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 محلي مديريت تاالب پريشان معيشت جايگزين،كميته كميتهزير :عنوان جلسه

 فرمانداري شهرستان كازرون سالن جلسات محل تشكيل جلسه:

تبیهین اهاله هها یها      -تبیهین فرتهه ههاي متی هه        -تبیین اهداف زیركمیته،     -الف  دستور كار جلسه:

 توافق بر روي برنام، كار زیركمیت، -موقتیه هاي شغلی  هبرقراري ارتباط عملی بین فرته ها و  -محدودیه ها  د

 5 شماره جلسه:

 2/4/98 تاريخ:

 12:21الی 11ساعت: 

 پزشكیان تنظيم كننده:

 ون(   همه محمدي )ریاسه میراث فرهنگهی و رردشهگري كهازر    هانی اعتمادي)بخ دار بخه مركزي كازرون(علمدار علمداري )هماهنگ كننده استانی طرح (  : حاضرين

عباستلی تمصمام )ریاسه فنی وحرف، اي كازرون(   كهری  تهاحبی)مدیرعامش شهركه پتروشهیمی     مجید خانبازي )ریاسه محیط زیسه كازرون (   

ارواحهی   علهی (   محمدعلی پرههان )كارشهنام مركهز پتروشهیمی كهازرون(         كازرون(  علی اتغر محمودي )رئیس كارراه شركه پتروشیمی كازرون

 سید كیانوش موسوي )كارشنام زراعه جهادك اورزي كازرون(   محمدتقی پوالدي )كارشنام اداره كار(  طرح تاال  ها( )كارشنام 

 اقتصادي طرح حفاظه از تاال  هاي ایران(  لیال پزشكیان )دستار هماهنگ كننده استانی(   –نسترن موسوي)م اور اجتماعی :خانم ها              

   نماینده ت كش طبیته سالمه  حاشی، تاال   جوامع محلی  نمایندران  تتاون ریاسه اداره  :غايبين

 

 خالصه مذاكرات: 

خود را مترفی كردند.در ادام، آقاي علمداري وظهایف و عملكهرد طهرح را بهراي     ر خوشامدرویی رفه و تك تك حضار در ابتداي جلس، آقاي عمداري ب، حضا

آقهاي   پس از آنمیت، محلی مدیریه تاال  پری ان و روند تصویب و اجرایی شدن مصوبات آن را توضیح داد . كعملكردحضار ت ریح كرد و همچنین سیست  

  خوشامدرویی كرد. رر و ب، عنوان ریاسه جلس،  ب، حضااعتمادي ك، ب، نمایندری از طرف فرماندا

و   هایی از حضار داشه ك، انین پاسخ هات ریح كرد و پس از آن پرسه در ادام، خان  موسوي برنام، مدیریه جامع تاال  پری ان را بطور كامش براي حضار

 :عنوان شدهایی نكت،

 

 ضرورت تشكيل زيركميته معيشت جايگزين

 از ا، زمانی این ضرورت احسام شد؟ -1

  پس از ت كیش كمیت، مدیریه تاال  پری ان 

 همزمان با تدوین سند برنام، مدیریه جامع تاال  پری ان 

 ی، و تخریب تاال تید بی رو 

  ،بروز م كالت در جامت 

 .مخاطب رروه جوانی اسه ك، لزوما در بخه ك اورزي تمایش ب، اشتغال ندارند 

 هدف ارائ، پی نهاداتی از سوي زیركمیت، ك، ف ار از تاال  برداشت، و تتادل و توازن ایجاد 

 كند.

ایجاد این زیركمیت، سبب ساز ا، درررونی  -2

 هایی می شود؟

  زش دادن و اجراي كارهاي عملیاتیآمو 

   ك  نمود.متی ه مردم محلی را از تاال 

 .بكارریري نیروهاي محلی در تاسیساتی ك، در محدوده تاال  قرار دارد 

 .ف ار از منابع آبی تاال  كاست، شود 

  فنی و آن ا، سازمان زمین، هاي دیگري ب، غیر از پتروشیمی را براي اشتغال باید یافه مانند

 دهد.ارائ، می اي و اداره كار حرف،

  هدف مترفی م اغش ب، افراد جوان جهه كاهه ضرب، و تخریب در تاال 

  نیاز ب، داشتن اندین حوزه براي اشتغال و كاهه ك اورزي ودامداري وابست، ب، تاال 

اعضاي این زیركمیت، ا، كسانی/ نهادهایی  -2

 خواهند بود؟

 عله حضور هر یك ایسه؟

 حضورعله  نام نهاد

 محیط زیسه

 

 شیالت 

 منابع طبیتی

تالش و پیگیري براي سوق دادن جوامع محلی در متی ه هایی ك، 

 . . . حرف، اي و و رایزنی با فنیكمتر با تاال  درریر اسه مانند 

 ذینفع محیط زیسه اسه اون ف ار بر منابع تاال  كاهه می  یابد.

 ساماندهی تیادي در تاال  پری ان )نماینده در شهرستان ندارد( 
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 دان گاه

 

 فنی وحرف، اي

 

 كارو امور اجتماعی

 جهادك اورزي

 

 

میراث فرهنگی و 

 رردشگري

 

 فرمانداري

جوامع محلی و 

NGO ها 

 

 پتروشیمی

 تنایع و متادن

جزو اعضاء اتلی زیركمیت، نمی باشد ولی امكان دعوت بصورت موردي 

 وجود دارد.

ی امكان دعوت بصورت موردي جزو اعضاء اتلی زیركمیت، نمی باشد ول

 وجود دارد.

 اشتغال . هعضو دائ  زیركمیت، و ب، دلیش دسه اندركار بودن دربخ

 اشتغال.  هعضو دائ  زیركمیت، و ب، دلیش دسه اندركار بودن دربخ

با توج، ب، عمده متی ه مردم در بخه ك اورزي و توانایی در مترفی 

 ب، روستاییان. شغش

ها اشی، آن در جلب رردشگر ؛و ایجاد زیرساخهظرفیه باالي تاال  و ح

و اشتغال جوانان در بخه هاي خدماتی در حوزه رردشگري و رشد 

  تنایع مرتبط با رردشگري

 ایجاد هماهنگی و تسهیش در امور مربوط،

حضورشان ضروري  اسه وباید ایجاد انگیزه نمود   جوامع محلی بایستی 

از تصمی  ریري ها مطلع باشند و درآن م اركه كنند تا موفقیه 

 حاتش شود .

 بزررترین و نزدیكترین تنته ب، تاال  پری ان

 هایی غیر ك اورزي در بخه اشتغال    ایجاد فرته 

 

 در زیركمیت، حضور به  رساند .ب، سبب دسترسی ب، جوانان و پرورش طی این مباحث  پی نهاد شد ك، آموزش 

 همچنین تنایع ومتادن ب، عنوان عضو اتلی زیركمیت، مترفی رردد.

و تا حدودي اداره  پتروشیمی كازرونهاي ها و ویژریظرفیهر این جلس، دهر نهاد تحبه شد ك،  هاي متی تی موجودشناسایی فرتهپس از آن درخصوص 

 :زیر آمده اسه در جدولآن ك، نتایج دبررسی ش اي حرف، فنی و

  

 هاي معيشتي موجود شناسايي فرصت

 

نااااااد ن ااااااد  

 عضوزيركميته

 محدوديت ها هاي شغلي در اختيارفرصت

 ()يا مالحظات
 پتروشیمی كازرون

 )توضیحات مدیرعامش(
 جذ  نیرو هاي متخصص 

 اسه . فضاي اشتغال برا ي م اغش غیر تخصصی بسیار محدود 

  ماشین آالت سنگین آن هه  محهدود مهورد نیهاز     و در حال حاضر ب، راننده لودر

 اسه.

 .پس از آن قالب بندي یا فونداسیون كار نیاز اسه 

    زمان پیك نیاز ب، كارررو متخصص   زمان نصب تجهیزات   نصب اسهكله فلهزي

یگهر  و لول، ها می باشد.ك، در حاله خوش بینان، یك سهال و نهی  تها دو سهال د    

 خواهد بود .

  پرسهنش نیهاز اسهه كه، همگهی بایهد       نفهر   151به، در زمان بهره برداري حداكثر

 متخصص باشند.

    می توان در هنگام رزینه پیمانكار ها تا جایی ك، امكان دارد از پیمانكهار بهومی

 استفاده شود. و در بند هاي قرار داد از جذ  بومیان كازرون حمایه كرد.

 یجاد اشتغال می باشند.در كوتاه مدت قادر بها 

    در بخ هاي جانبی و تنایع پایین دسه پتروشیمی و م اغش خهدماتی اشهتغال

ب، بهان، و دلیش ایجاد اشهتغال نمهی تهوان زمهان را از      -

و سرمای، و منافع سرمای، رذاران را ب، خطهر  دسه داد 

 انداخه.  

در پتروشیمی استانداردهاي خاص تخصصی وجود  -

 دارد .

توان از وجود مواد پرخطر در پتروشیمی نمیب، دلیش  -

 استانداردها اغماض كرد.

 جذ  نیرو هاي متخصص بصورت دوره اي می باشد. -

واهند نیروها باقی خ %5پس از بهره برداري فقط  -

 ماند.

ب، دلیش امنیه سرمای، رذاري نمی توان پیمانكار را  -

 مكلف ب، جذ  نیروهاي موردنظر كرد.

پتروشیمی براي اشتغال محدودیه دارد ودر اهداف  -
 ال قرار نمی ریرد. غبلند مدت اشت
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 زایی زیادي خواهی  داشه ) ب، طور غیر مستقی (

 )تاسیس هنرستان نفه وراز ) با همكاري فنی و حرف، اي و آموزش و پرورش 

 زیادي متوقف اسه.  طرح ها تا حد با توج، ب، ركود -

-ص پتروشیمی تا سال رذشت، توسط این اداره بررزار مهی خادوره هاي آموزشی  - ا يفنی و حرف،

 شده اسه.رواهی ه  توسط پتروشیمی تادر می شد و

 اي داشتن مدرك سیكش مالك اسه.حرف،وبراي ورود ب، دوره هاي فنی  -

خهاص   اداره فنهی و   در تورت اعالم نیاز پتروشیمی آمادری بررزاري دوره هاي  -

 ها را دارد.ناي كازرون آمادری بررزاري آحرف،

اداره فنی و حرفه، اي كهازرون آمهادری بررهزاري دوره ههاي موردنیهاز حاشهی،         -

نان تاال  پری ان در بخ هاي مختلف در راستاي ایجاد زمین، هاي اشهتغال  ین 

 را دارد.

