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راهنمای شرکت در فراخوان و فرم های RFQ

موضوع فراخوان :خرید خدمات مشاوره برای تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست
محیطی با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار")
برگزار کننده :سازمان منطقه آزاد کیش معین سازمان منطقه آزاد بوشهر(طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با
تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار")
زمان اعالم فراخوان عمومی :از تاریخ  .......................لغایت ( .......................طبق آگهی فراخوان)
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  .......روز  ..................مورخ ( .................طبق آگهی فراخوان)
آدرس کارفرما :جزیره کیش ،خیابان سنایی ،سازمان منطقه آزاد کیش کد پستی 79417-83775

 -1مقدمه

سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان معین سازمان منطقه آزاد بوشهر در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مهندسین
مشاور داراری صالحیت با رتبه  1شهرسازی و حداقل رتبه  2در طراحی شهری به منظور همکاری با حوزه معاونت
عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-
زیست محیطی با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار") به مساحت تقریبی  27222هکتار،
دعوت به عمل آورد .لذا از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود پس از مطالعه این راهنما ،نسبت به تکمیل و
ارسال فرم ارزیابی کیفی مشاوران ( ) RFQاقدام و در سایت  Https://omrani.kish.irنیز ثبت نام نمایند.
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 -2تعاریف

اصطالحات و واژگان به کار برده شده در این راهنما به شرح زیر تعریف می شوند:
معاونت تخصصی :منظور از معاونت تخصصی ،معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش است .معاونت
تخصصی ناظر بر انجام فرایند انتخاب مشاور و فرایند تهیه و تدوین طرح است در ضمن گروه سازمان منطقه آزاد
بوشهر نیز در کلیه مراحل فرایند انتخاب مشاور و تهیه و تدوین طرح همکاری الزم با معاونت عمرانی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد کیش را ،دارند.
کارفرما :سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان معین منطقه آزاد بوشهر ،می باشد که مبادرت به خرید خدمات
مشاوره می نماید و بر حسن انجام خدمات نظارت می نماید و هزینه های مرتبط با طرح را پرداخت می کند.
مشاور :شخص حقوقی است که دارای گواهینامه صالحیت برای انجام خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه
کشور می باشد و در فرایند خرید خدمات مشاوره به عنوان مشاور منتخب با وی قرارداد منعقد می شود.
اصالحیه :هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد ،مدارک فراخوان و نحوه تغییر و تسلیم آنها
بصورت کتبی و تحت عنوان "اصالحیه" از سوی کارفرما اعالم و جزء مدارک قرارداد منظور خواهد شد.
خدمات جانبی :اقدامات یا مطالعاتی است که به منظور ایجاد اطالعات پایه برای مطالعه ،طراحی یا کنترل و
بازرسی دقیق اجرای طرح ها ،نیاز به انجام آنها بوده و انجام آن جزء شرح خدمات مشاور اصلی نباشد.
کار همسان :به خدمات مشاوره ای اطالق می شود که دارای موضوع و شرح یکسانی باشند و با هدف یکسان،
تعریف می شوند.
گروه مشارکت :مشاورانی که در قالب مشارکت مدنی شامل دو یا چند شخص حقوقی ،مطابق ضوابط متقاضی
انجام خدمات مشاوره شوند.
 -3شرایط متقاضی

