چهارچوب شرح خدمات بازسازی ،تجهیز و راهاندازی مرکز سیپای بختگان و

ظرفیتسازی و آگاهیبخشی جامعه محلی در آن مرکز
یک – عنوان :بازسازی ،تجهیز و راهاندازی مرکز سیپای بختگان و اجرای برنامه ظرفیتسازی و آگاهیبخشی جامعه محلی آباده طشک در آن
مرکز
سفارش دهنده :طرح حفاظت از تاالبهای ایران
دوره زمانی :تیر ماه الی دی ماه 1401
محل انجام پروژه :مرکز سیپای واقع در طبقه دوم ساختمان اداره پارک ملی بختگان در آباده طشک
دو – پیشینه و/یا ضرورت :تاالبها نزدیک  %6از کره زمین را در بر میگیرند و همواره سفرهخانه مهماننوازی برای انسان بودهاند تاالبها با
قابلیت زاداوری نقش مهمی در بقای گونههای بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا کرده و ذخیرهگاه مهمی برای انبوه پرندگان،
خزندگان ،دوزیستان ،ماهیان و بی مهرگان بودهاند .حفظ و سالمت تاالب باعث رفاه مردم اطراف آن میشود .در پاسخ به روند تخریب و مدیریت
ناپایدار تاالبهای کشور ،طرح حفاظت از تاالبهای ایران از سال  1۳۸4به عنوان پروژه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه توسعه
ملل متحد آغاز به کار نمود .این طرح نمونهای از تالشهای صورت گرفته در راستای ارتقای مدیریت تاالبها در کشور ایران به شمار میرود که
بر استقرار مدیریت زیستبومی در سطوح ملی و محلی ،فراهم نمودن فضای مناسب برای مشارکت ذینفعان و تدوین و اجرای برنامههای مدیریت
جامع برای تاالبهای مهم کشور تمرکز دارد.
تاالب بختگان (دریاچه بختگان) یکی از مهمترین تاالب های مرکزی ایران است که به دلیل مشکالت کمآبی و سومدیریتی با خشکسالی ساالنه
مواجه شده است .مراکز اطالع رسانی و بازدیدکنندگان تاالبی به عنوان یکی از بسترهای کارآمد برای مشارکت جامعه محلی و دیگر ذینفعان برای
مدیریت ،بهره برداری پایدار و حفاظت از تاالبها مورد توجه هستند .در این راستا ،ساختمان اداره پارک ملی بختگان شهرستان آباده طشک با
جایگاه و دیدی مناسب از دریاچه بختگان به عنوان مرکز ارتباطات ،آموزش ،ظرفیت سازی و آگاهی بخشی ( )CEPAانتخاب شده است (به اختصار
مرکز سیپای بختگان) .تاکنون تجهیزات الکترونیکی برای این مرکز توسط طرح حفاظت از تاالب های ایران تهیه شده است اما مرکز برای تبدیل
شدن به یک مرکز فعالیت عالقه مندان و دغدغه مندان تاالب بختگان در شهرستان آباده طشک و شهرهای اطراف ،نیازمند ظرفیت سازی و توان
گستری جوامع و ذنیفعان اطراف تاالب بختگان دارد .هدف از اجرای این طرح تبدیل این مرکز سیپا به مرکزی پویا برای انجمن های محلی است
تا بتوان در راستای آگاهی بخشی و ظرفیت سازی در خصوص ارزشها ،شرایط و وضعیت و فرصتهای موجود برای مدیریت ،حفاظت و بهرهبرداری
پایدار از تاالب بختگان فعالیت هایی را با محوریت جامعه محلی انجام داد.
سه -گروه مخاطب و کاربرد یافته ها :مخاطبان فعالیت سیپا ساکنان شهرستان آباده طشک و شهرهای اطراف هستند که بتوانند از این مرکز
در راستای حفاظت از تاالب بختگان بهرهبرداری کنند
چهار – هدف ها و خروجی ها :هدف راهبردی افزایش مشارکت مردم در حفظ و بهبود وضعیت تاالب بختگان از طریق راهاندازی و تجهیز مرکز
سیپای بختگان در شهرستان آباده طشک است که از طریق اهداف جزیی و فعالیت های زیر دنبال خواهد شد:
 نوسازی و ساماندهی مرکز سیپای بختگان؛
 تجهیز مبلمان این مرکز بر اساس لیست مشخص شده توسط کارفرما که شامل  2کتابخانه 15 ،صندلی و یک میز بزرگ وسط؛