 

نیروي  در بلند مدت ب، دان گاه هاي كازرون اعالم نیاز نماید و براي تامینبومی ك، براي تربیه نیرو هاي متخصص  دادپی نهاد  زیسه در ضمن ادارة محیط

  اي اعالم نیاز نماید.تاه مدت ب، فنی و حرف،داراي تخصص و تجرب، در كو

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

ایران در كمیتة محلی مطرح شود تا این رابط،  موضوع همكاري بالقوه با شركه ملی پتروشیمی -1

 .تر و پابرجاتري ب، خود بگیردشكش هر ا، رسمی

اي اسهتان بهراي بررهزاري    از آن جا ك، میان  شركه ملی پتروشیمی ایران و ادارة فنی و حرف، -2

براي یی ب، امضا رسیده اسه  طرفین امكان بررزاري دورة آموزشی نام،هاي آموزشی تفاه دوره

سهمی، خاتی براي این جوانان  پری ان را بررسی كنند و در تورت لزوم جوانان حاشی، تاال  

 در نظر ررفت، شود. 

 

 زمان جلس، آتی زیركمیت، م خص شد.  -2

 

 :ب، قرار زیر تتیین شد دستور كار جلس، آتی -4

 هاي شغلی اداره تنایع و متادنشنیدن فرته 

 اداره فنهی    هادك اورزي   اداره كهار اي شغلی جهرو درباره ي فرتهوهبحث و رف

 اي  میراث فرهنگی ورردشگري  تتاونوحرف،

پتروشیمی كازرون با همكهاري  

 حرف، اي و فنی

 

 

 

 

 

 فرمانداري

 

 

 

 

 

 

 

دو هفتهه، بتههد از   

 این جلس،
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 زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تاالب پريشان :عنوان جلسه

 سالن جلسات فرمانداري شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

ارائه فرصتها و محدوديت هاي ايجاد اشتغال توسط نمايندد  ادار  كدص صدناي  و     -1: دستور كار جلسه

جهادكشدداورزي توسددط مسددوول تددروي   ارائدده فرصددتها و محدددوديت هدداي ايجدداد اشددتغال -2معددادن  

 ارائه جدول زمانبندي و فرصتهاي شغلي پتروشيمي كازرون   -3 0جهادكشاورزي شهرستان كازرون

   ارائه فهرستي از آموزش ديدگان خود اشتغالي و فني وحرفه اي در روستاهاي حاشيه تاالب پريشان -4

  فني و حرفه اي در خصوص نمونه فعال توسط نمايند ارائه گزارش -5 توسط موسسه طبيعت سالمت 

ارائه -6دور  هاي آموزشي مشترك پتروشيمي و فني و حرفه اي در سال جاري در سطح كشور  

 ظرفيتهاي ايجاد اشتغال توسط نمايندگان ادارات كار واموراجتماعي و فني و حرفه اي شهرستان كازرون 

 ني ها در مناطق روستايي توسط ادار  تعاون ارائه بسته نرم افزاري حاوي اطالعات تيپيك تعاو -7

در سطح "خود اشتغالي "ارائه گزارش توسط نمايند  ادار  كار در خصوص نمونه هاي موفق  -8

 روستاي حاشيه تاالب 18شهرستان كازرون و به طور خاص 

 شماره جلسه:

14 

 1/7/1381 تاريخ:

الي  8330ساعت: 

11 

 تنظيم كننده:

 پزشكيان

غالمرضا اژدر)معاون فرماندار( ، مايدك اونسدتد )مشداور بدين المللدي در ب د         س رئيسي )فرماندار كازرون( ،كاووحاضرين: 

، كريم صاحبي)مديرعامص پتروشيمي كازرون( ، ابراهيم جاويدي )مسوول  اجتماعي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران(-اقتصادي

ضا پور محمد)كارشناس ادار  كص صدناي  و معددن فدارس( ، محمدد     محمدر و كارشناس اشتغال ادار  كار شهرستان كازرون( ،

علمدار علمداري )هماهنگ كنندد  اسدتاني طدرح ( ، همدت محمددي      مهدي شريعتي)نمايند  ادار  كص محيط زيست فارس( ، 

رح ، علي ارواحي )كارشناس طد جمال خداپرست)رياست محيط زيست كازرون(  )رياست ميراث فرهنگي و گردشگري كازرون(،

رياسدت ادار  تعداون   )كارشناس ادار  كار( ، علدي نرري) تاالب ها( ، هومان شفيعي )نمايند  جامعه محلي( ، محمدتقي پوالدي 

 فروردين(  13كازرون( ، سيروس باقريه )معاون فني وحرفه اي( ، سيدعلي اكبر كاظميني )نمايند  موسسه 

حفاظت از تاالب هاي ايران(، ليال پزشكيان )دستار هماهنگ كنندد   اقتصادي طرح –3نسترن موسوي)مشاور اجتماعي خانم ها 

 )كارشناس محيط زيست و نمايند  شوراي اسالمي كازرون(مهرانگيز وزيرياستاني(، 

   تشكص طبيعت سالمتنمايند  غايبين:  

 خالصه مذاكرات: 

د خود را معرفي كرد و در ادامه عنوان كدرد  در ابتداي جلسه آقاي علمداري به حضار خوشامدگويي كرد پس از آن مايك اونست

سال پي  بود  است و تاكنون سه بار از تاالب و مردم بازديدد داشدته و تداكنون تداالب      5كه اولين بازديد وي از تاالب پريشان 

  استتاكيد  تاكيد مي شد و اكنون بر معيشت مردمسال پي  بر روي زيبايي هاي تاالب  5تغييرات بسياري كرد  است   در

 ارزشهاي منطقه اي، ملي و بين المللي تاالب پريشان را ياد آور ،آقاي رئيسي )فرماندار كازرون( پس از خوشامدگويي نآپس از 

ارزشهاي تاالب  دربارة و  آگاهي رساني به مردم ب صوص هدف اصلي زيركميته و اعضاء آن نهادينه كردن  تاكيد كرد كه و شد

 معيشت مناسب معرفي شود  ،هاي موجود منطقه و ساختار اقتصادي و فرهنگي مردم با توجه به پتانسيصاست تا 

حفظ تاالب به تنهايي و بدون حضور مردم امكان پدير نمي باشد   تغيير باورهاي مردم بدا تدالش و   تاكيد كرد در ادامه نيز وي 

ب نيداز بده طدرح هداي جدام  و طدرح هداي        ممارست دلسوزانه دوستداران تاالب و مسوولين امكان پذير است براي حفظ تداال 

و تمامي پتانسيص اداري هدم   مي باشد  وظيفه كارشناسان جوان بايستي معرفي تاالب و كار فرهنگي باشدحوضه آب يزداري در 

 در اختيارشان قرار خواهد گرفت 

 وارد دستور كار شد با هدايت آقاي علمداري پس از آن جلسه 

  

 جود هاي معيشتي موشناسايي فرصت

نام نهااد عواو   

 يركميتهز

 محدوديت ها هاي شغلي در اختيارفرصت

 )يا مالحظات(

به بهانه و دليدص ايجداد اشدتغال نمدي      -عنوان شغلي مورد نياز پتروشديمي تدا    35هاي ويژگي  پتروشيمي كازرون
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)توضيحات 

 مديرعامص(

 اين مشاغص عمدتا ت صصي است اعالم شد  1312

 اكتبر كه جذب خواهد شد  تا  ييبيشترين تعداد نيرو

  خواهد بود نفر  841 (1311ز )پايي 2012

  ، جذب نيرو هاي مت صص بيشتر در شاخه هاي نفت

پاالي  ، پتروشيمي، برق ، مكانيدك، ابدزارآالت و         

  است

        فضاي اشدتغال بدراي مشداغص غيدر ت صصدي بسديار

 محدود است  

    در حال حاضر به رانند  لودر و ماشدين آالت سدنگين

  محدود مورد نياز استبه طور آن هم 

  كار نياز است فونداسيونبند يا قالببه پس از آن 

    در اوج كار، در زمان نصب تجهيزات و نصب اسدكلت

مدي باشددكه   نياز  مت صص  به كارگرفلزي و لوله ها 

در حالت خوش بينانه يك سال و نيم تا دو سال ديگر 

 خواهد بود  

 نفر پرسنص نيداز   150در زمان بهر  برداري حداكثر به

 مگي بايد مت صص باشند است كه ه

 قادر بده ايجداد اشدتغال    يكوتاه شايد  تنها به  مدت-

  هاي مقطعي باشد

  در ب شهاي جانبي و صناي  پايين دست پتروشيمي و

مشاغص خدماتي اشتغال زايي خواهيم داشت )به طور 

  غير مستقيم(

 پتانسيص هاي شهرستان كازرون براي  حتي االمكان از

 شود كارها استفاد  مي

توان زمدان را از دسدت داد و سدرمايه و    

 مناف  سرمايه گذاران را به خطر انداخت  

در پتروشيمي استانداردهاي خاص  -

 ت صصي وجود دارد  

به دليص وجود مواد پرخطر در  -

توان از استانداردها پتروشيمي نمي

 اغماض كرد 

رت جذب نيرو هاي مت صص بصو -

 باشد ياي مدور 

نيروها  %5پس از بهر  برداري فقط  -

 باقي خواهند ماند 

پتروشيمي براي اشتغال محدوديت  -
در اهداف بلند مدت اشتغال قرار  دارد و

 نمي گيرد  
است دام نيرو از طريق شركت هاي  -

پيمانكار صورت مي پذيرد نه پتروشيمي 

  

تعداد كمي شغص هايي كه روستاييان   -

 وجود دارد  ،ا جذب كندر

نيروي مورد نياز كم و  1311از پاييز   -

  شودكم تر مي

پتروشيمي خود دست به است دام   -

شدة نيروي تربيت از ، بلكه زندنمينيرو 

وزارت كار استفاد   مورد تاييد و انت اب

 كند مي

 

 

 