شرایط عمومی و اختصاصی متقاضی شرکت در فراخوان ،بر اساس معیارهای فنی و مالی می باشد.
پنج معیار فنی مشتمل بر  )1رتبه بندی و تخصص های الزم  )2صالحیت سازمانی و تائیدیه ها  )3سوابق کاری
و تجربیات مرتبط  )4ساختار سازمانی و تشکیالت  )5امکانات و تجهیزات  )6سیستم مدیریت پروژه و نظام مستند
سازی و گزارش دهی است که به شرح تفصیلی زیر است که مطابق با روش امتیاز دهی مندرج در پیوست شماره
 1مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار خواهند گرفت.
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 3-1رتبه بندی و تخصص های الزم:
با توجه به موضوع دریافت خدمات مشاوره ای الزاماً مشاور می بایست
اوالً :دارای تخصص و رتبه  1شهرسازی و  2طراحی شهری باشد.
ثانیاً :نظر به اینکه موضوع مطالعات چند رشته ای و چند تخصصی می باشد چنانچه مشاور در زمینه های زیر،
خود ،تخصص و رتبه معتبر سازمان برنامه و بودجه کشور را دارا باشد مشمول کیفی و فنی خواهد شد و در غیر
این صورت می بایست به نحو مقتضی همکار مشاور معتبر برای خود با ارائه موافقتنامه همکاری ،ارائه نماید.
تبصره : 1چنانچه مشاور نسبت به معرفی مشاور همکار خارجی مبادرت نماید مشمول امتیاز ویژه خواهد بود.
تبصره  :2در صورت همکاری با مشاور خارجی ،مبانی مالی قرارداد به صورت ریالی بوده و طرف قرارداد مشاور
ایرانی خواهد بود.
شایان ذکر است جهت موافقتنامه همکاری با مشاور همکار خارجی می بایست با ارائه سوابق کاری و تجربیات
موفق مشابه و پس از تائید کارفرما اقدام گردد.
حداقل رتبه مشاور جهت شرکت در فراخوان  1در تخصص شهرسازی و حداقل رتبه  2در برنامه ریزی شهری و
طراحی شهری و رتبه  2در سایر تخصص های باشد.
 3-1-1مشاور باید گروهی مجرب متشکل از متخصصین حوزه های ذیل باشد:
 شهرسازی ،برنامه ریزی و طراحی شهری برنامه ریزی و مدیریت سیستم حمل و نقل اقتصاد و خدمات برنامه ریزی (اقتصاد شهری ،اقتصاد و سرمایه گذاری ،اقتصاد بازاریابی منطقه( مدیریت سواحل ،بنادر و سازه های دریایی علوم اجتماعی و فرهنگی محیط زیست و محیط زیست دریا آب و فاضالب برق گردشگری -جامعه شناسی شهری
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 تحلیل گر و توسعه دهنده GIS کشاورزی انرژی راهسازی ژئوتکنیکدریافت خدمات مشاوره ای تخصصی در زمینه های فوق از ضروریات شکل گیری مطالعات می باشد .لذا مشاور
میبایست نسبت به معرفی گروه های تخصصی اشاره شده که تحت قرارداد با آن مشاور می باشد مستندات خود
را برای موضوع این مطالعات ارائه نماید.
 3-2صالحیت سازمانی و تائیدیه ها
 3-2-1دارا بودن گواهینامه صالحیت در زمینه های زیر الزامی است:
 صالحیت خدمات مشاوره آخرین صالحیت خدمات مشاوره شامل تفکیک رتبه های هر تخصصدارا بودن گواهینامه صالحیت در زمینه های زیر دارای امتیاز مثبت است لکن الزامی نیست:
 صالحیت خدمات مدیریت طرح گواهینامه ISO9221 گواهینامه ISO14222 و ... 3-3سوابق کاری و تجربیات مرتبط زیر ،در امتیاز دهی لحاظ می گردد:
 3-3-1سوابق کارهای انجام شده یا در دست انجام مرتبط با طرح جامع یا طرح های مشابه طی  12سال اخیر
 3-3-2ارائه سابقه و تجربه کار در مناطق آزاد و همجوار دریا
 3-3-3ارائه گواهی حسن انجام کار برای پروژه های قبلی (حداکثر  5مورد در  12سال اخیر)
 3-4ساختار سازمانی و تشکیالتی
 3-4-1نمودار ساختار سازمانی و معرفی اعضای هیات مدیره
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 3-4-2ارائه فهرست کارکنان و متخصصین تیم مطالعاتی
 3-4-3معرفی یک مدیر پروژه با شایستگی متناسب با راهبری طرح
 3-4-4معرفی کارکنان کلیدی تیم همکار در طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی
با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار") به همراه رزومه در قالب یک فایل یکپارچه PDF
 3-5امکانات و تجهیزات
 3-5-1مشاور می بایست امکانات الزم جهت پیش برد سریع فرآیند طرح را دارا باشد (از جمله دفتر با آدرس
ثابت و مشخص ،سیستم های کامپیوتری الزم و کارا)
 3-5-2مشاور می بایست به منظور تسهیل و تسریع در فرایند تهیه و تدوین طرح در طول مدت مطالعه حداقل
همواره  4نیروی متخصص در منطقه مزبور مستقر نماید.
 3-5-3مشاور می بایست در جلسات پیشبرد طرح ،همواره نقشه های الزم و مورد بحث را به صورت پرینت و یا
پالت و فایل های دیجیتال به همراه داشته باشد.
 3-5-4مشاور میبایست امکانات الزم جهت جلسات آنالین ،زیرساختها و بستر  ICTرا در منطقه آزاد بوشهر و
دفتر مرکزی خود جهت تسهیل برگزاری جلسات آنالین را مهیا نماید.
 3-5-5مشاور میبایست امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت فرایند انجام مطالعات خود را تامین نماید.
 3-6سیستم مدیریت پروژه و نظام مستند سازی و گزارش دهی
 3-6-1ارائه مستندات متناسب با موضوع فراخوان
 3-6-2ارائه متدولوژی مدیریت پروژه مبتنی بر نرم افزارهای مرتبط
 3-6-3ارائه ساختار گزارش دهی پیشرفت ،میانی و پایانی
 3-6-4ارائه نمونه کاربرگ گزارش دهی برای موضوع فراخوان
 3-6-5ارائه نمونه کاربرگ صورت وضعیت برای موضوع فراخوان
 -4مدت زمان تدوین طرح
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مدت زمان انجام مطالعات به مدت  12ماه برآورد می شود.
 -5مدیریت گردآوری طرح و ایجاد اطالعات طرح
مدیریت گردآوری اطالعات موجود و مدیریت دریافت خدمات جانبی خارج از محدوده قرارداد مشاور و اطالعات
در حال برداشت ،نظیر مدیریت نقشه برداری ،ژئوتکنیک ،هیدرولوژی و دیگر موارد مورد نیاز به شناسایی ،به عهده
مشاور می باشد.
تبصره :مشاور می بایست اطالعات مورد نیاز را شناسایی و با اعالم به کارفرما به نحو مقتضی جهت مدیریت و
راهبری گردآوری اطالعات و تسهیل و تسریع فرآیند ایجاد بانکهای اطالعاتی و تولید نقشه های پایه نسبت با سایر
مشاورهای همکار در طرح ،همکاری و هماهنگی های الزم را به عمل آورد.
 -6اسناد مورد نیاز جهت شرکت در ارزیابی کیفی:
 هر یک از متقاضیان همکاری می بایست فرم ها و مدارک مورد نیاز را تکمیل و در پاکت در بسته و الک
و مهر شده شامل فرم های تکمیل شده به صورت کامال خوانا به انضمام لوح فشرده حاوی اسکن کلیه
مدارک ارسال شده فایل  PDFتمامی مدارک ارسال نمایند.
 الزم است متقاضیان نسبت به الصاق صفحه پیش بینی شده (پیوست )3روی پاکت ،اقدام نمایند.
 مدارک و مستندات مورد نیاز می بایست خوانا ،کامل و با امضای باالترین مقام شرکت و یا امضا کنندگان
مجاز ،مهر و امضا شده و ارسال شود .ارائه مشخصات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ،اظهارنامه ،آگهی
تاسیس ،آگهی آخرین تغییرات با درج در روزنامه رسمی ،صورت جلسه آخرین مجمع عمومی ،صالحیت
ها ،تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره ،مدیر عامل ،بازرسین و سهامداران الزامی است.
 ارائه توافقنامه های همکاری با افراد متخصص غیر نیروی مشاور الزامی است.
 ارائه قرارداد های همکاری با افراد متخصص غیر نیروی مشاور الزامی است.
 مشاور منتخب مطابق با نظر کارفرما ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی می باشد.
 -7ضوابط و نحوه ارزیابی پیشنهاد
پیشنهادهای ارائه شده بر اساس جداول کیفی در پیوست  1همین فایل ارزیابی کیفی می شوند .الزم به ذکر است
حداقل امتیاز اکتسابی مورد قبول در ارزیابی فنی پیشنهادها  72امتیاز است.
 7-1فرایند بررسی و ارزیابی اسناد:
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 بررسی شکلیکارفرما پیشنهادهای درخواستی را بررسی خواهد نمود تا مطمئن شود مجموعه ارائه شده و کلیه موارک درخواستی
ارسال شده در پاکت مشاور ،کامل باشند و مدارک به نحو صحیح و خواسته شده امضا و تائید شده باشند .بدیهی
است به پیشنهادهای ناقص که مطابق با ضوابط ذکر شده در این فایل ارائه نشده باشند ،ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
 ارزیابی کیفی -8شرایط مورد نیاز و نکات مهم:
تنها پیشنهادهای مهندسین مشاورینی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که شرایط زیر را دارا باشند:
 لزوم دقت قبل از ارائه پیشنهاد :پیشنهاد دهندگان باید قبل از اقدام به تکمیل فرم های  RFQو ارائه
پیشنهاد ،در خصوص نوع طرح و محدوده طرح تحقیق بعمل آوردند و نسبت به بررسی کلیه عواملی که
ممکن است به نحوی در محاسبه مبلغ پیشنهادی موثر باشند آگاهی کامل حاصل نموده و قبل از تسلیم
پیشنهاد ،اسناد و مدارک را به دقت بررسی نموده و از مفهوم جرء به جزء آنها مطلع شوند .هر نوع توضیح
یا تجدید نظر در حذف یا اضافه کردن مطلبی به مدارک از طریق رسمی اعالم می گردد.
 حق کارفرما :کارفرما حق تغییر یا اصالح و تجدید نظر در مشخصات یا مدارک را قبل از انقضای مهلت
ارائه پیشنهاد فنی و مالی ،برای خود محفوظ می دارد و در صورتیکه که چنین موردی پیش آید ،اصالحات
فوق طی یک اصالحیه از طریق مکاتبات رسمی و به اطالع به پیشنهاد دهندگانی که مدارک خورد را
ارسال نموده اند ،خواهد رسید.
 اصالحیه یا تجدید نظر :از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسناد و مشخصات ،مستلزم تغییر
در مقادیر یا حق الزحمه باشد در این صورت کارفرما می تواند آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم
کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق اندازد به نحوی که فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در
پیشنهادها وجود داشته باشد.
 اعتراض  :هرگونه اعتراضی تنها به صورت کتبی بررسی می شود و به هرگونه اعتراض شفاهی ترتیب اثر
داده نخواهد شد.
 امکانات و توانایی :پیشنهاد دهنده باید امکانات و توانایی الزم جهت پیشبرد سریع طرح در مدت زمان
تعیین شده طبق اعالم کتبی کارفرما را داشته باشد.
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 آشنایی با محدوده طرح :محدوده طرح ،منطقه آزاد بوشهر است و مطابق نقشه های موجود در مبحث "
بررسی محدوده منطقه آزاد بوشهر" در صفحه  22همین دفترچه است.
 محرمانه بودن اسناد :کلیه مدارک ارسالی به کارفرمای این فراخوان محرمانه بوده و جزء دارایی کارفرما
محسوب می شود.
 مدت انجام طرح :تنها پیشنهادهایی که برای انجام مطالعات طرح در مدت زمان ذکر شده اعالم آمادگی
نموده اند برای بررسی دقیق تر مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.
 تامین نیروی انسانی :بر اساس فرایند مطالعات طرح و نفرات اعالم شده توسط پیشنهاد دهنده تنها
مستندات پیشنهاد دهندگانی که تائید نمایند قادر به تامین نیروی انسانی با تخصص ها و کیفیت های
مناسب جهت انجام مطالعات طرح هستند ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 ارزیابی کیفی و تخصصی :پس از کنترل موارد فوق ،پیشنهاد دهندگان مورد ارزیابی کیفی قرار می گیرند.
در این ارزیابی پیشنهاد دهندگانی مورد تائید قرار خواهند گرفت که امتیاز الزم را احراز نموده اند و جهت
شرکت در مرحله بعد ( ) RFPبا آنها مکاتبه خواهد شد.
 قوانین و مقررات :هر پیشنهاد دهنده تنها حق ارائه یک نسخه (مجموعه اسناد) تکمیل شده در فراخوان
را دارد .هر پیشنهاد دهنده که در ارائه بیش از یک پیشنهاد مشارکت داشته باشد ،حذف خواهد شد.
 هزینه های پیشنهاد :پیشنهاد دهنده کلیه هزینه هایی را که برای آماده سازی و تنظیم اسناد فراخوان
انجام می دهد شخصا متحمل خواهد شد و کارفرما در هیچ شرایطی مسئول و یا متعهد به تامین هزینه
هایی که در اثر انجام فرایند تکمیل اسناد فراخوان ایجاد می شوند (مستقل از اینکه پیشنهاد دهنده
انتخاب شود یا خیر) نیست.
 توصیه :به پیشنهاد دهندگان توصیه می شود که با انجام تحقیق و مطالعات کامل در زمینه شرح خدمات،
محدوده طرح ،شرایط خاص محیطی حاکم بر منطقه آزاد بوشهر و قوانین و مقررات حاکم ،ویژگی های
طرح و اهمیت موضوع کلیه اطالعات الزم را کسب و پس از اشراف بر موارد ذکر شده نسبت به ارائه
پیشنهاد ،اقدام نمایند.
پیشنهاد دهنده باید اسناد و مدارک فراخوان را که از سایت کارفرما دریافت نموده است بر طبق شرایط
خواسته شده و اصالحیه ها ( در صورتیکه در حین مهلت فراخوان صادر شده باشد ) تکمیل ،تنظیم و
مهر و موم و امضا نموده و همراه سایر مدارک در خواستی حسب مورد پاکت های  RFQقرار داده (پاکت
مهر و موم شود) و پس از درج شماره و موضوع فراخوان ،نام و نشانی پیشنهاد دهنده ،ذکر تاریخ ارسال
به آدرس کارفرما در مهلت مقرر ارسال گردد.
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 اسناد پیشنهاد ارائه شده توسط پیشنهاددهندگان باید به زبان فارسی باشد .اسناد مثبته و گزارشهایی
که به عنوان بخشی از مدارک ارائه می شوند ،در صورتی که به زبان دیگری تنظیم شده باشند می
بایست ترجمه معتبری از متون مربوطه نیز ضمیمه گردد.
 پاکت اسناد ( RFQپیشنهاد شرکت در ارزیابی کیفی) محتوی:
 -1مشخصات ثبتی شرکت شامل اساسنامه ،اظهارنامه ،آگهی تاسیس ،آگهی آخرین تغییرات با درج در
روزنامه رسمی ،صورت جلسه آخرین مجمع عمومی ،تصویر شناسنامه اعضاء هیات مدیره ،مدیر عامل،
بازرسین و سهامداران
 -2صالحیت ها و گواهینامه ها (صالحیت خدمات مشاوره ،صالحیت خدمات مشاوره شامل تفکیک رتبه
های هر تخصص ،صالحیت خدمات مدیریت طرح ،گواهینامه  ،ISO9221گواهینامه  ISO14222و
)...
 -3سوابق کاری و تجربیات مرتبط و ارائه تصویر برابر با اصل گواهی حسن انجام تعهدات برای پروژه های
قبلی (حداکثر  5مورد در  12سال اخیر)
 -4ساختار سازمانی و تشکیالتی
 -5توضیحات پیرامون امکانات و تجهیزات
دیگر موارد ذکر شده در جدول ارزیابی پیوست شماره  1در صورت وجود (مانند مقاله و )...
 ارائه  CDحاوی اسکن فرم های تکمیل ،مهر و امضا شده ،اسکن کلیه مدارک ذکر شده در بندهای فوق
به صورت  PDFو قابل مشاهده در نرم افزار. Acrobat Reader