 آماده سازی ،جانمایی ،نصب و اجرای فونداسیون (روی دوپایه) یک بیلبورد محیطی برای معرفی مرکز سیپای شهرستان آباده طشک
در این شهرستان در اندازه  1.5در یک متر؛
 دایرسازی مرکز سیپای بختگان پس از تجهیز و معرفی آن به مردم محلی و دعوت از آنان برای مشارکت در حفظ و نگهداری آن؛
 راهنمایی و آموزش به گروهی از داوطلبان محلی از شهرستان آباده طشک به نحوی که در پایان شش ماه حداقل یک انجمن غیر دولتی
در حوزه محیط زیست و خواستار فعالیت در حوزه تاالب بختگان شکل گرفته باشد و روند قانونی ثبت انجمن خود را به پایان رسانده
باشد.
 تهیه دستورالعمل اداره مرکز سیپای بختگان شامل نحوه انتخاب دورهای مجموعه مسئول مرکز ،امتیازدهی عملکرد مسئول دورهای،
برنامهریزی ساالنه اقدامات مرکز ،تعامل با دستگاههای ذیربط ،امانتداری تجهیزات مرکز و هرگونه اقدام الزم دیگر.
 تولید فیلم و عکس ،خبر و اقدام در جهت انعکاس رسانهای (در سایت های خبری معتبر و رسانههای اجتماعی) از روند تجهیز و راهاندازی
و فعالیت مرکز سیپای بختگان و برنامههای آگاهیبخشی و ظرفیت سازی و روند شکلگیری یک انجمن محلی
پنج – روش شناختی پیشنهادی :گام های پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
توضیح :در تمام فرایند انجام این کار حضور یک مشاور توانمند با سابقه در این زمینه که مورد تایید کارفرما باشد جزو الزامات اجرایی است.
روند برنامه شش ماهه به صورت:
 اقدامات بازسازی
 جانمایی ،ساخت و اجرای یک بیلبورد شهری در نزدیکی ساختمان اداره پارک ملی بختگان
 تکمیل تجهیز مرکز سیپای بختگان
 معرفی مرکز سیپای بختگان به جامعه محلی (تمامی اقشار و گروه ها)
 تشکیل یا فعالسازی شبکه ای از سازمانهای مردم نهاد (سمنهای) محلی در آن شهرستان
 انتخاب و آموزش داوطلبان عالقه مند و فعال برای تشکیل یک سمن محلی در آن شهرستان
 تنظیم یک دستورالعمل کامل و جامع جهت واگذاری مرکز به یک انجمن غیردولتی محلی واجد شرایط (به صورت ساالنه)
* الزم است در تنظیم این دستورالعمل مالحظات ذیل لحاظ گردد:
 صالحیت های مورد انتظار برای پذیرش انجمن متقاضی و نیروهای بکار گرفته شده در مرکز
 شرایط واگذاری مرکز
 لزوم پایبندی به مقررات اداری و شئونات اسالمی مرکز
 لزوم آموزش و ظرفیت سازی انجمن جدید پیش از واگذاری مرکز توسط انجمن پیشین
 شرایط ارزیابی انجمن مستقر به صورت  ۳ماه یکبار توسط اداره کل محیط زیست فارس با همکاری شبکه انجمنهای محلی
 تعیین حداقل ساعات کار طبق یک برنامه تنظیمی و توافقی
 شرایط حفظ وحراست ونگهداریکلیهوسایل تحویلی
 نحوه برنامهریزی و تهیه برنامه کاری ساالنه
 شرایط فسخ قرارداد
*الزم به ذکر است بخش ارایه طرح توجیهی ظرفیتسازی و آگاهی افزایی جوامع محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در
ارزیابی فنی انتخاب شرکت مجری به عنوان شاخص کلیدی مورد مالحظه قرار خواهد گرفت.