 ادار  تعاون

هداي دهيداري   در همه ب   هاي شهرستان تعداوني  -

است  در هر روستا دهيار اسدامي افدراد    تشكيص شد  

داراي ت صص خاص را به ادار  تعاون جهدت تشدكص   

 تعاوني معرفي مي كند 

ايجاد تعاوني هاي كشاورزي ، تعداوني فندي ، تعداوني     -

و  ايجاد شركت هدا   گليم و گبه ، تعاوني قالي و فرش

و فعاليت هاي خانگي )مرغ داري ، دامداري خدانگي(  

 گيرد ميمورد حمايت قرار 

اعطاي تسهيالت به تعاوني ها از سوي باتدك توسدعه    -

  گيردصورت مي تعاون و مهر امام رضا

شوراي اسالمي هر روستا مي تواند با توحه به ظرفيت  -

 روستاي خود تقاضاي تشكيص تعاوني دهد 

در  توانندد در مناقصده شدركت كدرد  و    ها  ميتعاوني -

م صورت برند  شدن سود حاصدص ميدان همده تقسدي    

 گردد 

در ب   باالد  در تاسديس تعداوني    -

 دهياران تاخير اوليه وجود دارد 

 از نردر  روند تصدويب طدرح   چه بسا -

 روستاييان دشوار و طوالني باشد    

دور  دريافت تسهيالت بانكي حداقص  -

 يك سال بطول مي انجامد 

ب شددداري هددا و ادار  تعدداون بددر     -

 فعاليت تعاوني ها نرارت دارند 

تعاوني هدايي كده  بدر آنهدا نردارت       -

 نبود  است شكست خورد  اند 

سبب شكست برخدي   ،عدم مديريت -

 عاوني هاي روستايي شد  است  از ت

فقط دهيداري هدا بايسدتي تشدكيص      -

تعدداوني را درميددان روسددتاها تبليدد  

 كنند 
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پي  از ثبت تعاوني به هيوت موسس آمدوزش هدايي    -

داد  مي شود و درصورت قبولي دراين آزمدون اجداز    

 ثبت شركت به آنها داد  مي شود 

تعاوني توسعه گدردش گدري تداالب پريشدان توسدط       -

 نمايندگان روستاها تشكيص شد  است  

- CD    جام  شامص همه فرم ها و راهنمدايي هداي الزم

)كده   شدد  اسدت   تعداوني تهيده  ثبدت  براي تشكيص و 

  گردد(شماري از آن امروز به جم  عرضه مي

- CD فوق بين دهياري ها توزي  شد  است  

اعتبارات ادار  كص تعاون استان فارس بده شدرح ليدص     -

 است3

 ميليارد ريال براي تعاوني هاي تاز  تاسيس 1 -1

ميليارد ريال برا ي تعداوني هداي عشدايري و     2 -2

 روستايي

 ريال براي تعاوني هاي بانوان ميليارد  4 -3

 ميليارد ريال براي آماي  4 -4

 ميليارد ريال براي تروي  تعاوني در مدارس 10 -5

 

صندوق ضمانت تعاون توسط وزارت  -

 تعاون در حال ايجاد است 
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 توليد عوامص مفيد زراعي در سطح شهرستان   - جهادكشاورزي

 اطراف تاالب پريشان  IPMآموزش  -

ت بهينده )آبيداري   طرح هاي استفاد  از آب بده صدور   -

 قطر  اي(

كشاورزان در حاشديه تداالب از روش    %70تا  60بين  -

 استفاد  مي كنند  آبياري نوين

شان نرام صنفي به روستاييان براي پيگيري مطالبات -

 كمك خواهد كرد 

توليد ورمي كمپوست به منرور جايگزيني كدود آلدي     -

 به جاي كود هاي شيميايي 

اد ميددادين عرضدده نيداز بدده حددذف واسددطه هدا و ايجدد   -

 مستقيم محصوالت كشاورزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشكالت گرفتن وام)نيداز بده وثيقده     -

و  مشكالت مربوط بده   هاي سنگين

را بايدد در   (جذب و بازپرداخدت وام 

 نرر گرفت 

براي  كشاورزي سنتي و غير مكانيز  -

هداي ارائده شدد     مندي از روشبهر 

  آفرين استمشكص

و  ضعيف بودن تشكص هاي روستايي -

نبود تشكص هاي منسدجم در ب د    

  نيز از مشكالت است كشاورزي

هداي تغييدر الگدوي كشدت در     طرح -

سطح شهرسدتان بده دو دليدص زيدر     

 موفق نبود  است 3

غير بومي بودن كشت و عددم   -1

 تطابق با منطقه

 نداشتن بازار فروش -2

برخددي از روسددتاييان بدده داليلددي     -

نتوانسددددته انددددد از تسددددهيالت    

 ايياري قطر جهادكشاورزي  براي آب

 استفاد  كنند  

هاي برنامه ريدزي  خشكسالي فعاليت -

  دهد ميشد  را تحت الشعاع قرار 

نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي  -

ندوين كشداورزي را تحدت     هايطرح

  دهدميتاثير قرار 

و نيددز  عدددم  بدداال بددودن سددقف بيمدده 

همدداهنگي كشدداورزان بددا كارشناسددان   

د  هداي  جهادكشاورزي در استفاد  از نها

 كشاورزي از مسائص جدي ديگر است 

بدراي جدذب   تا پايان سال جاري سهم كازرون بدراي   - صناي  و معادن

 65كده تداكنون    نفر اسدت  127در ب   صناي  نيرو 

  مشغول به كار اند نفر آن 

مورد جواز تاسديس صدناي  و معدادن در سدطح      170 -

 شهرستان كازرون صادر شد  است  

 

ت در صدناي   به روز شدن ماشين آال -

 فرصتهاي اشتغال را كاه  مي دهد 

بوركراسي از موان  تسري  در صددور   -

 مجوز ها مي باشد 

در كازرون به جز پتروشديمي طدرح    -

 بزرگ  ديگري نداريم 

استعداديابي نمي  يخاصحوزة در ما  -

ايددن كددار در سددطح   كندديم، بلكدده 

  گيردانجام ميكشوري 

گيري و به عالو ، چون حوزة تصميم -
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ليدت وزارت صدناي  و معدادن بده     فعا

ترتيب كشوري، استاني و شهرستاني 

توان براي تداالب بده طدور    نمياست 

   مجزا استعداديابي كرد

با شركت نفت در شهرهاي ديگدر طدرح تربيدت نيدرو      - ايفني و حرفه

 وجود دارد 

امكان طراحي آموزش بدراي آب يدزداري و مانندد آن     -

 موجود است 

آموزشدي در اسدرع وقدت     در صورت تعيدين نيازهداي   -

 كارشناسان آماد  پاس گويي مي باشند 

 قادر به تطبيق پروژ  ها با نيازها مي باشد  -

هداي كشداورزي ، آب يدزداري ،    برنامه آمدوزش طدرح   -

گل انه اي و       در فني و حرفه اي با توجه بده نيداز   

 وجود دارد 

-در صورت مش ص بودن نياز پتروشيمي به ت صدص  -

هداي  كداري تروشيمي مثص جوشهاي خاص صنعت پ

بدرق صدنعتي، بدرق    ، كشدي ، نقشده  ريزيخاص، بتون

 تاسيسات  و      

وجود دارد بانوان اي آموزش فني/حرفه رشته براي 20 -

-داد  مدي  شغير دولتي آمدوز  هايموزشگا آدر ولي 

در صورت تامين هزينه ها آموزش ارائده خواهدد   شود 

 شد 

 

در آموزش هاي رايگان ب   دولتي  -

 وجود ندارد  بانوانبراي اي رشته

-  

  انديز شد هكاريابي تجدفترهاي  - ادار  كار

  شودمياز شاغالن حمايت  -

 متولي اشتغال نيستند  -

صندوق مهر امام رضدا متدولي دادن    -

 وام خود اشتغال است 

بدا ادار  تعداون    كداران شناسايي بدي  -

 است 

 نررات ساير حاضرين جلسه3

اشتغال با افرادي كده زمدين    2ه اولويت اول اشتغال با افراد داراي چا  هاي غير مجاز است  اولويت خانم وزيري پيشنهاد داد ك

 اشتغال با صيادان است  3هايشان در محدود  تاالب است  اولويت 

 آقاي كاظميني بر ضرورت ونياز به مديريت سيستمي براي تغيير الگوي كشت اشار  كرد 

جدام  تداالب   برنامة مديريت اجراي  اي برايبندي شد زمانتر برنامة اين كارگرو  هر چه سري  فرماندار تاكيد كرد كه بايستي 
استفاد  از كارشناسان  مجدرب و اسداتيد دانشدگاهي بدراي      تيم هاي قوي با   ت پاس گو باشنداو همگي ادار كند پريشان تهيه

بدااليي  از كيفيدت  تدوان  بنرارت وجود داشته باشدد تدا از    بر كارشناسانبه هر صورت آموزش مردم به روستاها مراجعه كنند و 

سدال   5است  در  مردم معيشت مسوله دار شد  براي از بين بردن بحران بايد ريشه آن را يافت كه در مورد تاالب پريشانربرخو
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 برنامه بود  ولي در عمص كار خاصي صورت نگرفته است  تعيين و نوشتن در حد گذشته كارهاي صورت گرفته 

س ن گفت و اين كه روستاييان نمايندگان جامعه محلي در بحث هاي تعاوني و جهادكشاورزي ه توجي آقاي شفيعي از ضرورت 

سده سدطح سدري  و     اي است دربراي ايجاد اشتغال نياز به برنامهابراز كرد كه چنين همها باخبر شوند  بايد ابتدا از اين موقعيت

براي ايجاد اشدتغال رعايدت عددالت    هايي از اين دست اشار  كرد كه در ادامه نيز به نكتهدت  كوتا  مدت و بلند م ضرب العجص،

و ظرفيت هر ادار  به اطالع عمدوم   ودبايستي به طور خاص در ب   اشتغال اطالع رساني ش، ميروستا ضروري است 18ميان 

افدرادي كده محتداج ندان      تعداد كه  ايد به گونهدر روستاهاي منطقه به شدت مشكص معيشت وجود دار، و اين كه رساند  شود

 اشتبا  دامداري در حاشيه تاالب از بين رفته است هاي به دليص سياستدر پايان نيز افزود كه شب هستند رو به افزاي  است  

تدا  مددت و بلندد    با طراحي برنامه هاي كو نزماآقايان خداپرست و شريعتي بر تعيين اجراي برنامه هايي كه زود بازد  بود  هم

 محيط زيست تاكيد كردند  به منرور حفظ  مدت

 زمان مسئول اجرا مصوبات

 

موجود در منطقه حاشيه تاالب به هاي ظرفيتبررسي هاي الزم به منرور تعيين   1

 منرور اشتغال در پتروشيمي 

 
 

 

 

 

 رتك تك روستاهاي حاشيه تاالب بررسي و دها و تمايالت مردم ها، گراي ظرفيت  2

 ركميته معيشت اعالم گردد يو به صورت مدون به زشود رر گرفته ن

 
 