تذکر مهم:
 پیشنهاد دهندگان باید این آمادگی را داشته باشد تا در صورت درخواست کارفرما نسبت به اثبات ادعاهایخود در زمینه تجارب ،سوابق یاد شده و مستندات ارائه شده ،اقدام نمایند.
 پیشنهاد دهندگان نباید در برگ ها و فرم های کارفرما در خصوص فراخوان هیچگونه تصرف و تغییری راایجاد نمایند .در غیر این صورت و یا در صورت عدم اجرای کامل دستورالعمل ذکر شده ،پیشنهاد واصله
مورد قبول نخواهد بود و کارفرما حق دارد بدون اینکه نیازی به هر نوع توضیح و یا استداللی باشد چنین
پیشنهادی را مردود اعالم نماید.
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 مهر و امضاء اسناد و مدارک :پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد را بدون تغییر ،حذف و یا قراردادن شروطیدر آن تکمیل ،تنظیم و مهر و امضا نموده و به کارفرما تسلیم نماید .در غیر این صورت آن پیشنهاد ناقص
و مردود خواهد بود.
 تاخیر در ارسال پیشنهاد :هر گونه پیشنهادی که بعد از اتمام مهلت فراخوان دریافت گردد مورد بررسیقرار نخواهد گرفت و پاکت های پیشنهادها بدون باز شدن عودت داده خواهند شد.
 اطالعات نادرست :چنانچه پیشنهاد دهنده عمداً یا سهواً اطالعات نادرستی جهت کسب مزیت اضافی درپیشنهاد خود ارائه دهد ،عواقب آن متوجه پیشنهاد دهنده خواهد بود.
 تبانی پیشنهاد دهندگان :چنانچه کارفرما به تبانی بین پیشنهاد دهندگان وقوف حاصل نماید پیشنهاد هارا مردود تشخیص داده و پیشنهاد دهندگان را برای مدتی که ممکن است دائمی باشد از لیست مهندسین
مشاور ذی صالح از پروژه های خود حذف نماید.
 گشایش پاکت پیشنهاد ارزیابی کیفی :ابتدا پاکت  RFQباز شده و ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان صورتمی گیرد .حداقل امتیاز قابل قبول  72امتیاز است .در ادامه کارفرما به مشاورانی که امتیاز ذکر شده را
کسب نموده اند از طریق نامه کتبی دعوت بعمل می آورد تا پس از تکمیل فرم های  RFPحق الزحمه
پیشنهادی خود را به کارفرما ارسال نماید تا ارزیابی مالی و کیفی پیشنهادها بر اساس مناسب ترین
پیشنهاد کیفی و مالی ارائه شده طبق روش کیفیت-قیمت ( ) QCBSبعمل آید.
 هیچ یک از پیشنهادها ،قابل قبول تلقی نخواهند شد مگر آن که اعالم کتبی درباره چنین قبولی از طرفکارفرما برای پیشنهاد دهنده ارسال گردد.
 اعالم رسمی مشاور انتخاب شده :پذیرفته شدن پیشنهاد دهنده منتخب به طور رسمی توسط کارفرما بهوسیله نامه به آدرسی که پیشنهاد دهنده در اسناد فراخوان مشخص گردیده اعالم می گردد.
 امضای قرارداد: )1پیشنهاد دهنده متخب ملزم است به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ظرف مدت  7روز کاری از تاریخ
ابالغیه کتبی قبول پیشنهاد ،ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل  5درصد مبلغ پیشنهادی خود را از
یکی از بانک های مورد قبول کارفرما که تا مدت اتمام طرح معتبر بوده ،تهیه و جهت امضای قرارداد به
کارفرما مراجعه نماید.
 )2عدم تسلیم ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر به منزله آن است که پیشنهاد دهنده منتخب
از مبادله و امضای قرارداد خودداری نموده است .بدیهی است پس از حصول اطمینان از عدم تسلیم
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ضمانت نامه حسن انجام تعهدات در زمان مقرر توسط پیشنهاد دهنده منتخب ،به منظور عقد قرارداد با
حائز شرایط بعدی که الزامات این بند را رعایت نماید وارد مذاکره خواهد شد.
 )3همچنین پیشنهاد دهنده منتخب موظف است در رأس موعد مقرر که در زمان عقد قرارداد توسط کارفرما
تعیین می شود ،فرایند تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با تاکید
بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار") را شروع کند.
 )4حق واگذاری :پیشنهاد دهنده منتخب در هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع قرارداد را به طور کلی و یا
جزئی به غیر ندارد .ولیکن به منظور انجام کار با کیفیت می تواند افراد حقیقی با تخصص و صالحیت
های الزم را به استخدام خود در آورد .به خصوص در زمینه مزتبط با مطالعات اقتصاد و برنامه ریزی و
مطالعات بازار و تدوین بسته های های سرمایه گذاری الزم است حتما از متخصصان مجرب استفاده نماید.
 )5سایر موارد :کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در قبال گم شدن ،تاخیر و با عدم دریافت اسناد پیشنهادی
ندارد .پیشنهاد ها باید از طریق پست پاکت ها ،به کارفرما رسیده باشند و به پیشنهادهایی که از طرق
دیگر ارسال گردند ترتیب اثر داده نمی شود.
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طرح
ردیف

عنوان فعالیت

مشخصات

تعداد

امتیاز

امتیاز
کل

0

61
62

جمعیت

مساحت

1

طرح جامع شهری

00888

08

0

2

طرح جامع سه بعدی

0888

8.0

1

2

3

طرح تفضیلی

08888

8.0

1

2

62

4

طرهای موضعی و موضوعی

68888

8.0

1

2

62

5

طرح های ساختاری و راهبردی

68888

28

0

6

0

6

طرح های جامع و تفضیلی با رویکرد ارزیابی
زیست محیطی استراتژیک

08888

08

0

6

0

7

طرح های جامع مدیریت سواحل

8

00

0

2

1

8

پایش طرح های جامع و تفضیلی

00888

08

0

6

0

9

تهیه ضوابط و مقررات معماری و شهر سازی

28888

28

0

2

68

12

تهیه ضوابط و مقررات ساخت و ساز

8

28

0

6

0

11

تهیه الگوهای معماری و شهر سازی

8

68

0

6

0

12

تهیه طرحهای ساماندهی نوار ساحلی

8

68

0

6

0

امتیاز کل

688

13

ب  -مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی ( درصد وزنی  21درصد از کل )

1

تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی

68888

8.0

0

1

08

2

شاخص های استراتژی توسعه شهری CDS

68888

8.0

0

1

08

3

برنامه ریزی ایجاد فضاهای شهری با تاکید بر
توسعه گردشگری

28888

6

0

0

08

امتیاز کل

688

واحد مساحت کیلومتر مربع می باشد

جدول ج  -درصد وزنی  11درصد

ردیف
1

تهیه مطالعات اقتصادی

موردی

5

21

01

2

تهیه طرح های آمایش سرزمین

موردی

2

21

01

14

پیوست شماره  -2اسناد استعالم ارزیابی کیفی مشاوران () RFQ

موضوع خدمات مشاوره:
طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار")
تاریخ فراخوان.................../............./........... :

سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان معین منطقه آزاد بوشهر ،در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی مشاوران پیشنهاد
دهنده برای انجام مطالعات و تدوین طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با تاکید
بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار") اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود در صورت تمایل ،چنانچه دارای گواهی صالحیت منطبق با بند  3این پیوست
می باشد فرم های ذیل را تکمیل و به همراه مدارک درخواست شده به نشانی مندرج در این اسناد ارسال نمایند.
 -1مشخصات و شرح کلی طرح :موقعیت طرح ،منطقه آزاد صنعتی-اقتصادی بوشهر در مجاورت بندر بوشهر
به مساحت تقریبی  27222هکتار است .شرح خدمات موجود در این اسناد جهت طرح جامع منطقه آزاد
بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه گذاری و مطالعات بازار")
تنظیم گردیده است که الزم است توسط پیشنهاد دهندگان قبل از ارسال مدارک و درخواست همکاری،
مطالعه گردد.
 -2موضوع خدمات مشاوره :انجام مطالعات ،بررسی ،تحلیل و ارزیابی شرایط موجود منطقه آزاد بوشهر ،تعیین
اهداف و چشم انداز مطلوب منطقه با توجه به تجارب جهانی مشابه موفق ،تدوین و ارائه گزینه های
مناسب و گزینه مطلوب جهت توسعه پایدار اقتصادی منطقه ،توسعه تاسیسات و زیرساخت های الزم،
توسعه راه های مواصالتی و ترابری با در نظر گرفتن مالحضات محیط زیستی.
 -3تخصص و رتبه مورد نیاز :مشاور باید دارای گواهینامه صالحیت با طبق جدول زیر باشد) ارائه مدارک
صالحیت و گواهینامه ها الزامی است(.
 -4روش انتخاب مشاور :مشاور منتخب از بین پیشنهاد دهندگان به روش ارزیابی کیفی و مالی ()QCBS
انتخاب می شود.
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برون سپاری با تائید کارفرما