شش -تولیدات و مستندسازی پروژه :و تهیه مجموعه ای شامل گزارش اقدامات انجام شده و گزارشی از تمامی روند آماده سازی یک سازمان
محلی برای ثبت دولتی و همچنین چکیده مدیریتی در قالب فایل  ،wordگزارشات پیشرفته در قالب  wordو  ، power pointچکیده
انگلیسی .فایلهای پیوست (عکس ،فیلم و کلیپ ،نمودار ،فایل های جانبی  wordو هر فایل دیگر).
هفت -مشخصات و تجربه تیم کاری پروژه :ضروری است در ترکیب تیم کاری معرفی شده :دو الی سه نفر تسهیلگر جهت ورود به جامعه
محلی و شناسایی افراد داوطلب جهت تشکیل سمن محلی (دارای تجربه کار با جوامع محلی ،دارا بودن مهارت مذاکره ،تسهیلگری و ارتباط) ،تیم
حرفه ای مستندسازی (تهیه عکس و فیلم و کلیپ با کیفیت مطلوب و مورد تایید کارفرما) ،یک یا دو نفر مسلط و دارای مهارت کار با رایانه و
گزارش نویسی ،یک نفر طراح و مسلط به طراحی بیلبوردهای شهری حضور داشته باشند .همچنین متقاضی باید شخصیت حقوقی بوده و تجربیات
مرتبط با علوم طبیعی ،اکولوژی ،اقتصاد محیط زیست ،توسعه روستایی داشته باشند.
هشت -نتایج :انتظار میرود مرکز سیپای بختگان دایر شده و به مرکزی فعال تبدیل شود و در پایان این شش ماه یک سازمان مردم نهاد محلی
پس از آموزش های داده شده و طی کردن روند قانونی ،کار خود را در راستای آگاهی بخشی ،ظرفیت سازی و آموزش به مردم و مسئوالن محلی
در راستای بهبود وضعیت تاالب بختگان شروع کند.
نه -مالحظات حقوقی  -مالی
 کلیه هزینههای اجرایی مرتبط با شرح خدمات فوق شامل (اسکان ،پذیرایی ،ایاب ذهاب ،ملزومات کارگاه و )...و همچنین هزینههای
بیمه (حوادث و  )...کارکنان شرکت و مالیات در طول مدت زمان قرارداد به عهده شرکت مجری میباشد.
 حد نصاب این استعالم در قالب حد نصاب معامالت متوسط دولتی میباشد.
 در پیشنهاد مالی برای هر یک از انواع خروجی ها ،قیمت به تفکیک اعالم شود.
 قیمت پیشنهادی بهمراه کسورات قانونی اعالم گردد.
 شرایط ویژه :در قسط آخر قرارداد معادل  %۳0کل مبلغ قرارداد لحاظ و بعد از تایید نهایی و اتمام کامل تعهدات پرداخت خواهد شد.
 در صورت پیش بینی پیش پرداخت در قرارداد ،معادل  %120مبلغ مندرج ،ضمانت معتبر اخذ خواهد شد.
نکته بسیار مهم :لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده ( )%9در مبلغ پیشنهادی
در برآورد مالی این پروژه تمامی کسورات قانونی شامل مالیات ،بیمه ،مالیات بر ارزش افزوده ( )%9لحاظ و در مبلغ پیشنهادی اعالم شود .الزم
به توضیح بیشتر میباشد ،که با عنایت به محل اعتبارات این پروژه که از منابع مالی بین المللی از طریق دفتر برنامه توسعه ملل متحد بوده ،طبق
روال های رایج در بدنه دولت ،پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قالب فاکتورهای رسمی در این نوع قراردادها امکان پذیر نیست و لذا باید در
مبلغ کل قرارداد لحاظ شود .بنابراین در صورت توجه ننمودن به این بند عواقب ناشی از آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و مبلغی در این
خصوص به قرارداد اضافه نخواهد شد.
تبصره :بدیهی است با توجه به شخصیت حقوقی متقاضی طبق ضوابط و مقررات جاری کشور هر یک از کسورات قانونی مربوطه که در این
استعالم بها مشمول آن شخصیت حقوقی میشود ،باید و حتما در مبلغ پیشنهادی پیشبینی گردد.

عالقمندان به همکاری دارند لطفا ،طرح توجیهی (پروپوزال) ،قیمت پیشنهادی و مدارك مورد نیاز (آگهی تاسیس ،آگهی های
تغییرات ،اساسنامه شرکت ،گواهی ارزش افزوده ،سوابق کاری-رزومه و طرح پیشنهادی) را طبق فرایند استعالم در دو پاکت مجزا

به صورت مهر و موم (پاکت الف :مدارك حقوقی و طرح پیشنهادی به همراه فازبندی و گامهای اجرایی -پاکت ب :پیشنهاد مالی به
همراه ریز هزینهها و کسورات قانونی (مالیات-بیمه -مالیات بر ارزش افزوده ( ))%9حداکثر تا تاریخ  1401/4/25به آدرس :شیراز-
خیابان فلسطین -نبش اردیبهشت ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ،تحویل آقای یوسف رفیعی نمایند.
 ذکر این نکته ضروری است که بودجه این پروژه از محل اعتبارات نقدی منابع بینالمللی تامین شده که به صورت نقدی و در قالب
طرح حفاظت از تاالبهای ایران هزینه خواهد شد و لذا فرایند انتخاب مجری بر اساس ارزیابی سوابق شرکت و قیمت بهینه میباشد،
که این موضوع توسط کمیته استعالم بررسی و نتیجه به مجری ملی طرح جهت تایید نهایی اعالم میگردد .بدیهی است در این فرایند
طرحهای پیشنهادی مرور و در صورت لزوم از نفرات برگزیده و حایز صالحیت جهت ارایه دعوت بعمل میآید.