 به نهادهاي حمايتي معرفي شوند افرادي كه از نرر مالي مشكالت حادي دارند   3

 

 

 

 

برنامه مدون درمباحث مكانيز  كردن كشاورزي )نرم افزاري و س ت افزاري( و   4

 تهيه و به فرمانداري ارائه شود 

 

 

لزم به شركت در جلسه آتي با برنامه هاي خاص تاالب ادارات مروساي تمامي   5

 حوز  كاري خود مي باشند  پريشان در

 

  باشد جلسات به صورت منرم و ماهيانه برگزاري برنامه زمان بندي   6

 

به منرور تسري  در ورود به فاز اجرايي و عملياتي شدن مصوبات جلساتي با   7

 مسوولين استاني برگزار گردد 

 

 مانداري در بحث معيشت جايگزين معرفي گردد  نمايند  خاص فر  8

 

ادارات كار، محديط  

زيسددددددددددت، و 

هددداي ب شدددداري

 جدددر مركدددزي و 

  باالد 

 

 ادار  تعاون

 

 

 

نمايندگان جامعه 

 محلي

 

 

جهادكشاورزي 

  شهرستان كازرون

 

 

 

 

 

 فرمانداري كازرون

 

 

 فرمانداري كازرون

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

 

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

تدددا جلسددده  

 آيند 
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دعوت از بانك هاي عامص ب صوص بانك كشاورزي در جلسه آتي به منرور ارائه   1

 فرصت ها و محدوديت هاي وام  و      
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 زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تاالب پريشان :عنوان جلسه

 سالن جلسات فرمانداري شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

ارائه فرصتها و محدوديت هاي ايجاد اشتغال توسط نمايندد  ادار  كدص صدناي  و     -1: دستور كار جلسه

جهادكشدداورزي توسددط مسددوول تددروي   ارائدده فرصددتها و محدددوديت هدداي ايجدداد اشددتغال -2معددادن  

 ارائه جدول زمانبندي و فرصتهاي شغلي پتروشيمي كازرون   -3 0جهادكشاورزي شهرستان كازرون

   ارائه فهرستي از آموزش ديدگان خود اشتغالي و فني وحرفه اي در روستاهاي حاشيه تاالب پريشان -4

  فني و حرفه اي در خصوص نمونه فعال توسط نمايند ارائه گزارش -5 توسط موسسه طبيعت سالمت 

ارائه -6دور  هاي آموزشي مشترك پتروشيمي و فني و حرفه اي در سال جاري در سطح كشور  

 ظرفيتهاي ايجاد اشتغال توسط نمايندگان ادارات كار واموراجتماعي و فني و حرفه اي شهرستان كازرون 

 ني ها در مناطق روستايي توسط ادار  تعاون ارائه بسته نرم افزاري حاوي اطالعات تيپيك تعاو -7

در سطح "خود اشتغالي "ارائه گزارش توسط نمايند  ادار  كار در خصوص نمونه هاي موفق  -8
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 تنظيم كننده:

 پزشكيان

غالمرضا اژدر)معاون فرماندار( ، مايدك اونسدتد )مشداور بدين المللدي در ب د         س رئيسي )فرماندار كازرون( ،كاووحاضرين: 

، كريم صاحبي)مديرعامص پتروشيمي كازرون( ، ابراهيم جاويدي )مسوول  اجتماعي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران(-اقتصادي

ضا پور محمد)كارشناس ادار  كص صدناي  و معددن فدارس( ، محمدد     محمدر و كارشناس اشتغال ادار  كار شهرستان كازرون( ،

علمدار علمداري )هماهنگ كنندد  اسدتاني طدرح ( ، همدت محمددي      مهدي شريعتي)نمايند  ادار  كص محيط زيست فارس( ، 

رح ، علي ارواحي )كارشناس طد جمال خداپرست)رياست محيط زيست كازرون(  )رياست ميراث فرهنگي و گردشگري كازرون(،

رياسدت ادار  تعداون   )كارشناس ادار  كار( ، علدي نرري) تاالب ها( ، هومان شفيعي )نمايند  جامعه محلي( ، محمدتقي پوالدي 

 فروردين(  13كازرون( ، سيروس باقريه )معاون فني وحرفه اي( ، سيدعلي اكبر كاظميني )نمايند  موسسه 

حفاظت از تاالب هاي ايران(، ليال پزشكيان )دستار هماهنگ كنندد   اقتصادي طرح –3نسترن موسوي)مشاور اجتماعي خانم ها 

 )كارشناس محيط زيست و نمايند  شوراي اسالمي كازرون(مهرانگيز وزيرياستاني(، 

   تشكص طبيعت سالمتنمايند  غايبين:  

 خالصه مذاكرات: 

د خود را معرفي كرد و در ادامه عنوان كدرد  در ابتداي جلسه آقاي علمداري به حضار خوشامدگويي كرد پس از آن مايك اونست

سال پي  بود  است و تاكنون سه بار از تاالب و مردم بازديدد داشدته و تداكنون تداالب      5كه اولين بازديد وي از تاالب پريشان 

  استتاكيد  تاكيد مي شد و اكنون بر معيشت مردمسال پي  بر روي زيبايي هاي تاالب  5تغييرات بسياري كرد  است   در

 ارزشهاي منطقه اي، ملي و بين المللي تاالب پريشان را ياد آور ،آقاي رئيسي )فرماندار كازرون( پس از خوشامدگويي نآپس از 

ارزشهاي تاالب  دربارة و  آگاهي رساني به مردم ب صوص هدف اصلي زيركميته و اعضاء آن نهادينه كردن  تاكيد كرد كه و شد

 معيشت مناسب معرفي شود  ،هاي موجود منطقه و ساختار اقتصادي و فرهنگي مردم با توجه به پتانسيصاست تا 

حفظ تاالب به تنهايي و بدون حضور مردم امكان پدير نمي باشد   تغيير باورهاي مردم بدا تدالش و   تاكيد كرد در ادامه نيز وي 

ب نيداز بده طدرح هداي جدام  و طدرح هداي        ممارست دلسوزانه دوستداران تاالب و مسوولين امكان پذير است براي حفظ تداال 

و تمامي پتانسيص اداري هدم   مي باشد  وظيفه كارشناسان جوان بايستي معرفي تاالب و كار فرهنگي باشدحوضه آب يزداري در 

 در اختيارشان قرار خواهد گرفت 

 وارد دستور كار شد با هدايت آقاي علمداري پس از آن جلسه 

  

 جود هاي معيشتي موشناسايي فرصت

نام نهااد عواو   

 يركميتهز

 محدوديت ها هاي شغلي در اختيارفرصت

 )يا مالحظات(

به بهانه و دليدص ايجداد اشدتغال نمدي      -عنوان شغلي مورد نياز پتروشديمي تدا    35هاي ويژگي  پتروشيمي كازرون
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)توضيحات 

 مديرعامص(

 اين مشاغص عمدتا ت صصي است اعالم شد  1312

 اكتبر كه جذب خواهد شد  تا  ييبيشترين تعداد نيرو

  خواهد بود نفر  841 (1311ز )پايي 2012

  ، جذب نيرو هاي مت صص بيشتر در شاخه هاي نفت

پاالي  ، پتروشيمي، برق ، مكانيدك، ابدزارآالت و         

  است

        فضاي اشدتغال بدراي مشداغص غيدر ت صصدي بسديار

 محدود است  

    در حال حاضر به رانند  لودر و ماشدين آالت سدنگين

  محدود مورد نياز استبه طور آن هم 

  كار نياز است فونداسيونبند يا قالببه پس از آن 

    در اوج كار، در زمان نصب تجهيزات و نصب اسدكلت

مدي باشددكه   نياز  مت صص  به كارگرفلزي و لوله ها 

در حالت خوش بينانه يك سال و نيم تا دو سال ديگر 

 خواهد بود  

 نفر پرسنص نيداز   150در زمان بهر  برداري حداكثر به

 مگي بايد مت صص باشند است كه ه

 قادر بده ايجداد اشدتغال    يكوتاه شايد  تنها به  مدت-

  هاي مقطعي باشد

  در ب شهاي جانبي و صناي  پايين دست پتروشيمي و

مشاغص خدماتي اشتغال زايي خواهيم داشت )به طور 

  غير مستقيم(

 پتانسيص هاي شهرستان كازرون براي  حتي االمكان از

 شود كارها استفاد  مي

توان زمدان را از دسدت داد و سدرمايه و    

 مناف  سرمايه گذاران را به خطر انداخت  

در پتروشيمي استانداردهاي خاص  -

 ت صصي وجود دارد  

به دليص وجود مواد پرخطر در  -

توان از استانداردها پتروشيمي نمي

 اغماض كرد 

رت جذب نيرو هاي مت صص بصو -

 باشد ياي مدور 

نيروها  %5پس از بهر  برداري فقط  -

 باقي خواهند ماند 

پتروشيمي براي اشتغال محدوديت  -
در اهداف بلند مدت اشتغال قرار  دارد و

 نمي گيرد  
است دام نيرو از طريق شركت هاي  -

پيمانكار صورت مي پذيرد نه پتروشيمي 

  

تعداد كمي شغص هايي كه روستاييان   -

 وجود دارد  ،ا جذب كندر

نيروي مورد نياز كم و  1311از پاييز   -

  شودكم تر مي

پتروشيمي خود دست به است دام   -

شدة نيروي تربيت از ، بلكه زندنمينيرو 

وزارت كار استفاد   مورد تاييد و انت اب

 كند مي

 

 

 

 ادار  تعاون

هداي دهيداري   در همه ب   هاي شهرستان تعداوني  -

است  در هر روستا دهيار اسدامي افدراد    تشكيص شد  

داراي ت صص خاص را به ادار  تعاون جهدت تشدكص   

 تعاوني معرفي مي كند 

ايجاد تعاوني هاي كشاورزي ، تعداوني فندي ، تعداوني     -

و  ايجاد شركت هدا   گليم و گبه ، تعاوني قالي و فرش

و فعاليت هاي خانگي )مرغ داري ، دامداري خدانگي(  

 گيرد ميمورد حمايت قرار 

اعطاي تسهيالت به تعاوني ها از سوي باتدك توسدعه    -

  گيردصورت مي تعاون و مهر امام رضا

شوراي اسالمي هر روستا مي تواند با توحه به ظرفيت  -

 روستاي خود تقاضاي تشكيص تعاوني دهد 

در  توانندد در مناقصده شدركت كدرد  و    ها  ميتعاوني -

م صورت برند  شدن سود حاصدص ميدان همده تقسدي    

 گردد 

در ب   باالد  در تاسديس تعداوني    -

 دهياران تاخير اوليه وجود دارد 

 از نردر  روند تصدويب طدرح   چه بسا -

 روستاييان دشوار و طوالني باشد    

دور  دريافت تسهيالت بانكي حداقص  -

 يك سال بطول مي انجامد 

ب شددداري هددا و ادار  تعدداون بددر     -

 فعاليت تعاوني ها نرارت دارند 

تعاوني هدايي كده  بدر آنهدا نردارت       -

 نبود  است شكست خورد  اند 

سبب شكست برخدي   ،عدم مديريت -

 عاوني هاي روستايي شد  است  از ت

فقط دهيداري هدا بايسدتي تشدكيص      -

تعدداوني را درميددان روسددتاها تبليدد  

 كنند 



                        