تخصص
شهرسازی

غیرمجاز

برنامه ریزی شهری

غیرمجاز

برنامه ریزی منطقه ای

غیرمجاز

طراحی شهری

غیرمجاز

معماری

غیرمجاز

تحلیل گر GIS

غیرمجاز

توسعه دهنده GIS

غیرمجاز

حمل و نقل و ترافیک

مجاز

مدیریت سواحل ،بنادر و سازه های دریایی

مجاز

آب و فاضالب

مجاز

برق

مجاز

اقتصاد شهری

مجاز

اقتصاد و سرمایه گذاری

مجاز

اقتصاد بازاریابی و منطقه ای

مجاز

جامعه شناسی شهری

مجاز

حقوق شهری و شهروندی

مجاز

گردشگری

مجاز

مدیریت استراتژیک

مجاز

نکته :در صورتیکه مشاور قصد برون سپاری تخصص های غیر اصلی را داشته باشد میبایست رزومه ،سوابق و
تجربیات افراد مورد نظر را به کارفرما ارائه نماید و در صورت تائید کارفرما ،نسبت به همکاری با افراد تائید
شده اقدام نماید.
 -5مدت انجام پروژه 12 :ماه
 -6محل انجام طرح :محل انجام مطالعات ،گردآوری اطالعات و بازدیدهای میدانی منطقه آزاد بوشهر است و
محل ارائه و کرکسیون روند پیشرفت مطالعات و تدوین طرح ،سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.
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 -7نشانی کارفرما و محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی :جزیره کیش ،خیابان سنایی ،سازمان منطقه آزاد کیش.
کد پستی79417-83775 :
 -8مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی :ساعت ..........روز ..........................تاریخ ............... / ......... / .......
 -9تاریخ و زمان گشودن پاکت اسناد ارزیابی کیفی :پاکت ارزیابی کیفی مشاوران در ساعت  ........روز
 .....................تاریخ  .............../........../.........در سازمان منطقه آزاد کیش گشوده می شوند.
 -12نحوه ارائه اسناد ارزیابی کیفی:
 2-1متقاضی باید پاسخ استعالم ارزیابی کیفی را به روش زیر تنظیم و پس از مهر و امضای کلیه اوراق و مدارک
در پاکت  RFQبه صورت الک و مهر شده با الصاق برگ پیوست  3به نحوی که نام متقاضی و تاریخ ارسال
روی پاکت درج شده باشد ،ارائه نماید.
 2-2محتوای پاکت RFQاسناد ارزیابی کیفی:
پاکت اسناد ارزیابی کیفی ( )RFQباید شامل اسناد و مدارک زیر باشد:
الف) فهرست
ب) تقاضا نامه شرکت در ارزیابی کیفی (فرم تکمیل شده شماره )1
پ) اطالعات کلی متقاضی (فرم تکمیل شده شماره دو) به همراه مدارک زیر:
 تصویر اساسنامه تصویر اظهارنامه ثبت شرکت که در آن اسامی سهامداران و اعضای هیأت مدیره تصریح شده باشد تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت و صاحبان امضای مجاز تصویر گواهینامه تشخیص صالحیت در رشته ،تخصص و رتبه مورد درخواست ،صادره توسط سازمان برنامهبودجه یا دیگر سازمان های ذیصالح
ت) تجارب متقاضی در پروژه های مرتبط (فرم تکمیل شده شماره  )3به همراه مدارک زیر:
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 تصویر نامه ابالغ و موافقتنامه قراردادهای مربوط به سوابق درج شده در فرم شماره  .3ارائه صفحاتی ازموافقتنامه که مشخص کننده طرفین قرارداد ،موضوع قرارداد ،مبلغ قرارداد و مدت قرارداد باشد به همراه صفحه
مربوط به امضاء قرارداد کافی است.
 گواهینامه اتمام قراردادها یا ارائه مفاصاحساب های مربوطه تصویر فرم ارزشیابی متقاضی در پروژه های درج شده در فرم شماره 3در صورت وجودث) نیروی انسانی متقاضی(فرم تکمیل شده شماره  )4به همراه مدارک زیر:
 سوابق کاری و مدرک تحصیلی کارشناسان ثابت متقاضی آخرین لیست بیمه کارشناسان ثابت متقاضی در زمان تهیه اسناد استعالم ارزیابی کیفی ،ممهور به مهر سازمانتأمین اجتماعی
ج) توان مالی متقاضی (فرم تکمیل شده شماره  )5به همراه مدارک مربوط
چ) تجربه ارائه خدمات در مناطق آزاد
ح) نسخه مهر و امضاء شده اسناد استعالم ارزیابی کیفی
 2-2-2شماره گذاری صفحات
کلیه صفحات اسناد استعالم (شامل فرم های تکمیل شده و کلیه مدارک الزم برای اثبات اطالعات تکمیل شده)
باید شماره گذاری شود .شماره صفحات باید در بردارنده شماره کل صفحات اسناد باشد (صفحه  .....از) ......
 2-2-3مهر و امضای اسناد
اسناد استعالم ارزیابی کیفی و کلیه مدارک و مستندات ارسالی باید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی امضا
و به مهر شرکت ممهور شود و در پاکت سر بسته که نام مشاور و موضوع ارجاع کار بر روی آن درج شده باشد
ارائه گردد ،در غیر اینصورت مدارک ارسالی از طرف کارفرما مورد قبول قرار نخواهد گرفت.
تبصره :تقاضانامه شرکت در ارزیابی کیفی (فرم شماره ) 1باید توسط صاحبان امضای مجاز متقاضی ،مهر و
امضای اصل شود .سایر اسناد می تواند با مهر شرکت و مهر امضاء صاحبان مجاز ارائه شود.
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بخش سوم :ارزیابی کیفی
به منظور اطمینان از توانایی متقاضیان در انجام پروژه موضوع این اسناد ،کارفرما نسبت به ارزیابی کیفی
متقاضیان اقدام می نماید .ارزیابی کیفی متقاضیان به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی در مرحله بعد منظور
خواهد شد .الزم است متقاضیان براساس موارد مندرج در این اسناد استعالم نسبت به ارائه مدارک و مستندات
الزم برای ارزیابی کیفی اقدام نمایند.
تبصره :در صورتیکه مشاور امتیازی باالتر از حد نصاب ( 72امتیاز) کسب نماید به ازای هر  5امتیاز بیشتر از حد
نصاب  2/5امتیاز در مرحله ارزیابی  RFPبرای آن مشاور لحاظ می گردد.
 3-1اجزای استعالم ارزیابی کیفی
استعالم ارزیابی کیفی شامل مدارک و مستندات مربوط به "تجربه و سوابق کاری" و " توان مالی "  "،ارزشیابی
ساالنه " " ،نیروی انسانی پیشنهاد دهنده"و " گواهی های حسن انجام تعهدات" می باشد که الزم است در قالب
فرم های شماره  1الی  7ارائه شده در این اسناد تکمیل و در پاکت با الصاق کاربرگ RFQارسال گردند.
 3-2روش ارزیابی کیفی
 3-2-1ارزیابی کیفی متقاضیان بر اساس جداول پیوست  1انجام می گردد.
روش ارائه اسناد استعالم ارزیابی کیفی و نحوه امتیازدهی
به منظور اعالم اطالعات کلی ،الزم است متقاضی فرم شماره  1را تکمیل کند و به همراه سایر مدارک درخواست
شده به کارفرما ارائه نماید.
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بررسی محدوده منطقه آزاد بوشهر:
محدوده منطقه آزاد بوشهر مطابق با تصویر شماره  1شامل بخش های پرورش میگو در سمت جاده ساحلی گناوه،
جزیره عباسک ،جزیره نگین ،محدوده منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به سمت شهرک صنعتی است همچنین جزیره
شیف که در مقابل تقاطع محور برازجان-کره بند و محور خوزستان -بوشهر قراردارد ،از این رو ،انگیزه سرمایه
گذاری در این مناطق را افزایش می دهد.
نکته حائز اهمیت در تعیین محدوده آزاد بوشهر این است که یک قطعه آن شامل محدوده فعلی منطقه آزاد بوشهر
با راه های دسترسی به آن و قطعه دیگر که از شمال محدود می گردد به جاده برازجان-کره بند و از جنوب به
جاده شیف -نوکار و سایت های پرورش میگو و از غرب به جاده چغادک-برازجان تا روبروی روستای گزبلند و از
غرب به جاده بوشهر-بندرریگ و محدوده طرح های پرورش میگو در غرب جاده را شامل می شود.

تصویر شماره  -1محدوده منطقه آزاد بوشهر
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مراکز مهم صنعتی و غیر صنعتی منطقه آزاد بوشهر:
مراکز مهم صنعتی و غیر صنعتی منطقه آزاد بوشهر مطابق تصویر شماره  ،2به شرح ذیل هستند:
 منطقه ویژه اقتصادی  1و 2 اداره گمرک بوشهر اداره بنادر و دریانوردی شرکت کشتی سازی صدرا -سایت پرورش میگو

تصویر شماره  -2موقعیت قرارگیری مراکز صنعتی و غیر صنعتی نسبت به منطقه آزاد بوشهر

ویژگی های خاص منطقه آزاد بوشهر:
 -1همجواری با دریا
 -2داشتن چند جزیره از جمله:
 جزیره نگین -جزیره عباسک
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 جزیره شیف -3داشتن چند روستا از جمله:
 روستای شیخ زنگی روستای سرمل روستای حسینکی روستای حسن نظام روستای نوکارگزی -4شرایط خاص توپوگرافی و مورفولوژی زمین
موقعیت روستاها و مکان های عمومی درون منطقه آزاد بوشهر طبق تصویر شماره  3است:

تصویر شماره  -3موقعیت روستاهای اطراف و جزایر منطقه آزاد بوشهرُُ

وسعت و چگونگی ساحل منطقه آزاد بوشهر:
با توجه به تصویر ماهواره ای شماره  ،4نزدیک به  35کیلومتر از جنوب شرکت کشتی سازی صدرا به سمت دماغه
شمالی شبه جزیره بوشهر امتداد می یابد و از آنجا به سمت شرق و سپس به سمت جنوب در جوار جزیره نگین
امتداد دارد .الزم به ذکر است خط ساحلی مذکور ،در صورت الیروبی اطراف جزیره قابل بهره برداری می باشد در
غیر اینصورت ،تنها  22کیلومتر از ساحل مذکور قابل استفاده است.
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تصویر شماره  -4تصویر هوایی وسعت منطقه آزاد بوشهر

همسایه های منطقه آزاد بوشهر مطابق با تصویر ماهواره ای شماره  ،5به شرح ریز می باشند:
 روستای دویره روستای احمدی روستای تل اشکی روستای عیسوند روستای چاهکوتاه روستای آبطویل روستای گورکات روستای چاه خانی روستای عالیشهر روستای چعادک شهر بوشهر -نصفیه خانه فاضالب
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تصویر شماره  -5موقعیت روستاهای همجوار با منطقه آزاد بوشهر

شرح خدمات:
شرح خدمات پیشنهادی تهیه "طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع راهبردی کالبدی-زیست محیطی با
تاکید بر توسعه اقتصادی(سرمایه گذاری) ) به شرح زیر ،است
تدوین افق طرح
فصل اول :مطالعات شناخت پایه ،تعیین اهداف کالن و چشم انداز اولیه
مقدمه
این فصل خواسته ها و انتظارات از منطقه آزاد بوشهر را تعیین می کند .ابعاد کلیدی شناخت و تحلیل محیط
برپایه نتایج این فصل مشخص می شود.
1-1

بیان مسئله و تبیین ضرورت ها و الزام تهیه طرح
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2-1

نمونه کاوی تجارب مشابه داخلی و خارجی از حیث مقیاس ،موقعیت اکولوژیکی ،اقلیم ،ماهیت عملکردی
واقتصادی (حداقل  2مورد) با تاکید بر منطقه آزاد فرامرزی

3-1

گردآوری دادهها و نقشههای پایه از حوزه موردمطالعه

4-1

برداشت و تدقیق حوزه مطالعه در تعامل با کارفرما (محدوده فراگیر ،بالفصل و مداخله)

5-1

بررسی نقش و عملکرد منطقه آزاد بوشهر در اسناد فرادست و طرح های ذکر شده به شرح زیر ،بهمنظور
تعیین عملکردهای مورد انتظار و ساختار فضایی مطلوب و کاربریهای کارآمد.

 سیاست های اقتصاد مقاومتی قانون برنامه ششم توسعه کشور ضوابط ملی آمایش سرزمین سند لجستیک کشور سند ملی توسعه استان برنامه عملیات جامع بنادر ماهیگیری کشور بر حسب مورد طرح کالبدی منطقه ساحلی جنوب طرح مدیریت یکپارچه سواحل جنوبICZ M طرح جامع بنادر کشور اسناد ملی توسعه نفت گاز و پتروشیمی برنامه مدیریت محیط زیست استان و )...6-1

تببین همپوشانی اهداف ،راهبردها ،سیاست ها ،احکام و پیشنهادات تاثیرگذار اسناد فرادست

7-1

بررسی روندها بر اساس الگوهای مگاترند و بررسی تغییرات جهانی اقتصاد و نقشه های توسعه اقتصادی

8-1

شناخت خواسته ها و انتظارات کارفرما در زمینه موضوع طرح

9-1

شناخت و سنجش ذینفعان و ذی نفوذ جلب مشارکت (کارفرما ،اشخاص و سازمانهای دولتی ،عمومی و)...

