چهارچوب شرح خدمات "مدیریت دامداری در حاشیه تاالب نئور و ارائه راهکارهای کاهش ورود
آالیندهها"
یک – عنوان
عنوان  :مدیریت دامداری در حاشیه تاالب نئور و ارائه راهکارهای کاهش ورود آالیندهها
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالب های ایران
دوره زمانی :شهریور ماه  1400تا مهر ماه  2( 1400ماه)
محل انجام پروژه :تاالب نئور ،استان اردبیل
دو – پیشینه و/یا ضرورت
طرح حفاظت از تاالبهای ایران از سال  1۳۸4به عنوان پروژه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد
آغاز به کار نموده است .این طرح نمونهای از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در کشور ایران به شمار
میرود که بر استقرار مدیریت زیست بومی در سطوح ملی و محلی ،فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و تدوین و اجرای
برنامههای مدیریت جامع برای تاالبهای مهم کشور تمرکز نموده است.
تاالب نئور یﻚ منطقه ییالﻗی بوده و حوضه آبریز کوچﻚ آن در ارتفاعات کوهستانی و سرد استان اردبیل واﻗع شده است که حدود
نیمی از سال اطراف تاالب و حوضه آبریز آن ﺧاﻟی از سکنه میباشد .با شروﻉ بهار و شکوفایی طﺒیعت کوﭺ عشایر شاهسون از دشت
مﻐان و برﺧی دامداران روستاهای اطراف مانند شﺒلو ،عﺒاسآباد ،حﺼار و محمودآباد به منطقه برای بهرهبرداری از طﺒیعت اطراف نیز
آغاز میگردد .ﺧانوارهای دامدار هرکدام در یوردهای (سکونتگاه) شناﺧتهشده ﺧود اسکان مییابند .تنها محل مسکونی دائم
روستای داشﺒالﻍ واﻗع در جنوب غربی دریاچه بوده که اهاﻟی این روستا نیز در چند سال اﺧیر با توجه به شرایط سﺨت محیطی
همانند سایر همسایﮕان ﺧود سکونت فﺼلی را برگزیدهاند و با شروﻉ فﺼل سرما روستا ﺧاﻟی از سکنه میشود.
با توجه به موارد مذکور تنها فعاﻟیت غاﻟب اطراف تاالب که در بﺨشی از سال رخ می دهد ،فعاﻟیت دامداری بوده که معموال در
مقاطع زمانی ﺧاصی از تاالب برای شستشوی دامها استفاده میشود .شستشوی دامهای سﺒﻚ در تاالب برای آمادهسازی آنها جهت
پشمچینی باعث ورود آالینده ها به تاالب شده که میزان کیفیت آب را کاهش میدهد .هدف از این مطاﻟعه بررسی میدانی این
موضوﻉ به طور مشارکتی با دامداران و ارائه راهکارهای کاهش ورود آالیندهها به تاالب میباشد.

سه -گروه مخاطب و کاربرد یافته ها :مﺨاطﺒان این پروژه اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اردبیل ،اداره کل حفاظت
محیطزیست استان اردبیل ،سازمان حفاظت محیطزیست ،اداره منابع طﺒیعی استان ،کمیته استانی مدیریت زیستبومی تاالب نئور
و همچنین سمنهای حوضه این تاالب و دامداران حاشیه تاالب میباشند.

چهار – هدفها :اهداف کلی پروژه بررسی میدانی آالیندههای ناشی از دامداری در اطراف تاالب نئور و ارائه راهکارهای کاهش
ورود آالیندهها است که شامل موارد زیر است اما محدود به آنها نمیشود.
 -1افزایش آگاهی دامداران اطراف تاالب نسﺒت به ارزشها و ﺧدمات اکوسیستمی تاالب نئور
 -2تعیین میزان و نحوه آالیندههای ورودی به تاالب با مشارکت دامدارن
 -۳تعیینراهکارها و توافق با دامداران برای اجرای آنها جهت کاهش ورود آالیندهها

پنج – روش شناختی پیشنهادی :گام های پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
 -1بررسی میدانی ورود آالیندههای ناشی از فعاﻟیت دامداری به تاالب


انجام مطاﻟعات اوﻟیه و جمع آوری آمار و اطالعات اﻗتﺼادی اجتماعی منطقه و آناﻟیز آنها با توجه به اهداف
مطاﻟعه



شناسایی دستاندرکاران و ذینفعان و برنامهریزی برای برگزاری نشستهای مشورتی



برگزاری حداﻗل  ۳نشست مشورتی با دامداران حاشیه تاالب و سایر دستاندرکاران دوﻟتی

 -2تعیین میزان و نحوه ورود آالیندههای ناشی از فعاﻟیت دامداری


بررسی تعداد دامها از آمارهای رسمی و در نشستهای مشترک با دامداران که در منطقه تعلیف میشوند،