 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

 3 

پي  از ثبت تعاوني به هيوت موسس آمدوزش هدايي    -

داد  مي شود و درصورت قبولي دراين آزمدون اجداز    

 ثبت شركت به آنها داد  مي شود 

تعاوني توسعه گدردش گدري تداالب پريشدان توسدط       -

 نمايندگان روستاها تشكيص شد  است  

- CD    جام  شامص همه فرم ها و راهنمدايي هداي الزم

)كده   شدد  اسدت   تعداوني تهيده  ثبدت  براي تشكيص و 

  گردد(شماري از آن امروز به جم  عرضه مي

- CD فوق بين دهياري ها توزي  شد  است  

اعتبارات ادار  كص تعاون استان فارس بده شدرح ليدص     -

 است3

 ميليارد ريال براي تعاوني هاي تاز  تاسيس 1 -1

ميليارد ريال برا ي تعداوني هداي عشدايري و     2 -2

 روستايي

 ريال براي تعاوني هاي بانوان ميليارد  4 -3

 ميليارد ريال براي آماي  4 -4

 ميليارد ريال براي تروي  تعاوني در مدارس 10 -5

 

صندوق ضمانت تعاون توسط وزارت  -

 تعاون در حال ايجاد است 
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 توليد عوامص مفيد زراعي در سطح شهرستان   - جهادكشاورزي

 اطراف تاالب پريشان  IPMآموزش  -

ت بهينده )آبيداري   طرح هاي استفاد  از آب بده صدور   -

 قطر  اي(

كشاورزان در حاشديه تداالب از روش    %70تا  60بين  -

 استفاد  مي كنند  آبياري نوين

شان نرام صنفي به روستاييان براي پيگيري مطالبات -

 كمك خواهد كرد 

توليد ورمي كمپوست به منرور جايگزيني كدود آلدي     -

 به جاي كود هاي شيميايي 

اد ميددادين عرضدده نيداز بدده حددذف واسددطه هدا و ايجدد   -

 مستقيم محصوالت كشاورزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشكالت گرفتن وام)نيداز بده وثيقده     -

و  مشكالت مربوط بده   هاي سنگين

را بايدد در   (جذب و بازپرداخدت وام 

 نرر گرفت 

براي  كشاورزي سنتي و غير مكانيز  -

هداي ارائده شدد     مندي از روشبهر 

  آفرين استمشكص

و  ضعيف بودن تشكص هاي روستايي -

نبود تشكص هاي منسدجم در ب د    

  نيز از مشكالت است كشاورزي

هداي تغييدر الگدوي كشدت در     طرح -

سطح شهرسدتان بده دو دليدص زيدر     

 موفق نبود  است 3

غير بومي بودن كشت و عددم   -1

 تطابق با منطقه

 نداشتن بازار فروش -2

برخددي از روسددتاييان بدده داليلددي     -

نتوانسددددته انددددد از تسددددهيالت    

 ايياري قطر جهادكشاورزي  براي آب

 استفاد  كنند  

هاي برنامه ريدزي  خشكسالي فعاليت -

  دهد ميشد  را تحت الشعاع قرار 

نوسانات قيمت محصوالت كشاورزي  -

ندوين كشداورزي را تحدت     هايطرح

  دهدميتاثير قرار 

و نيددز  عدددم  بدداال بددودن سددقف بيمدده 

همدداهنگي كشدداورزان بددا كارشناسددان   

د  هداي  جهادكشاورزي در استفاد  از نها

 كشاورزي از مسائص جدي ديگر است 

بدراي جدذب   تا پايان سال جاري سهم كازرون بدراي   - صناي  و معادن

 65كده تداكنون    نفر اسدت  127در ب   صناي  نيرو 

  مشغول به كار اند نفر آن 

مورد جواز تاسديس صدناي  و معدادن در سدطح      170 -

 شهرستان كازرون صادر شد  است  

 

ت در صدناي   به روز شدن ماشين آال -

 فرصتهاي اشتغال را كاه  مي دهد 

بوركراسي از موان  تسري  در صددور   -

 مجوز ها مي باشد 

در كازرون به جز پتروشديمي طدرح    -

 بزرگ  ديگري نداريم 

استعداديابي نمي  يخاصحوزة در ما  -

ايددن كددار در سددطح   كندديم، بلكدده 

  گيردانجام ميكشوري 

گيري و به عالو ، چون حوزة تصميم -



                        

 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

 5 

ليدت وزارت صدناي  و معدادن بده     فعا

ترتيب كشوري، استاني و شهرستاني 

توان براي تداالب بده طدور    نمياست 

   مجزا استعداديابي كرد

با شركت نفت در شهرهاي ديگدر طدرح تربيدت نيدرو      - ايفني و حرفه

 وجود دارد 

امكان طراحي آموزش بدراي آب يدزداري و مانندد آن     -

 موجود است 

آموزشدي در اسدرع وقدت     در صورت تعيدين نيازهداي   -

 كارشناسان آماد  پاس گويي مي باشند 

 قادر به تطبيق پروژ  ها با نيازها مي باشد  -

هداي كشداورزي ، آب يدزداري ،    برنامه آمدوزش طدرح   -

گل انه اي و       در فني و حرفه اي با توجه بده نيداز   

 وجود دارد 

-در صورت مش ص بودن نياز پتروشيمي به ت صدص  -

هداي  كداري تروشيمي مثص جوشهاي خاص صنعت پ

بدرق صدنعتي، بدرق    ، كشدي ، نقشده  ريزيخاص، بتون

 تاسيسات  و      

وجود دارد بانوان اي آموزش فني/حرفه رشته براي 20 -

-داد  مدي  شغير دولتي آمدوز  هايموزشگا آدر ولي 

در صورت تامين هزينه ها آموزش ارائده خواهدد   شود 

 شد 

 

در آموزش هاي رايگان ب   دولتي  -

 وجود ندارد  بانوانبراي اي رشته

-  

  انديز شد هكاريابي تجدفترهاي  - ادار  كار

  شودمياز شاغالن حمايت  -

 متولي اشتغال نيستند  -

صندوق مهر امام رضدا متدولي دادن    -

 وام خود اشتغال است 

بدا ادار  تعداون    كداران شناسايي بدي  -

 است 

 نررات ساير حاضرين جلسه3

اشتغال با افرادي كده زمدين    2ه اولويت اول اشتغال با افراد داراي چا  هاي غير مجاز است  اولويت خانم وزيري پيشنهاد داد ك

 اشتغال با صيادان است  3هايشان در محدود  تاالب است  اولويت 

 آقاي كاظميني بر ضرورت ونياز به مديريت سيستمي براي تغيير الگوي كشت اشار  كرد 

جدام  تداالب   برنامة مديريت اجراي  اي برايبندي شد زمانتر برنامة اين كارگرو  هر چه سري  فرماندار تاكيد كرد كه بايستي 
استفاد  از كارشناسان  مجدرب و اسداتيد دانشدگاهي بدراي      تيم هاي قوي با   ت پاس گو باشنداو همگي ادار كند پريشان تهيه

بدااليي  از كيفيدت  تدوان  بنرارت وجود داشته باشدد تدا از    بر كارشناسانبه هر صورت آموزش مردم به روستاها مراجعه كنند و 

سدال   5است  در  مردم معيشت مسوله دار شد  براي از بين بردن بحران بايد ريشه آن را يافت كه در مورد تاالب پريشانربرخو
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 برنامه بود  ولي در عمص كار خاصي صورت نگرفته است  تعيين و نوشتن در حد گذشته كارهاي صورت گرفته 

س ن گفت و اين كه روستاييان نمايندگان جامعه محلي در بحث هاي تعاوني و جهادكشاورزي ه توجي آقاي شفيعي از ضرورت 

سده سدطح سدري  و     اي است دربراي ايجاد اشتغال نياز به برنامهابراز كرد كه چنين همها باخبر شوند  بايد ابتدا از اين موقعيت

براي ايجاد اشدتغال رعايدت عددالت    هايي از اين دست اشار  كرد كه در ادامه نيز به نكتهدت  كوتا  مدت و بلند م ضرب العجص،

و ظرفيت هر ادار  به اطالع عمدوم   ودبايستي به طور خاص در ب   اشتغال اطالع رساني ش، ميروستا ضروري است 18ميان 

افدرادي كده محتداج ندان      تعداد كه  ايد به گونهدر روستاهاي منطقه به شدت مشكص معيشت وجود دار، و اين كه رساند  شود

 اشتبا  دامداري در حاشيه تاالب از بين رفته است هاي به دليص سياستدر پايان نيز افزود كه شب هستند رو به افزاي  است  

تدا  مددت و بلندد    با طراحي برنامه هاي كو نزماآقايان خداپرست و شريعتي بر تعيين اجراي برنامه هايي كه زود بازد  بود  هم

 محيط زيست تاكيد كردند  به منرور حفظ  مدت

 زمان مسئول اجرا مصوبات

 

موجود در منطقه حاشيه تاالب به هاي ظرفيتبررسي هاي الزم به منرور تعيين   1

 منرور اشتغال در پتروشيمي 

 
 

 

 

 

 رتك تك روستاهاي حاشيه تاالب بررسي و دها و تمايالت مردم ها، گراي ظرفيت  2

 ركميته معيشت اعالم گردد يو به صورت مدون به زشود رر گرفته ن

 
 

 به نهادهاي حمايتي معرفي شوند افرادي كه از نرر مالي مشكالت حادي دارند   3

 

 

 

 

برنامه مدون درمباحث مكانيز  كردن كشاورزي )نرم افزاري و س ت افزاري( و   4

 تهيه و به فرمانداري ارائه شود 

 