 12-1بررسی دیدگاه ها و نظرات مدیران ،گروه های ذی نفع در حوزه ی تولید ،خدمات و صادرات در رابطه با
نقش و موضوع فعالیت منطقه
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 11-1بررسی قوانین و مقررات موجود در مورد موضوع طرح
(بررسی اسناد فرادستی قانونی و حقوقی الزام آور در سطح سازمانی و فرا سازمانی در حوزه های فعالیتی
منطقه آزاد بوشهر)
 12-1بررسی بستر حقوقی قانونی طرح جامع
 13-1بررسی وضعیت اراضی و حقوق مکتسبه محدوده منطقه آزاد بوشهر
 14-1برداشت و تدقیق حوزه مطالعه در تعامل با کارفرما (محدوده فراگیر ،بالفصل و مداخله) و بررسی
امکانات بالقوه و بالفعل اثر گذار در طرح
 15-1بررسی و مطالعه اسناد پائین دستی مرتبط با برنامه ریزی راهبردی منطقه مرتبط با موضوع برنامه
 16-1شناخت چارچوب نظری و تجربی مرتبط با موضوع طرح به تفکیک رویکردها
 بررسی نظریه ها و تئوری های منطقه آزاد نسل ششم و هفتم در منطقه بوشهر بررسی نظریه ها و تئوری های منطقه آزاد (سرزمین های) فرامرزی با کشورهای هم مرز آبی بررسی نظریه ها و تئوری های الگوی حمل و نقل نوین و لجستیک هوشمند بررسی نظریه ها و تئوری های به روز جهانی در خصوص برنامه ریزی شهری (شهر هوشمند ،زیر ساختهای سبز)
 بررسی شرایط ایجاد اتحادیه اقتصادی مسلمانان با توسعه روابط اقتصادی فی مابین و ایجاد یکپارچگی وهمبستگی در قالب تعاونی های اقتصادی فعال مجازی و حقیقی
 بررسی شرایط ایجاد فرودگاه در مقیاس بین المللی با امکانات باری ،مسافری بررسی نظریه ها و تئوری های زیرساختهای بندری با تمرکز بر بندر نسل چهارم و پنجم بررسی نظریه ها و تئوری های توسعه دریا محور و اقتصاد دریا پایه بررسی نظریه ها و تئوری های توسعه اقتصادی پایدار بررسی شرایط ایجاد مدیریت پسماند با اجرای پسماند صفر بدون تولید متان بررسی و امکان سنجی ایجاد شهرک های تخصصی تولیدی-بازرگانی بررسی شرایط ایجاد کالسترهای صنعتی بازرگانی بر اساس رویکرد منطقه ای بررسی نظریه ها و تئوری های گردشگری پایدار بررسی نظریه ها و تئوری های کشاورزی فناورانه مبتنی بر گلخانه های هایدروپونیک 17-1چارچوب های برنامه ریزی منطقه آزاد بوشهر در همجواری با شهرهای مجاور
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 18-1بررسی روش های فنی ساخت و الگوهای شهرسازی و معماری شهر و استان
 19-1چارچوب های برنامه ریزی حفاظت و ایمنی ) پدافند غیر عامل و مدیریت بحران(
 22-1بررسی و تبیین جایگاه سیاسی منطقه آزاد بوشهر
 21-1جمع بندی فصل (تدوین چارچوب هدایت و کنترل توسعه در منطقه آزاد بوشهر ،تعیین آوازه ،بیانیه
ماموریت ،اهداف کالن و چشم انداز اولیه )
فصل دوم :مطالعات شناخت وضع موجود و تحلیل ( SWOTشناخت شرایط منطقه آزاد بوشهر در حال حاضر)
در این فصل مجموعه نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدید ها در نظامات عملکردی (کاربری های) حرکتی ،زیر
ساختی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی ،محیط زیست ،کالبدی-فضایی و مدیریتی (نهادی) به منظور ارزیابی اثرات
و توان سنجی توسعه محدوده منطقه آزاد بوشهر به صورت جداول سوات ارائه شده و تحلیل یکپارچه صورت می
گیرد.
تمامی مطالعات شناخت وضع موجود فصل دوم ،می بایست در برنامه سیستم اطالعات جغرافیایی  GISبا فرمت
های  dwgو  shpجمع آوری و ارائه گردد.
مقدمه
 2-1شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی سیستم طبیعی
 2-1-1موقعیت جغرافیائی منطقه (نقشه مقیاس ) 2222/1
بررسی کاربردی اقلیم و تأثیرات جریان هوا ،میزان بارندگی ،آفتاب ،سایه و درجه حرارت بر ساختار کالبدی
و توصیههای همساز با اقلیم (جهتگیری ،نحوه استقرار و )...
 2-1-2بررسی کاربردی تأثیرات جریان امواج و جزر و مد
 2-1-3بررسی میزان رطوبت محیط برای آسایش ساکنین و تمهیدات الزم برای تنظیم رطوبت مطلوب
 2-1-4بررسی وضعیت پوشش زمین ،ساختار زمینشناسی ،مشخصات خاک و ویژگی های ژئومورفولوژی
 2-1-5بررسی وضعیت مخاطرات طبیعی (گسل ها ،اراضی واقع در خط لغزش ،زمین لرزه ،فرونشست ،روانگرائی،
سیل ،طوفان شن
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 2-1-6بررسی وضعیت توپوگرافی و شیب
 2-1-7بررسی سوانح طبیعی در عرصههای اصلی خطرپذیری ساحلی (در محدوده استراتژیک خلیج فارس)
بررسی وشناخت ویژگیهای اکولوژیکی منطقه
 2-1-8بررسی وضعیت منابع آبهای سطحی و زیرزمینی (هیدرولوژی)
 2-1-9بررسی سیستم دفع مواد زاید و بازیافت حداکثری زباله و فاضالب
 2-1-12بررسی آلودگیهای محیطی در هوا ،خاک و دریا
 2-1-11جمع بندی
 2-2شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی نظام محیط زیست
 2-2-1بررسی پوشش گیاهی و جانوری
 2-2-2بررسی اثرات زیست طرح آمایش سرزمین
 2-2-3بررسی و شناخت اکوسیستمهای آسیبپذیر ،دارای ارزش و در خطر زیست محیطی
 2-2-4بررسی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (نقشه مناطق حساس زیستی در اختیار
مشاور قرار گیرد)
 2-2-5بررسی آلودگیهای محیطی در هوا ،خاک ،دریا ،آلودگی صوتی و صنایع آالینده
 2-2-6بررسی تصفیه خانه و سپتیک منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
 2-2-7بررسی نحوه دفع پسماند وآالینده های صنایع موجود در منطقه آزاد بوشهر
 2-2-8بررسی توان محیط زیستی با در نظر گرفتن پارامترهای اکولوژیکی ،اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی و
عوامل محدوده کننده
 2-2-9بررسی امکان توسعه پایدار در منطقه آزاد بوشهر
جمع بندی
 2-3شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی نظام اجتماعی و فرهنگی
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 2-3-1بررسی وضعیت معیشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ساکنین منطقه آزاد بوشهر و مطالعات
جمعیتی (شامل توزیع و پراکندگی جمعیت ،ساختار گروه های سنی و ترکیب جنسی و ) ...
 2-3-2بررسی میزان تحصیالت جمعیت ساکن به تفکیک جنسیت و سن
 2-3-3بررسی میزان تاثیر آموزش بر توسعه فرهنگ منطقه
 2-3-4بررسی وضعیت مذهبی جامعه ساکن
 2-3-5بررسی میزان و علل مهاجرت از و به منطقه آزاد بوشهر و حریم آن ( اتباع داخلی و خارجی)
 2-3-6بررسی وضعیت مکانهای فرهنگی و مذهبی
 2-3-7بررسی وضعیت بهداشت و درمان
 2-3-8بررسی مسائل ،مشکالت و آسیب های اجتماعی رایج و عمده در منطقه
 2-3-9شناسایی سکونتگاه های شهری و روستایی و عشایری منطقه و تحوالت آن ها
 2-3-12بررسی تعامالت جمعیتی منطقه آزاد بوشهر با مناطق اطراف
 2-3-11بررسی ویژگیهای شاخص اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی در منطقه آزاد بوشهر
 2-3-12بررسی وضعیت کلی مشارکت مردم در بخش خصوصی
 2-3-13بررسی امکانات مشارکت مردم در بخش خصوصی
جمع بندی
 2-4شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی نظام فضایی-کالبدی
 2-4-1بررسی کاربری اراضی وضع موجود در منطقه آزاد بوشهر و حریم آن و محدودیت های موجود
 2-4-2بررسی ساختار منطقه آزاد بوشهر و تقسیمات فضایی کالبدی محدوده طرح با استفاده از سامانه
اطالعات مکانی GIS
 2-4-3بررسی وضعیت اراضی و مستحدثات صنعتی
 2-4-4سطوح عملکردها و کاربری های مورد نیاز طرح منطقه آزاد بوشهر
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 2-4-5شناخت و معرفی عوارض مصنوع
 2-4-6بررسی روشهای فنی ساخت و الگوهای شهرسازی و معماری بومی نواحی ساحلی جنوب با تأکید
ویژه بر منطقه بوشهر
 2-4-7بررسی سیما و منظر شهری (کیفیتهای دید کالن ،موانع دید ،موقعیتهای دستیابی به مناظر
گسترده دید و )...
 2-4-8بررسی مشخصات ثبتی و ملکی محدوده طرح جامع منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
بررسی بلند مرتبه سازی در محدوده طرح جامع منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
 2-4-9بررسی وضعیت کیفی ،کمی و پراکنش کاربریهای موجود منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
 2-4-12بررسی شبکههای ارتباطی و نظام حرکت و دسترسی (زمینی ،هوایی و دریایی) در منطقه آزاد بوشهر
و مقررات مالک عمل در آنها و نحوه اتصال کاربری ها به یکدیگر
 2-4-11بررسی عرصههای خطرپذیری در منطقه آزاد بوشهر
 2-4-12بررسی نحوه تأمین مصالح با تأکید بر مصالح بومآور سازگار با محیط زیست
 2-4-13شناخت عناصر هویت بخش کالبدی معماری و شهرسازی در منطقه آزاد بوشهر در جهت بازیابی
عناصر هویتبخش
 2-4-14بررسی و شناسایی سیستم عملکردی
 2-4-15بررسی وشناخت وضعیت و ساختار عملکردی منطقه در وضع موجود
 2-5شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی وضعیت گردشگری
 2-5-1بررسی ظرفیتها و جاذبههای گردشگری و تاریخی باارزش در منطقه آزاد بوشهر
 2-5-2بررسی موقعیتها و امکانات گردشگری طبیعی منطقه آزاد بوشهر
 2-5-3بررسی میزان جذب گردشگر به منطقه آزاد بوشهر
 2-5-4بررسی مدت زمان حضور گردشگران در منطقه آزاد بوشهر
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 2-5-5بررسی خواسته ها و نیازهای گردشگران (پرسشنامه)
 2-6شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی تاسیسات و زیربنایی
 2-6-1حرائم ،ضوابط و مقررات مالک عمل جهت دسترسی و اتصال به شبکه های تاسیسات و تجهیزات
زیربنایی
 2-6-2بررسی شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی
 2-6-3بررسی وضعیت تامین و توزیع شبکه آب جهت توسعه منطقه
 2-6-4بررسی وضعیت تامین و توزیع شبکه برق منطقه
 2-6-5بررسی وضعیت تامین و توزیع شبکه گاز در سطح منطقه
 2-6-6بررسی وضعیت خطوط تلفن ثابت و همراه در سطح منطقه
 2-6-7بررسی شبکه جمع آوری ،تصفیه و دفع فاضالب
 2-6-8بررسی شبکههای پستی ،مخابراتی و ماهوارهای و مقررات مالک عمل در آنها
جمع بندی
 2-8شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی نظام دسترسی و حمل و نقل
 2-8-1بررسی شبکه حمل و نقل و دسترسی ها موجود و در دست اجرا (زمینی ،دریایی ،هوایی)
 2-8-2بررسی ویژگی های حمل و نقل و ترافیک منطقه آزاد بوشهر
 2-8-3تخمین میزان و حجم ترافیک ورودی و خروجی
 2-8-4بررسی امکانات حمل و نقل همگانی ،کریدورهای دسترسی ،پایانه ها و پارکینگ ها و اثر ماقابل با
طرح منطقه آزاد بوشهر
 2-8-5بررسی حرائم ،ضوابط ،و مقررات مالک عمل جهت دسترسی و اتصال به شبکه های ارتباطی (
زمینی ،هوایی دریایی)
جمع بندی
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 2-9شناسایی ،بررسی و ظرفیت سنجی نظام اقتصادی
 2-9-1بررسی ارزش زمینهای موجود در محدوده منطقه آزاد بوشهر و حریم آن و شاخص ها و معیارهای موثر
در ارزش گذاری
 2-9-2بررسی مالکیت اراضی (اعم از تملک ،اجارهای ،دولتی و )...
 2-9-3بررسی و آنالیز وضعیت صنایع پایه محدوده منطقه
 2-9-4بررسی اشکال بهرهبرداری از فعالیتهای اقتصادی موجود در منطقه آزاد بوشهر ،محدوده فراگیر و
بالفصل و مشخصات بهرهبرداران
 2-9-5بررسی توزیع مکانی فعالیت ها
 2-9-6بررسی و تحلیل منابع مالی و درآمد نهادهای تاثیرگذار در طرح و بررسی و تحلیل مصارف مالی منابع
ذکر شده
 2-9-7بررسی فعالیتهای شاخص اقتصادی در منطقه آزاد بوشهر
 2-9-8شناسایی و بررسی حوزه نفوذ بازار منطقه در سطوح داخلی وخارجی
 بررسی بازارهای داخلی در شعاع حوزه نفوذ داخلی منطقه بررسی بازار کشورهای خارجی در شعاع حوزه نفوذ خارجی منطقهو تعیین نیازهاو تقاضاهای بالقوه آنها 2-9-9بررسی تعامالت و مراودات اقتصادی منطقه آزاد بوشهر ،محدوده بالفصل و محدوده فراگیر با داخل و
خارج از کشور
 2-9-12بررسی روند و گرایشات توزیع سرمایه در سطح خلیج فارس
 2-9-11شناسایی و گروهبندی ذینفعان و ویژگیهای آنها
 2-9-12بررسی نحوه جلب و جذب مشارکت ذینفعان و سرمایهگذاران