تعیین میزان آالیندهها ورودی با توجه به تعداد رأس دامی که در تاالب شستشو میشود

 -۳تعیین راهکارهای کنترل ورود آالیندهها


تعیین راهکارها با مشارکت دستاندرکاران



توافق با دامداران و سایر ذینفعان جهت اجرایی کردن اﻗدامات



ارائه جزئیات اﻗدام یا اﻗدامات و آمادهسازی آنها برای اجرا

 -4بررسی میزان اثرگذاری نشستهای برگزار شده


طراحی و تکمیل پرسشنامه مناسب ﻗﺒل از برگزاری نشستها



تکمیل پرسشنامه بعد از برگزاری نشستها

شش -تولیدات پروژه :تهیه مجموعه ای شامل :گزارش اﻗدامات انجام شده و نشستهای برگزار شده ،چکیده مدیریتی در ﻗاﻟب
فایل  ،wordگزارشات پیشرفته در ﻗاﻟب  wordو  ، power pointچکیده انﮕلیسی .فایل های پیوست (عکس ،نقشه ،نمودار،
فایل های جانﺒی  wordو هر فایل دیﮕر).
هفت -مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه :ضروری است تیم کاری معرفی شده دارای مهارتها و ویژگیهای شامل مدرک
دانشﮕاهی و تجربهکاری ترجیحا مرتﺒط با علوم طﺒیعی ،محیطزیست ،منابع طﺒیعی ،کشاورزی ،تسهیلﮕری ،دارا بودن مهارت
مذاکره و ارتﺒاط ،دارا بودن مهارت کار با رایانه ،طرف ﻗرارداد شﺨﺼیت حقوﻗی بوده و دارای تجربیات مرتﺒط باشد.

هشت -نتایج :انتظار می رود در انتهای این پروژه راهکار یا راهکارهای کاهش آالیندههای ورودی به تاالب نئور ناشی از فعاﻟیت دامداری
مشﺨص شده و جزئیات آن آماده اجرا باشد.

نه -مالحظات حقوقی  -مالی
 کلیه هزینههای اجرایی مرتﺒط با شرح ﺧدمات فوق شامل هزینههای ایاب و ذهاب ،پذیرایی ،اسکان ،ملزومات برگزاری نشست
و همچنین هزینههای بیمه (حوادث و  )...کارکنان و ماﻟیات در طول مدت زمان ﻗرارداد به عهده مجری میباشد.
 حد نﺼاب این استعالم در ﻗاﻟب حد نﺼاب معامالت کوچﻚ دوﻟتی میباشد.
 در پیشنهاد ماﻟی برای هر یﻚ از انواﻉ ﺧروجی های ،ﻗیمت به تفکیﻚ اعالم شود.
 ﻗیمت پیشنهادی بهمراه کسورات ﻗانونی (شامل بیمه و ماﻟیات) اعالم گردد.
 شرایط ویژه :در ﻗسط آﺧر ﻗرارداد معادل  %۳5کل مﺒلغ ﻗرارداد ﻟحاظ و بعد از تایید نهایی و اتمام کامل تعهدات پرداﺧت
ﺧواهد شد.
 الزم به ذکر است برنده میبایست ضمانت اجرایی معادل  %10کل مﺒلغ ﻗرارداد را در اﺧتیار کارفرما ﻗرار دهد و بدیهی است بعد
از اتمام تعهدات عودت داده ﺧواهد شد.


اشﺨاصی که تمایل به همکاری دارند ﻟطفا ،طرح توجیهی (پروپوزال) ،ﻗیمت پیشنهادی و مدارک مورد نیاز (روزنامه
تاسیس ،روزنامه تﻐییرات ،اساسنامه شرکت /سمن ،گواهی ارزش افزوده ،سوابق کاری-رزومه و طرح پیشنهادی) را طﺒق
فرایند استعالم در دو پاکت مجزا (پاکت اﻟف :مدارک حقوﻗی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی-
پاکت ب :پیشنهاد ماﻟی به همراه ریز هزینهها و کسورات ﻗانونی) حداکثر تا تاریخ  1400/05/20به آدرس :تهران ،بزرگراه
حکیم ،پارک پردیسان ،معاونت محیط زیست دریایی ،طرح حفاظت از تاالبهای ایران ،کد پستی  146۳914111ارسال
نمائید.

بسمه تعالی
فرم پیشنهادی ارائه پروپوزال

عنوان پروژه..........................................:

عنوان مجموعه ارائه دهنده پروپوزال...........................:

 -1مقدمه( :بیان مسأﻟه ،ضرورت مسأﻟه ،معرفی دﻗیق مسأﻟه ،معرفی مﺨتﺼر منطقه و( ).....حداکثر 1000
کلمه)

 -2اهداف (ارائه هدف کلی و اهداف فرعی)

 -3روش اجرایی کار( :ارائه جزئیات روش کار با توجه به شرح ﺧدمات پیشنهادی)

 -4گام های اجرایی پروژه( :گام های اجرایی در شرح ﺧدمات پیوست ارائه گردیده که باید بﺼورت کامل
و با جزئیات در این بﺨش و به تفکیﻚ هر گام ارائه گردد)

 -5شکست کار (جدول زمان بندی)
ردیف

زمانبندی (سه ماه)

ریز اقدامات
ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

1
2
3

 -6خروجی پروژه( :دستاوردهای پروژه در این بﺨش ارائه می گردد)

 -7همکاران پروژه:
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

تخصص

1
2
3

توضیح :پیشنهادات مالی در پاکت جداگانه ارائه گردد و در بخش پروپوزال فنی پیشنهادات مالی
ارائه نگردد.