 

لزم به شركت در جلسه آتي با برنامه هاي خاص تاالب ادارات مروساي تمامي   5

 حوز  كاري خود مي باشند  پريشان در

 

  باشد جلسات به صورت منرم و ماهيانه برگزاري برنامه زمان بندي   6

 

به منرور تسري  در ورود به فاز اجرايي و عملياتي شدن مصوبات جلساتي با   7

 مسوولين استاني برگزار گردد 

 

 مانداري در بحث معيشت جايگزين معرفي گردد  نمايند  خاص فر  8

 

ادارات كار، محديط  

زيسددددددددددت، و 

هددداي ب شدددداري

 جدددر مركدددزي و 

  باالد 

 

 ادار  تعاون

 

 

 

نمايندگان جامعه 

 محلي

 

 

جهادكشاورزي 

  شهرستان كازرون

 

 

 

 

 

 فرمانداري كازرون

 

 

 فرمانداري كازرون

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

 

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

حددداكثر تددا  

 يك ما  آيند 

 

 

تدددا جلسددده  

 آيند 
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دعوت از بانك هاي عامص ب صوص بانك كشاورزي در جلسه آتي به منرور ارائه   1

 فرصت ها و محدوديت هاي وام  و      
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 زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تاالب پريشان :عنوان جلسه

 سالن جلسات فرمانداري شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

بررسي فرصتها ،امكاناتي كه بانك كشاورزي ، در اختيار روستاييان محدوده  -1: دستور كار جلسه

يت هاي در خواست وام و مشالت بر سر راه پريشان قرار مي دهد و بحث و گفتگو درباره محدودتاالب 

بررسي فرصتها ،امكانات و محدوديتهاي صندوق مهرامام  -2بازپرداخت وام ها و ديگر مسائل مربوط. 

بررسي فرصتها ،امكانات و محدوديتهاي   -3رضا)ع( بمنظور ارائه به روستاييان محدوده تاالب پريشان. 

مروري بر روند برگزاري  -4روستاييان محدوده تاالب پريشان.  كميته امداد امام)ره( بمنظور ارائه به

نشست هاي زيركميته معيشت جايگزين از سوي مشاور اقتصادي اجتماعي طرح حفاظت از تاالب ها 

براي بهره گيري از فرصت  رشامل: الف( جمع بندي فرصت هاي موجود    ب( اجماع در خصوص روش كا

 هاي موجود

 22شماره جلسه:

 8/9/1389 تاريخ:

 13الي  11ساعت: 

 پزشكيان تنظيم كننده:

علمدار علمداري )هماهنگ كننده استاني طرح ( ، همت محمدي )رياست ميراث فرهنگي سيد نعمت اله خرسندي)بخشدار مركزي( ، حاضرين: 

ا( ، هوماان شافيعي   ، علي ارواحي )كارشناس طرح تااالب ها  جمال خداپرست)رياست محيط زيست كازرون(  و گردشگري كازرون(،

پرويز شفيعي )رياست فني وحرفه اي( ،  عباسعلي صمصام)رياست)كارشناس اداره كار( ، )نماينده جامعه محلي( ، محمدتقي پوالدي 

كميته امداد امام خميني)ره( ، ايمان ابراهيميان )رياست صاندوق مهار اماام رضاا)ع( (، مهادي رسولي)رياسات باناك كشااورزي( ،         

 هژبر محقق زاده)كارشناس جهادكشاورزي كازرون( ي )كارشناس فرمانداري كازرون ( ،غالمحسين خسرو

 )دستار هماهنگ كننده استاني(   اقتصادي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران(، ليال پزشكيان–:نسترن موسوي)مشاور اجتماعي خانم ها                    

  باالده   –رياست اداره تعاون كازرون ، بخشدار جره     غايبين:
 

 خالصه مذاكرات:  

مديريت جلسه را به آقاي علماداري  جلسه با رياست بخشدار مركزي آقاي خرسندي برگزار گرديد وي در ابتداي جلسه به حضار خوشامد گفت و 

 سپرد.

 جدول ذيل مي باشد: دستور كار جلسه را مطرح كرد. و فرصتهاي مطرح شده در طي جلسه به شرح به حضار آقاي علمداري پس از خير مقدم

 

  

 هاي معيشتي موجود شناسايي فرصت

 

نااان نداااد ع ااو  

 يركميتهز

 محدوديت ها هاي شغلي در اختيارفرصت

 )يا مالحظات(

وجود امكان همكاري افرادي كه همچنان به بانك مقروض مي باشند باا    بانك كشاورزي

يد بانك وجود دارد.)امكان بخشودگي بدهي هاي پيش و قسط بندي جد

 براي مابقي بدهي(

  سال گذشته. 22بي سابقه بودن دستورالعمل باال در 

  جهادكشاورزي درخصوص وام ها وتسهيالت موجود دربانك به كشاورزان

 وروستاييان اطالع رساني الزم را مي نمايد.

          اگر ارگانهااي ذيصاالح باا باناك همكااري الزم داشاته ئباشاند امكاان

 تخصيص منابع ويژه وجود دارد.

 خصيص يك ميليون تومان براي جانبازان به صورت قرض الحسانه كاه   ت

 با معرفي بنياد جانبازان نياز به ضامن ندارد.

 ا زطريق بنگاه هاي زود بازده امكان پرداخت تسهيال ت وجود دارد 

دستورالعمل ها يك دست از تهران ابالغ مي  -

 شود.

تنظيم اجاره نامه با اداره اوقاف الزمه همكاري  -

 ا كشاورزان است.بانك ب

 ضامن بدهي نداشته باشد. -

ا زمنابع بانك امكان تخصيص اعتبار و منابع  -

 ويژه برا ي اعطا به مردم  وجود ندارد.

ميليون تومان  21براي دريافت وام بيش از -

 وثيقه نيز مورد نياز است.

افراد  بسيار محدودي وام سه ميليوني را  -

 دريافت مي كنند .
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طرح بازديد قبل اعطاي تسهيالت از  -

كارشناسي آمده و  پس از مالحظات 

تا  81كارشناسي درصورتي كه سرمايه گذاري 

درصد سوددهي داشته باشد اعطاي  21

 تسهيالت امكان پذير مي باشد.

 

 

 

صاانوق مهاار امااام   

 رضا)ع(

    ثبت نام از طريق ايتنرنت يا معرفي نامه هاي سفررهبر معظام و رياسات

 جمهور 

  و كارهاي از اين دست برعهده صندوق است كاه  مصاحبه/بازرسي/نظارت

 سال ادامه دارد. 5تا 

  پرداخت مي شود. %4وام قرض الحسنه با كارمزد 

  ميليون براي فعاليتهاي غيركشاورزي پرداخت مي شود. 15مبلغ 

 111 ميليون به طرح هاي در قالب كارفرمايي 

 .در همكاري با جهادكشاورزي تصميم به وام دهي گرفته مي شود 

  شايد سال آينده اولويت پرداخت تسهيال ت به مناطق اطراف تاالب داده

 فرمانداري و صندوق مهر رضا(شود.)درصورت ايجاد هماهنگي ميان 

 ماورد نيااز   ميلياون تومااني    15براي وام كاسب ضامن  2 و يك كارمند

 .است

 از مشاغل خانگي از سوي دولت حمايت مي شود . 

  ميلياون توماان كماك     211سال جااري  به روستاهاي محروم استان در

روساتا شاده    2بالعوض پرداخت شده است كه در سطح كازرون شاامل  

 است كه از روستاهاي حاشيه تاالب نمي باشند.

  ميليون تومان وام پرداخت مي شود. 5براي قالي بافي 

صندوق مهر امام رضا )ع( صاندوقي اعتبااري    -

 است.

پرداخت هاي صندوق ا زطريق باناك تجاارت    -

 صورت مي گيرد.

طي دستورالعمل سال جاري هاي  واماي باه     -

 كشاورزي د اد ه نشده است.

پاارو ه هاااو اعتبااارات صااندوق شااامل همااه   -

روستاهاي اطراف تااال بنماي شاود ودر ساال     

باراي   نفر 011جاريدر كل شهرستان كازرون 

 دريافت تسهيالت ثبت نام كرده اند.

-  

تااه امااداد امااام  يكم

 خميني )ره(
 كمك در ايجاد مشاغل صنفي و خانگي براي مددجو ها 

 ، پرورش دام و طيور و ... حمايت از طرح هاي زنبورداري، مشاغل خانگي

 مي باشد.

  ميليون توماان ماي   11باالترين سقف پرداخت تسهيالت كميته امداد تا

 باشد.

 معرفي مددجو به بانك با يك ضامن 

  درخواست همكاري از فني و حرفه اي براي آموزش مددجويان به منظور

 ايجاد فرصتهاي بيشتر در حاشيه تاالب پريشان.

  

 

در صورتي كه مددجو قادر به خاود اشاتلالي    -

باشد ولي براي اشتلال اقدام ننماياد ، كماك   

 هاي كميته امداد به قطع خواهد شد.

كفايي به واحد خود اشتلالي تلييار  واحد خود -

 نام يافته است.

در بحث اشتلال نيااز باه فرهناگ ساازي در      -

 منطقه بسيا ر زياد است.

مااددجويان بااراي خوداشااتلالي مجبااور بااه    -

 دريافت وام هستند.

 

 نظرات ساير حاضرين جلسه:

و در خصاوص وام باه جانباازان قبال از اطاالع       وام ها را ندارند.  آقاي هومان شفيعي توضيح داد كه تعدادي از كشاورزان واقعا توانايي بازپرداخت

وي خواهان حذف قوانين دست وپاگير براي روساتاييان در بحاث دريافات    خص گردد. دريافت وام مش يمردم ابتدا بايد شرايط الزم برا رساني به

 اعتبارات و تسهيالت شد.

كشاورزي پس از بررسي هاي كارشناسي در صورتي كه توجيح اقتصادي داشته باشاند   آقاي محقق زاده توضيح داد كه طرح هاي ارسالي به جهاد

 به بانكها و صندوق مهر امام رضا )ع( معرفي مي شوند .
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مروري بر روند برگزاري نشست هاي زيركميته معيشت جايگزين از سوي مشاور اقتصادي اجتمااعي طارح   " پس از آن آقاي علمداري دستوركار 

را  "براي بهره گيري از فرصات هااي موجاود    رب ها شامل: الف( جمع بندي فرصت هاي موجود    ب( اجماع در خصوص روش كاحفاظت از تاال

 مطرح كرد.  