 2-9-13شناسایی روشها و منابع مشارکت
 2-9-14بررسی صنایع قابل استقرار در منطقه ،براساس مواد اولیه مورد نیاز و نحوه تامین
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 2-9-15بررسی نوع عملکرد منطقه با سنجش حجم واردات و صادرات (زمان های اوج ،تفکیک نوع بار و
مشخصات تخلیه)
 2-9-15بررسی اشکال بهرهبرداری از فعالیتهای اقتصادی موجود در حوزه مطالعه و مشخصات بهرهبرداران
 2-9-16بررسی موانع و تنگناهای منطقه و پتانسیل های احتمالی خطا و ریسک های اقتصادی در بخش های
عمده اقتصادی منطقه بر اساس روندهای آتی
 2-9-17بررسی مطالعات بازار در سطح منطقه و حوزه های نفوذ ،مداخله و بالفصل و فراگیر
 2-12ارزیابی ظرفیت های نهادی
 2-12-1بررسی و تبیین جایگاه سیاسی منطقه آزاد بوشهر در نظام تقسیمات کشوری
 2-12-2بررسی وضعیت مالکیت زمین در منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
 2-12-3بررسی سازمانها و نهادهای عمده (دولتی ،عمومی و خصوصی) مؤثر بر توسعه فضایی و مدیریت
منطقه آزاد بوشهر
 2-12-4بررسی روابط و تعاملهای موجود میان سازمانها و نهادهای مؤثر بر توسعه فضایی و مدیریت
منطقه آزاد بوشهر
 2-12-5بررسی قوانین و مقررات موجود مؤثر بر توسعه فضایی و مدیریت منطقه آزاد بوشهر
جمع بندی
فصل سوم :مطالعات تحلیل یکپارچه (تحلیل روندهای موجود و گرایشهای آینده در منطقه آزاد بوشهر)
در این فصل نتایج حاصل از تحلیل یکپارچه با کارگروه طرح در میان گذاشته می شود و فرایند چشم انداز سازی
و تدوین اهداف توسعه با مشارکت ذینفعان و دست اندرکاران انجام می شود و بیانیه های مربوطه پس از تائید در
کارگروه فوق جهت تهیه گزینه های توسعه قرار می گیرد.
مقدمه
 3-1تحلیل و ارزیابی و ظرفیت سنجی نظام سیستم طبیعی
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3 -1-1تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود و روندهای آتی جغرافیایی و اقلیمی
3-1-2تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود و روندهای آتی محیطزیستی
 3-1-3تحلیل و ارزیابی الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
 3-1-4تحلیل و ارزیابی امکانات و الزامات تولید و استفاده از انرژیهای نو (خورشیدی ،بادی ،امواج و  )...در
تأمین نیاز منطقه آزاد بوشهر
جمع بندی
 3-2تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی وضعیت محیط زیست
 3-2-1تحلیل و ارزیابی توسعه پایدار در منطقه آزاد بوشهر
 3-2-2تحلیل و ارزیابی توان زیست محیطی با در نظر گرفتن پارامترهای اکولوژیکی ،اقتصادی -اجتماعی و
فرهنگی و عوامل محدود کننده
 3-2-3تحلیل و ارزیابی فضاهای سبز آتی
 3-2-4تحلیل و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست دریا و آبزیان
جمع بندی
 3-3تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی نظام اجتماعی-فرهنگی
 3-3-1تحلیل مهاجرت نیروی کار در سطح منطقه و ارتباط آن با الگوی فراملی
 3-3-2بررسی میزان مشارکت در شبکه های اجتماعی گروه های غیررسمی و نهادهای رسمی
 3-3-3تحلیل و ارزیابی گرایشها و نگرشهای ذهنی و ایستارهای گروههای هدف
 3-3-4آیندهنگری ویژگیهای جمعیتی گروههای هدف
 3-3-5تحلیل سرمایه اجتماعی بوشهر و استانهای همجوار مرتبط با منطقه آزاد بوشهر
 3-3-6تحلیل فرهنگ یادگیری ،نوآوری و کار در محدوده پیرامونی منطقه آزاد بوشهر
 3-3-7تحلیل تعارضات فرهنگی منطقه مبتنی بر توسعه اقتصادی
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 3-3-8تحلیل عوامل و فرآیندهای فرهنگی مانع توسعه در منطقه آزاد بوشهر
 3-3-9تحلیل سرمایه اجتماعی بوشهر و استانهای همجوار مرتبط با منطقه آزاد بوشهر
 3-3-12تحلیل ارتباطات و تعامالت اجتماعی در استان بوشهر و استانهای مرتبط و کشورهای حاشیه خلیج
 3-3-11تحلیل جایگاه اشخاص کلیدی و موثر در مطالعات اجتماعی-فرهنگی
 3-3-12تحلیل شوراها و نهادهای تصمیم گیرنده در برنامهریزی و توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه
 3-3-13ارزیابی نظام تصمیم گیری و مدیریت با رویکرد اثر گذاری و تاثیر پذیری در حوزه اجتماعی فرهنگی
 3-3-14آیندهنگری میزان و نوع اشتغال ایجاد شده و بررسی جمعیت وابسته به آنها در دوره ساخت و
بهرهبرداری
 3-3-15آیندهنگری ساختار اجتماعی و فرهنگی گروههای هدف
 3-3-16فرصتها و محدودیتهای بومیان منطقه آزاد بوشهر در حوزههای معیشتی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی
 3-3-17پیش بینی وضعیت نیروی انسانی ،اشتغال  ،بیکاری ،هزینه و درآمد خانوارهای منطقه آزاد بوشهر و
شهرستان ها و روستاهای مرتبط طی دوره  22ساله از طرح
 3-3-18ارزیابی نظام تصمیم گیری و مدیریت با رویکرد اثر گذاری و تاثیر پذیری در حوزه اجتماعی فرهنگی
جمع بندی
 3-4تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی نظام کالبدی
 3-4-1تحلیل و تعیین امکانات رشد و توسعه کالبدی
 3-4-2تحلیل محدودیت های (در صورت وجود) توسعه و گسترش کالبدی
 3-4-3تحلیل محدودیتها و فرصتهای ناشی از موقعیت
 3-4-4تحلیل محدودیتها و فرصتهای ثبتی و ملکی
 3-4-5تحلیل محدودیتها و فرصتهای پراکنش کاربریهای موجود
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 3-4-6تحلیل محدودیتها و فرصتهای ارتباطی
 3-4-7تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود و فرصت های تأسیسات و زیرساختهای شهری
 3-4-8تحلیل و ارزیابی نظام بلند مرتبه سازی با در نظر گرفتن حفظ دید دریا
 3-4-9تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود سیما و منظر شهری
جمع بندی
 3-5تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی وضعیت گردشگری
 3-5-1تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود گردشگری
 3-5-2تحلیل ظرفیتها و جاذبههای گردشگری و تاریخی باارزش در منطقه آزاد بوشهر
 3-5-3تحلیل و ارزیابی موقعیتها و امکانات گردشگری طبیعی منطقه آزاد بوشهر
 3-5-4تحلیل روند آمار ورود و خروج مسافران داخلی و خارجی و تخمین میزان گردشگران و پیش بینی افزایش
حضور
 3-5-5ارزیابی افزایش مدت زمان حضور گردشگران در منطقه آزاد بوشهر
 3-5-6ارزیابی خواسته ها و نیازهای گردشگران
 3-5-7برآورد و آیندهنگری میزان عرضه و تقاضای گردشگری در منطقه آزاد بوشهر و شعاع این تقاضا
 3-6تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی تاسیسات و زیربنایی
 3-6-1تحلیل و ارزیابی امکانات و الزامات استقرار تونل مشترک تأسیسات شهری
3-6-2تحلیل و ارزیابی امکانات و تاسیسات هوشمند شهری
 3-6-3تحلیل و ارزیابی افزایش تاسیسات زیربنایی و پیش بینی نیاز های آینده
 3-7تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت نظام دسترسی و حمل و نقل
 3-7-1تحلیل و ارزیابی میزان و حجم ترافیک ورودی و خروجی آتی (پس از تحقق طرح)
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 3-7-2تحلیل و ارزیابی شبکه دسترسی هوشمند
 3-7-3تحلیل امکانات حمل و نقل همگانی ،کریدورهای دسترسی ،پایانه ها و پارکینگ ها و اثر متقابل بر طرح
منطقه آزاد بوشهر
 3-8تحلیل ،ارزیابی و ظرفیت سنجی نظام اقتصادی
 3-8-1تحلیل و ارزیابی زمینههای آوازه ( )Brandمنطقه آزاد بوشهر با در نظر گرفتن "مطالعه بازار"" ،تدوین
هویت منطقه" و " برندسازی" و تعیین عوامل تأثیرگذار بر نگرشهای ذهنی از منطقه آزاد بوشهر
 3-8-2تحلیل و ارزیابی امکانات و قابلیت های منطقه آزاد بوشهر در بخش های اقتصادی ،صنعتی ،بازرگانی،
خدماتی و کشاورزی با تمرکز بر منطقه فرامرزی و کریدور سوم صادراتی کشور
 3-8-3تحلیل ساختار عمده اقتصادی،صنعتی ،بازرگانی ،خدماتی وکشاورزی از نظر اشتغال
 3-8-4تحلیل ارزش اراضی و کاربری های موجود در محدوده منطقه آزاد بوشهر و حریم آن و تحلیل شاخص
ها و معیارهای موثر در ارزش گذاری
 3-8-5تحلیل و ارزیابی الگوهای مالکیتی در حوزه زمینی و دریایی
 3-8-6تحلیل تاثیر توسعه بر اقتصاد محلی ،منطقهای و ملی
 3-8-7تحلیل نگرش ها و رویکردهای نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی در الگوهای اقتصادی
 3-8-8تحلیل شاخصهای پایداری جهت سنجش میزان حرکت بسوی توسعه پایدار اقتصادی
 معین کردن شاخص های اصلی سنجش فعالیت های اقتصادی و صنعتی قابل بارگذاری در منطقه سنجش شاخص های معین شده فعالیت های اقتصادی و صنعتی قابل بارگذاری در منطقه 3-8-9تحلیل گروه های هدف و تقاضاهای موثر صنعتی ،بازرگانی ،خدماتی و کشاورزی
 3-8-12تحلیل روشهای سرمایه گذاری و تأمین مالی اعم از سرمایهگذاریهای خارجی ،سرمایهگذاریهای
داخلی و یا سرمایهگذاریهای مشترک برای اجرای طرحها
 3-8-11تحلیل محدودیتها و فرصتهای جذب سرمایه
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 3-8-12پیش بینی جمعیت شاغل طی بیست سال آتی در گروه های تخصصی و پتانسیل های تامین جمعیت
شاغل طی  22ساله از سال مطالعه طرح جامع منطقه آزاد بوشهر
 3-8-13توزیع نسبی شاغلین در بخشهای مختلف اقتصادی طی دوره بیست ساله از سال مطالعه طرح جامع
منطقه آزاد بوشهر
 3-8-14تحلیل روندها و سناریوهای ایجاد فرصت های شغلی منطقه طی دوره زمانی  22ساله آتی
 3-8-15تحلیل قوانین و مقررات منطقه آزاد و تحلیل بخشهای درآمدزا نظیر نظام مالیاتی و قوانین گمرکی در
منطقه آزاد بوشهر
 3-8-16تحلیل صنایع قابل استقرار در منطقه ،براساس مواد اولیه مورد نیاز و نحوه تامین
 3-8-17تحلیل ظرفیت های خدمات مالی-بانکی-بیمه ،بازرگانی ،نمایشگاهی و  ICTدر منطقه آزاد بوشهر
 3-8-18تحلیل موانع و تنگناهای منطقه و پتانسیل های احتمالی خطا و ریسک های اقتصادی در بخش های
عمده اقتصادی منطقه بر اساس روندهای آتی
 3-8-19تحلیل حوزه نفوذ بازار منطقه در سطوح داخلی وخارجی
 تحلیل بازارهای داخلی در شعاع حوزه نفوذ داخلی منطقه تحلیل بازار کشورهای خارجی در شعاع حوزه نفوذ خارجی منطقه و تعیین نیازهاو تقاضاهای بالقوه آنها 3-8-22محاسبه و تحلیل شاخص های ضریب مکانی فعالیت های اقتصادی محدوده مورد بررسی و استانهای
همجوار
 3-8-21محاسبه و تحلیل شاخص های مزتبط با فعالیت های تجاری مورد بررسی (شاخص های  RCAو
) RSCA
 3-8-22تحلیل یکپارچه بازارهای تجاری پیرامونی در رابطه با موضوع برنامه ریزی توسعه منطقه
 3-8-23اولویت بندی طرح های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای اقتصادی و صنعتی
 3-8-24معرفی اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری منطقه (به تفکیک در بخش های مختلف اقتصادی)
 3-8-25تحلیل یکپارچه بازارهای تجاری پیرامونی در رابطه با موضوع برنامه ریزی توسعه منطقه
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 3-8-26تحلیل مطالعات بازار در سطح منطقه و حوزه های نفوذ ،مداخله و بالفصل و فراگیر
 3-8-27بستههای سرمایهگذاری
 3-8-27-1ارائه بستههای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی
 3-8-27-2تهیه بروشور،کاتالوگ ،پوستر و یا طرحهای سهبعدی که گویای موضوع باشد ،اقدام نماید.
 3-8-27-3تعریف و ارائه بستههای سرمایهگذاری با توجه به مطالعات اقتصادی انجامشده به تعداد حداقل 12
بسته سرمایه گذاری با برآورد هزینه های هر یک از بسته ها
 3-9تحلیل و ارزیابی ظرفیت های نهادی
 3-9-1تحلیل و ارزیابی امکانات و محدودیتهای موجود و روندهای آتی محتمل تأثیرگذار بر توسعه فضایی و
مدیریت منطقه آزاد بوشهر
 3-9-2تحلیل مناسبت محیطی منطقه آزاد بوشهر برای توسعه فضایی-کالبدی
 3-9-3تحلیل ساختار حکمروایی در منطقه آزاد بوشهر
 3-9-4تحلیل تلفیقی روندهای موجود و گرایشهای آینده با استفاده از جدول سوات ()SWOT
 3-9-5نقشه تحلیل یکپارچه ()1:1222
 3-9-6توانسنجی اراضی برای گزینههای توسعه
جمع بندی

