصوالت منتخب هستند جهت اطالع و دسترسي هر چه بيشتر به تجربيات موفق جوامع محلي و
 مستندسازی فرایند ،ثبت درس آموختهها و نتایج بدست آمده.

پنج -خدمات مورد انتظار طرحپیشنهادی
 -1بررسي و انتخاب شاخصهای مناسب برای بازدیدها به شکلي كه دارای ارزش افزوده برای كشاورزان باشد
 -2انتخاب سایتهای مناسب در هر استان از طریق برگزاری جلسات هماهنگي شركت مجری با جهاد كشاورزی دو استان آذربایجان
شرقي و غربي و دیگر شركتهای مجری فعال در پروژه «الگوسازی مشاركت مردم برای احيا دریاچه اروميه» (شامل شركتهای
مجری در استان آذربایجان غربي در شهرستانهای اروميه ،نقده ،مهاباد و مياندوآب)
 -3انتخاب سایتها به گونهای باشد كه كمترین فاصله مکاني در استان وجود داشته باشد
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حداقل تعداد سایتها برای بازدید ميبایست  1-2سایت در استان بوده به گونهای كه سایتها دارای عموميت تکنيکهای
كشاورزی باشد(تکنيکهای بکار رفته در كشت پایيزه و بهاره ،اثرگذاری بکارگيری تکنيکها بر مصرف آب ،سموم كشاورزی و )...



كشاورزان از  1شهرستان در استان آذربایجان غربي مجموعا  161نفر را در استان تحت پوشش بازدید قرار ميگيرند.

 -5تهيه برنامه بازید ،اقدامات الزم
 -6تدوین جدول زمانبندی فعاليتها وخروجيها و اجرای برنامه بازدید
 -7برگزاری جلسهای مشترک با نهادهای ذیربط دو استان با یکدیگر ،جهت معرفي مجری و هماهنگي یک بازدید ميداني بيرون یا
داخل استاني(كشاورزان استان آذربایجان غربي از سایتهای شاخص آذ.شرقي یا دشتمغان یا مشکينشهر و یا غيره بازدید كنند)
 -3انجام هماهنگيهای الزم برای لجستيک در بازدید خارج استاني شامل ایاب و ذهاب ،ميانوعده و ناهار ميباشد.
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تهيه گزارش بازدید و مستندسازی فرایند و تحليل و اثربخشي بازدید از منظر ذینفعان بازدید و ارائه درس آموخته و نتایج حاصل
از بازدید ميداني و انتقال تجارب

شش -تولیدات پژوهش
تهيه مجموعه ای شامل :كتابچه بازدید مذكور ،چکيدهای مدیریتي در قالب فایل  ،Wordخالصه مطالعه فوق همزمان ارسال گزارشات
پيشرفت در قالب  ،Power pointچکيده انگليسي و فيلم خام (شامل مصاحبه و ارایه فرایند ارزیابي) و فایلهای پيوست (عکس،
نمودار ،فایلهای جانبي  Wordو  Excelو هر فایل دیگر)

هفت -جدول زمانی
زمان پيشنهادی طرح حفاظت از تاالبهای ایران برای انجام كامل پروژه حاضر پروژه حداكثر  7ماه مي باشد .از درخواستدهندگان
انتظار ميرود گامهای اجرایي خود را در هر مرحلهی ارزیابي در قالب یک جدول جامع برنامهریزی عرضه كنند.

هشت -پشتبانی اجرای پژوهش
طرح حفاظت از تاالبهای ایران حتي االمکان برنامه ریزی و هماهنگي الزم جهت مسایل لجستيکي شامل هماهنگي زمان و مکان
برگزاری جلسات با بازیگران پروژه را با همکاری مجری پروژه انجام خواهد داد.

نه -مشخصات و تجربهی مجری (تیم کاری پروژه)
مجریان پروژه حاضر مي بایست تجربهی اجرای فعاليتهای مرتبط طرحهای مختلف و ترجيحاً با موضوعات مرتبط با پروژه را داشته
باشد .ترجيحاً اعضای این تيم دارای سابقهی كار مفيد در استانهای آذربایجان شرقي و غربي باشند حق معنوی استفاده از این فعاليت
با ذكر نام طرح حفاظت از تاالبهای ایران بالمانع است.

ده -مالحظات
در تهيه و اجرای طرح پيشنهادی مالحظات اخالقي پژوهش ميبایست رعایت شود ،برای مثال اطالعات به دست آمده (در نوشتار،
عکس ،فيلم و غيره) از سوی مصاحبهشوندگان ،در صورت تمایل آنها« ،محرمانه» باقي ميماند .در طرح پيشنهادی برای محدودیتهای
پژوهش از جمله اوج فصل كاری روستایيان و غيره نيز الزم است تدابيری در نظر گرفته شده ،ذكر گردد.

مالحظات مالی و حقوقی


كليه هزینههای اجرایي مرتبط با شرح خدمات فوق و همچنين هزینههای بيمه (حوادث و  )...كاركنان شركت و ماليات در
طول مدت زمان قرارداد به عهده شركت مجری ميباشد.



اشخاصي كه تمایل به همکاری دارند لطفا ،طرح توجيهي ،قيمت پيشنهادی مدارک مورد نياز حداكثر تا تاریخ  11/1/31به
تاالبهای ایران ارسال نمائيد.

آدرس پست الکترونيک wetland.ciwp@gmail.com :طرح حفاظت از
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حد نصاب این استعالم در قالب حد نصاب معامالت كوچک دولتي ( 323/111/111ریال) ميباشد .توجه كنيد كه كسورات
قانوني نيز در این براورد لحاظ شده است.



در پيشنهادی مالي برای هر یک از خروجيها و آیتمها قيمت به تفکيک اعالم شود.



قيمت پيشنهادی بهمراه كسورات قانوني و بصورت مجزا اعالم گردد.



شرایط ویژه :در قسط آخر قرارداد معادل  % 31كل مبلغ قرارداد لحاظ و بعد از تایيد نهایي و اتمام كامل تعهدات پرداخت
خواهد شد.



الزم به ذكر است شركت منتخب در زمان عقد قرارداد ،مي بایست ضمانت اجرایي (سفته) معادل  %11كل مبلغ قرارداد را در
اختيار كارفرما قرار دهد و بدیهي است بعد از اتمام تعهدات عودت داده خواهد شد.
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طبق عرف قراردادها ،درصورت وجود پيش پرداخت ضمانت الزم معادل مبلغ مندرج در قرارداد اخذ خواهد شد.



الزم به ذكر است ضروری است تمام صفحات طرح پيشنهادی و مالي مهر و امضاء گردد.