 ساعت را برگزار كرده است. موارد بررسي شده شامل: 2خانم موسوي توضيح داد كه در گذشته زيركميته معيشت سه جلسه 

  ضرورت تشكيل زيركميته 

 ائميفهرست اعضائ د 

 هدف دراز مدت زيركميته 

 هدف كوتاه مدت زيركميته 

 اشتلال مبتني بر مصرف بهينه آب كشاورزي 

   شناسايي فرصتهاي بلقوه 

 وي هدف اين زيركميته را ارائه الگوي معيشت جايگزين عنوان كرد.

 اهداف زيركميته:

 اهداف دراز مدت: -1

 [2صفحه ، 4الف(ارتقاي منابع معيشت روستايين]هدف راهبردي         

 [2، صفحه 4ب( پشتيباني از بهره برداري خردمندانه از تاالب پريشان ]هدف راهبردي         

 اهداف كوتاه مدت :  -2

 [2، صفحه 4به مردم روستايي ]هدف راهبردي شناسايي و معرفي پنج پيشنهاد معيشتي جايگزين  

 همچنين نقش زيركميته نيز در رسيدن به اين هدف مشخص شود.پس براي تحقق اهداف كوتاه مدت بايد برنامه ي عملي مشخص شود و 
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 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

در سال آينده فرمانداري با همكاري استانداري روستاهاي پيرامون تاالب پريشان  -1

به در فهرست روستاهاي محروم به استانداري معرفي كند تا از اعتبارات روستاهاي 

 د.محروم به آنها پرداخت شو

اسامي روستاهاي حاشيه تاالب به صندوق مهرامام رضا )ع( به منظور قرار گرفتن  -2

 در اولويت پرداخت تسهيالت ارسال گردد.

 فهرست طرح هاي جايگزين كشاورزي به صندوق مهر امام رضا)ع( اعالم شود. -3

 

روستاي پيرامون تاالب پريشان در اولويت دريافت وام هاي  18مددجويان ساكن  -4

 د.الي كميته امداد امام خميني )ره( قرار بگيرخوداشتل

فني و حرفه اي با همكاري كميته امدادامام خميني)ره( به فرزندان مددجويان  -5

ساكن روستاهاي پيرامون تاالب پريشان آموزش هاس خاص داده شود تا افراد 

 آموزش ديده قادر به دريافت و پرداخت وام باشند.

پيرامون تاالب پريشان براي فعاليتهاي خود در بخش فرهنگسازي در روستاهاي  -0

اشتلالي فرمانداري و تشكل طبيعت سالمت همكاري الزم با كميته امداد داشته 

 باشند.

فهرست اسامي روستاهاي پيرامون تاالب پريشان به همراه صورتجلسه به كميته  -2

 امداد ارسال گردد. 

 ت زيركميته است.جلسه آينده زيركميته : نوشتن برنامه اقداما ركادستور  -8

 فرمانداري كازرون

 

 

 فرمانداري كازرون

 

جهادكشاورزي كازرون واداره 

 تعاون كازرون

 كميته امداد

 

كميته امداد و فني وحرفه 

 اي كازرون

 

فرمانداري و تشكل طبيعت 

 سالمت و كميته امداد

 

 فرمانداري
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 زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تاالب پريشان :عنوان جلسه 

 سالن جلسات فرمانداري شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

ارائه پيش نويس شرح خدمات زيركميته معيشت جايگزين توسط طرح حفاظتاز  -1: دستور كار جلسه

ميراث فرهنگي و گردشگري ، تعاون ، فني ادارات  -2تاالب هاي ايران به منظو ربرسي در زيركميته  

جهادكشاورزي شهرستان كازرون و نمايندگان جوامع محلي الگوي معيشت جايگزين درحوزه وحرفه اي ،

 كاري خود را اعالم نمايند.

 34 شماره جلسه:

 3/2/1431 تاريخ:

 11:41الي  3:41ساعت: 

 پزشكيان تنظيم كننده:

سيد نعمت اله خرسندي)بخشدار مركززي(  هرستان كازرون و رياست كميته محلي مديريت تاالب پريشان( ، كاووس رئيسي )فرماندار شحاضرين: 

جمزا    ميزراث فرهنگزي و گردشزگري كزازرون(،     كوروش احمدي)نماينزده اداره علمدار علمداري )هماهنگ كننده استاني طرح ( ، ، 

 نماينزده جامعزه محلزي ( ، هومزان    سعيد بلويي )ح تاالب ها( ، ، علي ارواحي )كارشناس طرخداپرست)رياست محيط زيست كازرون( 

عليرضا مرادي)رياست اداره كزار و امزور اجتمزاعي( ، ععاسزعلي مم)زام )رياسزت فنزي و حرفزه اي         ده جامعه محلي( ، شفيعي )نماين

 شهرستان كازرون( ، علي دهقان)نماينده اداره تعاون( ،  

پريسا پيروي) نماينده جهادكشاورزي شهرسزتان   اقت)ادي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران(،–ر اجتماعي :نسترن موسوي)مشاوخانم ها              

 آزاده كشاورز)نماينده تشكل طعيعت سالمت(  )دستار هماهنگ كننده استاني(  ليال پزشكيان كازرون( ، 
 

 خالصه مذاكرات:  

. پس از آن جلسه وارد دستور كار شد و در ابتداي جلسه به حضار خوشامد گفت جلسه با رياست بخشدار مركزي آقاي خرسندي برگزار گرديد وي

تهيزه گرديزده بزود توسزط خزان        اولين دست.ر كار بررسي شرح خدمات زيركميته معيشت جايگزين كه توسط طرح حفاظت از تاالب هاي ايران

به همين دليزل   ين است كه كار درزير كميته با ركود مواجه شد ،و ايشان علت تهيه اين شرح خدمات ا موسوي براي حضار بند به بند تشريح شد

 )اين پيش نويس به پيوست مي باشد( احساس شد. ضرورت تعيين وظايف زيركميته

بعضي از ادارات خودباني اشزتاا  هسزتند ولزي متاسزفانه     كميته محلي است ؛ آقاي علمداري مهمترين نهادبراي ت)مي  گيري در خ)وص تاالب ،

با توجه به پيشنهاد طرح حفاظت از تاالب هاي ايران  درخ)وص تعيين پتانسيل هاي كار د رحاشيه تاالب ري هاي الزم مورت نگرفته است. پيگي

)تي  مشاوره ( نياز به ضمانت اجرايي است . همچنين هزينه هاي الزم بزراي ايزن كزار هز  در نظزر       پريشان و در مورت انجام اين كار كارشناسي

 ه است .  گرفته شد

 د .تشكل ها و نهادهاي مردمي پتانسيل الزم براي فعاليت دارند ولي بودجه مالي ندارند. سرمايه گدارها نيز نعايستي مردم محلي را دور بزنن

 باشي  . بايد كارهاي علمياتي داشته باشي  تا بازده بيشتري داشتهآقاي خداپرست نيز تاكيد داشت كه زيركميته بازده الزم را نداشته است 

چندي پيش به دستور استاندار مقرر گرديدكه اداره كار به منظزور  آقاي مرداي)رياست اداره كار و امور اجتماعي( چهارچوب زيركميته خوب است ،

 كند .تعيين پتانسيل هاي استان به منظور سرمايه گذاري است كه مح)و  آن تهيه كتابچه اي است كه پتانسيل هر منطقه را جداگانه تعيين 

كار را انجام گرفته است . اين شخص مرتب به منطقه رفت و آمد نموده و پرسشنامه هاي خامي  %31الي  41فردي كه مشاور معين كازرون است 

ان و مز را نيز تكميل مي نمايند و نهايتا تا چند ماه ديگر كتابچه سند توسعه كازرون تهيه خواهد شد. پس نياز به دوبزاره كزاري و از دسزت دادن ز   

 بودجه نيست.

در خان  موسوي گفت در مورتي كه سطح پروژه اداره كل كار استان فارس با سطح مورد نظر زيركميته تطزاب  داشزته باشزد ديگزر نيزازي بزراي       

 استخدام مشاوره نيست.

 در ادامه دستور كار بعدي جلسه كه بيان الگوي جايگزين معيشت توسط ادارات بود 
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 نهاد

الگوهايپيشنهادي معيشت  نجام شده و مشكالت پيش روفعاليتهاي ا

 جايگزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهادكشاورزي

 

 

 

 

 

 فعاليتهاي مورت گرفته :

 تشكيل گروه زنان تسهيلگر فامور 

 برگزاري جلسات متعددبا اين زنان تسهيگر 

 تهيه شناسنامه بهداشتي زنان وكشاورزان با همكاري شعكه بهداشت 

مزرعه و طرح كشاورزي پايدار در شزرايط كز     اجراي پروژه هاي مدرسه در 

 آبي

تشكيل مندوق زنان تسهيلگر و در ادامه اخت)اص اعتعار براي اين مندوق  

ماه كه اعضاء مندوق ه  معلاي مشخص به مورت ماهيانزه بزه    6و پس ا ز

 درمد اخت)اص مي يابد. 11معلغ مندوق دادند ؛ به اعضاء وام با بهره 

اي دريافتي تمايل افراد درمنطقه به سمت مشزالل  با توجه به در خواست ه 

 دامداري است

 

 مشالل پيشنهادي:

پرورش زنعور عسل -  

 توليد عسل -

 زنعور داري -

 دامداري سنتي -

 پرورش گاوپرواري -

 پرورش گاو شيري -

 پرورش گوسفند گوشتي  -

 گاوداري سنتي -

پرورش گوسفند تازه متولد  -

 شده

 بزلاله پرورش بز و -

 رورش بز شيريپ -

 چراندان دام -

 پرورش مرغ گوشتي -

 پرورش مرغ خانگي -

 مرلداري ارگانيك -

 جوجه كشي -

 پرورش بوقلمون -

 پرورش بلدرچين -

 پرورش قارچ -

 پرورش قارچ دكمه اي -

 كشت تري تيكاله -

 

 

 

 

 

 

 

ميززراث فرهنگززي و 

 گردشگري

 

 در زمان آبدار بودن تاالب :

و در اين راستا اقداماتي براي تجهيزز و بهينزه    ده است هدف املي جذب گردشگر بو

 ساختن تفرجگاه پريشان مورت گرفته است 

آموزش راهنمايان گردشگر محلي و آمزوزش راهنمايزان طعيعزت گزردي بزه جوانزان       

حفاظزت از تزاالب هزاي ايزران      طزرح  همكزاري روستاهاي حاشيه تاالب پريشزان بزا   

  .اجراشده است

 

 

 

 تمركز بر روي طعيعت گردي-

آمززوزش و حمايززت از مززنايع  -

 دستي
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خشكي تاالب از تعداد بازديد كنندگان و گردشزگران كاسزته    در حا  حاضر  به دليل

 شده است.