فصل چهارم :چشم انداز سازی و تدوین اهداف و سناریوهای توسعه (سنجش آنچه در منطقه آزاد بوشهر
میتواند باشد)
این فصل گزینههای توسعه ـ که در فصل پیشین معرفی شدهاند ـ را ارزیابی میکند تا امکان تدقیق نهایی
چارچوب هدایت و مهار توسعه و تغییر در افق برنامه برنامه فراهم شود.
مقدمه
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 4-1تدوین راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر فرهنگ و روابط اجتماعی
 4-2تدوین گزینههای راهبردی توسعه فضایی منطقه آزاد بوشهر (آلترناتیوها)
 4-3تحلیل نیازهای کالبدی گزینههای توسعه
4-3-1آیندهنگری و ارزیابی نیازهای ارتباطی
 4-3-2آیندهنگری و ارزیابی نیازهای زیرساختی
 4-4ارزیابی گزینه های اثرات زیست محیطی
 4-5ارزیابی گزینه های اجتماعی و فرهنگی
 4-6ارزیابی گزینه های فضایی-کالبدی
 4-7ارزیابی گزینه های گردشگری
 4-8ارزیابی گزینه های تاسیسات و زیربنایی
 4-9ارزیابی گزینه های شبکه حمل و نقل و استخوان بندی منطقه آزاد بوشهر
 4-12ارزیابی گزینه های توسعه پایدار اقتصادی و مطالعات برنامه ریزی ،تعیین معیار و شاخص های
ارزشگذاری اراضی بر اساس کاربری ها
 4-11ارزیابی اقتصادی (هزینه ـ منفعت) گزینههای توسعه
اریابی برنامه ها و فعالیت های توسعه در منطقه
 4-12تحلیل مالحظات مدیریت اجرایی و مدیریت خطرپذیری گزینههای توسعه
 4-13ارزیابی گزینههای توسعه با استفاده از جدول سوات ( )SWOTدر هر یک از حوزههای مطالعاتی و جدول
تحلیل یکپارچه
 4-14معرفی معیارهای انتخاب از میان گزینههای توسعه
 4-15ارزش گذاری گزینهها و انتخاب گزینه برتر توسعه
 4-16معرفی پیششرط ها و الزامهای تحقق گزینه برتر
جمع بندی و نتیجه گیری  :انتخاب گزینه برتر
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فصل پنجم :تدوین برنامههای توسعه و طرحهای جامع فضایی منطقه آزاد بوشهر (تدقیق آنچه در منطقه آزاد
بوشهر باید باشد)
این فصل مشخص میکند سازوکار مهار سیستم برنامهریزی چه آیندهای را برای منطقه آزاد بوشهر ترسیم
میکند و چگونه از تحقق آن اطمینان پیدا میکند .برنامه ریزی ها و الگوهای پیشنهادی بر اساس جدیدترین
نظریه ها و الگوهای روز جهان نظیر شهر هوشمند ،زیر ساخت های سبز و  ...تدوین گردیده است.
مقدمه
 5-1تدوین چشمانداز نهایی ،اهداف ،راهبردها و سیاستهای توسعه منطقه آزاد بوشهر
 5-2تدوین و تدقیق معیارهای برنامه ریزی فضایی-کالبدی بر اساس گزینه های منتخب توسعه
 5-3تهیه طرح جامع فضایی توسعه منطقه آزاد بوشهر شامل:
 تدوین بسته های سرمایه گذاری اقتصادی پیش بینی نیازهای منطقه آزاد بوشهر به تاسیسات زیر ساختی الگو و طراحی استخوان بندی شبکه ارتباطی و حمل و نقل برنامه های توسعه گردشگری راهکارهای حفظ محیط زیست (خاکی و دریا) طراحی کلی نظام تقسیمات کالبدی طراحی کلی فضاهای سبز و باز الگوی توزیع کلی تراکم ترکیب جمعیت فضایی نظام جمع آوری و دفع پسماند و پساب برنامه های تحقق پذیری طرح ساختاری و افدامات و امکانات اجرایی طراحی نظام کاربری اراضی و توزیع عملکردی 5-3-1پیشبینی نیازهای منطقه آزاد بوشهر به زمینهای سکونتی -اقامتی با توجه به جمعیت هدف
برنامهریزی
 5-3-2پیش بینی نحوه و نوع واگذاری ( قطعی ،استیجاری و  )...و نحوه محاسبه اراضی بر اساس کاربری
های تخصیص داده شده
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 5-3-3تدوین الگوهای تأسیسات زیرساختی و زیر بنایی منطقه آزاد بوشهر بر اساس جدیدترین روشهای روز
جهان نظیر تونل انرژی و ...
تمامی نقشهها میبایست بصورت دیجیتال در فرمت برنامه  GISو  Autocadدر فرمت های  dwgو shp
تسلیم گردد.
 5-3-4تدوین الگو و طراحی سازمان فضایی و عملکردی منطقه آزاد بوشهر و حریم آن
5-3-5تدوین الگو و طراحی استخوانبندی شبکه ارتباطی و حملونقل (الگوی شبکه حرکت و دسترسی
شامل محورهای اصلی حرکت سواره ،پیاده ،دوچرخه ،ایستگاههای حملونقل عمومی و پارکینگ)
 5-3-6تدوین الگو و طراحی کلی نظام تقسیمات کالبدی
 5-3-7تدوین الگو و طراحی کلی فضای سبز و باز
 .5-3-8تدوین الگو و طراحی کلی تراکم و لفاف حجمی
 5-3-9تدوین الگو و طراحی کلی مناظر اصلی طبیعی و شهری (دیدهای اصلی و کالن ،دیدهای متمرکز و
گسترده و متوالی ،نشانهها ،جدارهها و )...
 5-3-12تدوین الگو و طراحی نظام تأسیسات و زیرساختهای شهری (نحوه تولید ،انتقال و توزیع آب ،برق،
گاز و )...
 5-3-11تدوین الگو و طراحی عمومی کاربری زمین و فضا
 5-3-12تدوین الگو و طراحی نظام جمعآوری آب های سطحی
 5-3-13تدوین الگو و نظام جمعآوری و دفع پسماند و پساب
 5-3-14تهیه نقشه طرح پیشنهادی نهایی شامل:
 نظام کاربری زمین (مقیاس ) 1/1222 نظام سازمان فضایی (مقیاس ) 1/1222 نظام شبکه حرکت و دسترسی (مقیاس )1/1222 -نظام فرم کالبدی(مقیاس ) 1/1222
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 تراکم ساختمانی (مقیاس ) 1/1222 مرحلهبندی توسعه آتی (مقیاس )1/1222 نقشه پراکنش جمعیت (مقیاس )1/1222 نظام منظر شهری (مقیاس )1/1222 نظام محیط زیست (مقیاس )1/1222 5-3-15تدوین برنامههای تحققپذیری طرح ساختاری و اقدامات و امکانات اجرایی
 5-3-16ارائه برنامه  12ساله با تعیین شاخص ها ،مقررات و قوانین راهبردی ،عملیاتی و اجرایی به منظور
مشخص شدن مسیر سریع تحقق پذیری طرح جامع منطقه آزاد بوشهر
 5-3-17تعریف شناسنامه طرحهای موضوعی و موضعی و چارچوب کلی تهیه و اجرای آنها (اولویتبندی،
زمانبندی ،تأمین منابع مالی و جز آن)
 5-3-18پیش بینی طرح های زیر ساختی بر اساس اولویت های زمانی
 5-3-19ارزیابی اقتصادی ـ مالی (هزینه -منفعت) اجرا و بهرهبرداری طرح
 5-3-22ارائه برنامه تأمین مالی و مشارکت ذینفعان
 5-3-21ارزیابی و بررسی بازتابهای اجرایی طرح
 5-3-22معرفی نظام مدیریت و تشکیالت اجرایی موردنیاز برای تحقق طرحها و اهداف آنها
 5-3-23تدوین سند هدایت توسعه به منظور تحقق پذیری طرح
 5-4طرحریزی شاخص های توسعه اقتصادی و واگذاری اراضی و سرمایه گذاری ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیربنایی و
مالی در منطقه آزاد بوشهر با رویکرد توسعه کریدور سوم صادراتی شمالی جنوبی ،منطقه آزاد فرامرزی و اقتصاد
دریا محور
5-5مرحله بندی اجرای طرح
 5-5-1بررسی هزینه ها و درآمدها و ارزیابی اقتصادی طرح
 5-5-1-1تبیین ویژگیهای برجسته اقتصادی محدوده
 5-5-1-2معرفی طرح
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 5-5-1-3برآورد هزینه های طرح:
  5-5-1-3-1برآورد هزینه سرمایه گذاری ثابت طرح  oبرآورد هزینه های قبل از بهره برداری  oبرآورد هزینه زمین  oبرآورد هزینه تامین زیرساخت ها  oجمع هزینه های ثابت 5-5-1-4برآورد هزینه های سرمایه گذاری در گردش طرح
 5-5-2برآورد درآمد سالیانه طرح
 5-5-2-1تحلیل درآمدی منطقه (اراضی منطقه بر اساس سناریو بندی)
 5-5-2-2تحلیل درآمد ساالنه طرح (ناشی از خدمات و)...
 5-5-3نحوه تامین منابع مالی طرح
5-5-3-1

سایر مفروضات مالی طرح

 5-5-3-2سناریو های ارزیابی مالی طرح
 5-5-3-3برنامه واگذاری ساالنه طرح
 5-5-4محاسبه تکنیکهای تصمیم گیری
 5-5-4-1روش ارزش فعلی خالص
 5-5-4-2نرخ بازگشت سرمایه
 5-5-4-3روش دوره بازگشت سرمایه
 5-5-4-4محاسبات مالی
 5-5-4-5تحلیل مالی طرح
 5-6تدوین فرایندهای اجرایی و مدیریتی به صورت چارت تشکیالتی دخیل در فرآیند تدوین و تحقق
پذیری طرح
 5-7فازبندی و برنامه ریزی اجرای طرح ها و پروژه ها
 5-8تدوین چارچوب ،معیارها و شاخص های پایش
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 5-9تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مرتبط با ساختار منطقه آزاد بوشهر و محدودههای ویژه
معرفی شده
فصل ششم :تنظیم سند تحقق پذیری طرح (تدوین چارچوب ها و دستورالعمل های نظارت و اجرا)
در این فصل ،سند تحقق پذیری طرح به منظور پایش و نظارت بر فرآیند اجرای طرح توسعه شامل موارد زیر
تنظیم و ارائه می شود:
 6-1تدوین چارچوب نظام و تشکیالت نظارت و پایش طرحها و برنامهها و چگونگی پیگیری مدیریت منطقه
 6-2تدوین چارچوب نظام کنترل کیفی و نظارت بر برنامههای اجرایی
 6-3تدوین چارچوب ،معیارها و شاخص های پایش
 6-4تدوین چارچوب پایش و ارزیابی
5-5

تدوین دستورالعملهای برداشت و جمعآوری اطالعات میدانی و بازشناسی ادواری و نحوه ثبت مستمر
آنها در نظام اطالعات جغرافیایی منطقه آزاد بوشهر

پیوست ها( :پیوست های الزم جهت تکمیل مستندات)
پیوست شماره یک :ارزیابی مالی و اقتصادی طرح جامع منطقه
پیوست شماره دو :پیوست فرهنگی و اجتماعی
پیوست شماره سه :ارزیابی ویژگی ها و اثرات ترافیکی طرح جامع منطقه
پیوست شماره چهار :ارائه شاخص ها و برنامه اجرایی پایش طرح ها و برنامه ها
پیوست شماره پنج :اسناد مالکیت زمین منطقه
پیوست شماره شش :پیوست امنیتی-انتظامی
پیوست شماره هفت :پیوست زیست محیطی
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فرم  : 1مشخصات پیشنهاد دهنده (این برگ پس از تکمیل ،امضا و مهر روی مدارک مربوط به پاکت  RFQقرار گیرد).

نام شرکت مهندسین مشاور پیشنهاد دهنده................................................................................................................. :

نام امضا کنندگان پیشنهاد و سمت آنها:
..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
شماره اقتصادی ..............................................................:شماره ملی....................................................................................:
آدرس:
کد پستی:
شماره تلفن ...................................................................:شماره فاکس................................................................................:
امضا و مهر مجاز مهندسین مشاور پیشنهاد دهنده:
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ادامه فرم شماره  -1تقاضا نامه شرکت در ارزیابی کیفی

بسمه تعالی
بدین وسیله گواهی می شود شرکت مهندسین مشاور ................................................................با مشخصات مندرج
در فرم شماره  2این اسناد پیشنهاد ،پس از مطالعه و درک تمامی اطالعات ،مطالب و ملزومات ارزیابی کیفی،
طی نامه امضا شده حاضر ،متقاضی شرکت در فرایند ارزیابی کیفی در فراخوان سازمان منطقه آزاد کیش با
موضوع طرح جامع منطقه آزاد بوشهر (طرح جامع کالبدی-زیست محیطی با تاکید بر توسعه اقتصادی "سرمایه
گذاری و مطالعات بازار") ،بوده را اعالم می دارد.
 -1به کارفرما یا نماینده وی اختیارات الزم برای بررسی اظهاریه ها ،مدارک و اطالعات ارائه شده این
متقاضی برای مرحله ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی (درصورت تحقق) و نیز تحقیق از بانک عامل
و سایر کارفرمایان این متقاضی درخصوص امور مالی و فنی داده می شود.
 -2کلیه اطالعات ،مدارک و مستندات ارائه شده توسط این شرکت در کمال صداقت و صحت تهیه شده
است و در صورتیکه خالف آن حین یا بعد از ارجاع کار به اثبات برسد ،کارفرما حق دارد هرگونه
اقدام قانونی مقتضی را به عمل آورد.
 -3کارفرما یا نمایندگان وی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با اشخاص زیر تماس حاصل فرمایند:
سواالت حقوقی  /قراردادی
نام و نام خانوادگی ....................................................... :سمت در شرکت..................................................... :
تلفن............................................................................... :
تلفن همراه................................................................... :
سواالت فنی
نام و نام خانوادگی ....................................................... :سمت در شرکت.................................................... :
تلفن............................................................................... :
تلفن همراه................................................................... :

مهر و امضا متقاضی
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فرم شماره  -2اطالعات کلی ،صالحیت ها و ظرفیت متقاضی

مشخصات کلی متقاضی
نام شرکت مهندسین مشاور متقاضی:
تاریخ تاسیس:

شماره ثبت:

شناسه ملی:

محل ثبت:
کد اقتصادی:

نشانی دفتر (آخرین اقامتگاه قانونی):
تلفن:

کد پستی:

دورنگار:

آدرس الکترونیک (:)website
پست الکترونیک (:)email
زمینه های تخصصی فعالیت متقاضی (طبق اساسنامه):

مشخصات سهامداران و میزان سهام هر کدام ،مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره:
نام و
نام خانوادگی

کد ملی

میزان سهام

رشته تحصیلی

صفحه  1از 2

48

سمت

سابقه کار

مشخصات دارندگان حق امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور:
سمت

نام و نام خانوادگی

نمونه امضا

مشخصات رتبه بندی و گواهی صالحیت (کپی گواهینامه های مربوط ضمیمه شود):
-1تخصص

رتبه:

تاریخ انقضا:

تعداد ظرفیت خالی:

 -2تخصص

رتبه:

تاریخ انقضا:

تعداد ظرفیت خالی:

 -3تخصص

رتب ه:

تاریخ انقضا:

تعداد ظرفیت خالی:

متقاضی تأیید می نماید که برای انجام کارهای مذکور در این استعالم ،دارای گواهی صالحیت و ظرفیت خالی در
تخصص و رتبه یاد شده می باشد و چنانچه بعد از قبولی پیشنهاد ،خالف آن معلوم شود ،با وی مطابق مقررات
برخورد شود.

مهر و امضا متقاضی

صفحه 2از 2
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فرم شماره  -3تجارب مرتبط متقاضی طی  11سال اخیر

نکته :مفاصاحساب مالیاتی برای پروژه های اتمام یافته به پیوست این فرم الزامی است.
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فرم شماره  -4مشخصات نیروی انسانی متقاضی
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فرم شماره  -5توان مالی متقاضی

متقاضیان میتوانند مدارک احراز توان مالی خود را به یکی از روشهای زیر ارائه نمایند:
 -1ارائه آخرین مفاصاحساب های مالیاتی در پنج سال گذشته
ردیف

مبلغ مالیات پرداخت شده (ریال)

سال پرداخت مالیات

1
2
3
...

-2ارائه برگه تائید اعتبار صادر شده از سوی بانک تا سقف مبلغ  .........................................................................ریال (معادل برآورد

حق الزحمه انجام خدمات) ریال

مهر و امضا متقاضی

جهت معادل سازی توان مالی مشاور ،متوسط مالیات پرداخت شده در عدد  12ضرب می شود .در صورتیکه  62میلیارد ریال
و باالتر باشد امتیاز کامل به مشاور تعلق می گیرد.
تبصره :در صورتیکه درآمد ساالنه مشاور از سقف تعیین شده ( 62میلیارد ریال) کمتر باشد در ارزیابی به همان میزان از
امتیاز مشاور کسر می گردد.
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فرم شماره -6تجربه پروژه در مناطق آزاد و همجوار دریا

تصویر نامه ابالغ و صفحات قرارداد به پیوست این فرم ،الزامی است.
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پیوست  : 3کاربرگ جهت الصاق به پاکت در خواست ارزیابی کیفی ""RFQ

نام فراخوان:

نام شرکت مهندسین مشاور پیشنهاد دهنده:

محل امضا کمیته بررسی اسناد:
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