 

 

 فني و حرفه اي

 

           جايگزين اعالم شدآمادگي اين نهاد براي آموزش مشالل 

                                                         

الل خزززانگي در اولويزززت مشززز

 دريافت وام مي باشند

 

نماينزززده جامعزززه  

 محلي)اقاي بلويي(

 

 پتانسيل بسيار در بخش دامدراي در منطقه وجود دارد

ايجاد مكان براي جمع آوري  -

 شيردامداران منطقه 

ليجززاد مكززان بززراي عرضززه  -

 مح)والت كشاورزي

 ود بازده در بخشوام هاي ز -

 دامداري 

بززا تسززهيل گززران جلسززه    -

گذاشززته شززود و فعاليتهززاي 

مورت گرفته به مردم اعالم 

 شود.

 

جلب مشاركت مزردم نيزاز بزه حضزور افزراد مجزري در       فرماندار به موف  بودن تاير كشت در ساير مناط  اشاره كرد و تاكيد نمودند كه به منظور 

 ن باشد و ادارات بايد پاسخگوي مردم باشند.منطقه است و در جلسات رودر رو با مردم شركت كنند. بايد جلسات به سمت عملياتي شد

 شال در شهرستان كازرون ايجاد گردد بخشي از اين اشتاا  به حوزه تاالب پريشان اخت)اص يابد. 3111امسا  بايد 

بزه دليزل    در جلسات آتي ادارات بايستي جوابگو باشند و عملياتي شدن م)وبات را گزارش دهندبايد مشزالل جزايگزين در منطقزه ايجزاد شزود.      

 اهميت ملي و بين المللي تاالب بر روي آن نظر ويژه داري .

به منظور احيا بايستي كه روانت آبهاي منطقه به سمت تاالب هدايت شود . اگر همتي در كميته محلي نعاشد ، جلب حمايت مسئولين استان كز   

 خواهد بود.

 ا هماهنگي الزم مورت گرفته است.به منظور معرفي مشالل خانگي از سوي اداره كار با بخشداري ه

خان  كشاورز از عدم اطالع رساني د رخ)وص مشالل خانگي در روستاه گاليه مند بود و همچنين تهيه فزرم هزا و پركزردن آنهزا بريزا روسزتاييان       

 بسيار مشكل است ونياز است كه به روستاييان راهنمايي الزم داده شود.

 

 

    

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

از آنها  تذكر داده و  اساي ادارات كه در جلسات زيركميته ليعت دارند به مورت كتعيبه ر -1

 توضيح خواسته خواهد شد.

 

در جلسه آتي  ژه تهيه كتابچه سند توسعه كازرونفرد مشاور معين كازرون در پرو -2

 زيركميته دعوت شود.

 

 

 

 فرمانداري

 

 

 اداره كا رو امور اجتماعي
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ب پريشان مورد كليات شرح خدمات معرفي و شناسايي الگوي معيشت جايگزين در تاال  -4

تاييد قرار گرفت ولي با توجه به اينكه همزمان مطالعات جامعي تحت عنوان سند سرمايه 

گذاري و اشتاا  استان فارس در دست تهيه است، مقرر شد فرمانداري طي مكاتعه اي 

 رسمي درخواست نمايد كه شرح خدمات ارائه شده در مطالعات فوق لحاظ گردد. 

ه استاني طرح ضمن مالقات با مجري مطالعات سند سرمايه مقرر  شد هماهنگ كنند -3

 گذاري و اشتاا  استان فارس زمينه انجام شرح خدمات مورد تاييد كميته را بررسي نمايد.

 

 

عملياتي كردن م)وبات توسط ادارات مربوطه و مسئو  و اعالم ميزان پيشرفت كار در  -5

 جلسه آتي زيركميته 

 

هفته يك بار گزارش  2هراداره براي ايجاد اشتاا  هر با توجه به مشخص شدن سهميه   -6

 فعاليتهاي عملياتي ادارات خامه در حاشيه تاالب به فرمانداري اعالم گردد.

 

 اداره امور منابع آب در همه جلسات زيركميته ها دعوت شود. -7

 

اطالع رساني به تمامي بخش هاي مختلف شهرستان به خ)وص حاشيه تاالب پريشان  -3

 ريها دراسرع وقت مورت پذيرد.توسط بخشدا

 

مقرر گرديد مسئولين ادارات شهرستان جلسات جداگانه اي را در روستاهاي محدوده تاالب 

 پريشان برگزار و ضمن آن به بررسي چالش ها و راهكارهاي ايجاد معيشت جايگزين بپردازند.

شيه تاالب اداره تعاون طي حداكثر يك ماه بيالن كاري در خ)وص ايجاد اشتاا  در حا -3

 پريشان را به فرمانداري اعالم نمايد.

 

 فرمانداري 

 

 

 

 

 

 هماهنگ كننده استاني طرح

 

 

همه ادارات مسئو  و مجري 

 م)وبات زيركميته 

 

 ذيربطادارات كليه 

 

 فرمانداري

 

 بخشداري ها

 

 

بخشداري مركزي و جره باالده 

 و ادارات

 

 

 

 

 اره تعاون اد
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 زيركميته معيشت جايگزين،كميته محلي مديريت تاالب پريشان :عنوان جلسه 

 سالن جلسات فرمانداري شهرستان كازرون محل تشكيل جلسه:

ارائه پيش نويس شرح خدمات زيركميته معيشت جايگزين توسط طرح حفاظتاز  -1: دستور كار جلسه

ميراث فرهنگي و گردشگري ، تعاون ، فني ادارات  -2تاالب هاي ايران به منظو ربرسي در زيركميته  

جهادكشاورزي شهرستان كازرون و نمايندگان جوامع محلي الگوي معيشت جايگزين درحوزه وحرفه اي ،

 كاري خود را اعالم نمايند.

 34 شماره جلسه:

 3/2/1431 تاريخ:

 11:41الي  3:41ساعت: 

 پزشكيان تنظيم كننده:

سيد نعمت اله خرسندي)بخشدار مركززي(  هرستان كازرون و رياست كميته محلي مديريت تاالب پريشان( ، كاووس رئيسي )فرماندار شحاضرين: 

جمزا    ميزراث فرهنگزي و گردشزگري كزازرون(،     كوروش احمدي)نماينزده اداره علمدار علمداري )هماهنگ كننده استاني طرح ( ، ، 

 نماينزده جامعزه محلزي ( ، هومزان    سعيد بلويي )ح تاالب ها( ، ، علي ارواحي )كارشناس طرخداپرست)رياست محيط زيست كازرون( 

عليرضا مرادي)رياست اداره كزار و امزور اجتمزاعي( ، ععاسزعلي مم)زام )رياسزت فنزي و حرفزه اي         ده جامعه محلي( ، شفيعي )نماين

 شهرستان كازرون( ، علي دهقان)نماينده اداره تعاون( ،  

پريسا پيروي) نماينده جهادكشاورزي شهرسزتان   اقت)ادي طرح حفاظت از تاالب هاي ايران(،–ر اجتماعي :نسترن موسوي)مشاوخانم ها              

 آزاده كشاورز)نماينده تشكل طعيعت سالمت(  )دستار هماهنگ كننده استاني(  ليال پزشكيان كازرون( ، 
 

 خالصه مذاكرات:  

. پس از آن جلسه وارد دستور كار شد و در ابتداي جلسه به حضار خوشامد گفت جلسه با رياست بخشدار مركزي آقاي خرسندي برگزار گرديد وي

تهيزه گرديزده بزود توسزط خزان        اولين دست.ر كار بررسي شرح خدمات زيركميته معيشت جايگزين كه توسط طرح حفاظت از تاالب هاي ايران

به همين دليزل   ين است كه كار درزير كميته با ركود مواجه شد ،و ايشان علت تهيه اين شرح خدمات ا موسوي براي حضار بند به بند تشريح شد

 )اين پيش نويس به پيوست مي باشد( احساس شد. ضرورت تعيين وظايف زيركميته

بعضي از ادارات خودباني اشزتاا  هسزتند ولزي متاسزفانه     كميته محلي است ؛ آقاي علمداري مهمترين نهادبراي ت)مي  گيري در خ)وص تاالب ،

با توجه به پيشنهاد طرح حفاظت از تاالب هاي ايران  درخ)وص تعيين پتانسيل هاي كار د رحاشيه تاالب ري هاي الزم مورت نگرفته است. پيگي

)تي  مشاوره ( نياز به ضمانت اجرايي است . همچنين هزينه هاي الزم بزراي ايزن كزار هز  در نظزر       پريشان و در مورت انجام اين كار كارشناسي

 ه است .  گرفته شد

 د .تشكل ها و نهادهاي مردمي پتانسيل الزم براي فعاليت دارند ولي بودجه مالي ندارند. سرمايه گدارها نيز نعايستي مردم محلي را دور بزنن

 باشي  . بايد كارهاي علمياتي داشته باشي  تا بازده بيشتري داشتهآقاي خداپرست نيز تاكيد داشت كه زيركميته بازده الزم را نداشته است 

چندي پيش به دستور استاندار مقرر گرديدكه اداره كار به منظزور  آقاي مرداي)رياست اداره كار و امور اجتماعي( چهارچوب زيركميته خوب است ،

 كند .تعيين پتانسيل هاي استان به منظور سرمايه گذاري است كه مح)و  آن تهيه كتابچه اي است كه پتانسيل هر منطقه را جداگانه تعيين 

كار را انجام گرفته است . اين شخص مرتب به منطقه رفت و آمد نموده و پرسشنامه هاي خامي  %31الي  41فردي كه مشاور معين كازرون است 

ان و مز را نيز تكميل مي نمايند و نهايتا تا چند ماه ديگر كتابچه سند توسعه كازرون تهيه خواهد شد. پس نياز به دوبزاره كزاري و از دسزت دادن ز   

 بودجه نيست.

در خان  موسوي گفت در مورتي كه سطح پروژه اداره كل كار استان فارس با سطح مورد نظر زيركميته تطزاب  داشزته باشزد ديگزر نيزازي بزراي       

 استخدام مشاوره نيست.

 در ادامه دستور كار بعدي جلسه كه بيان الگوي جايگزين معيشت توسط ادارات بود 

 

 

 

 

 



                        

 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

 2 

 

 نهاد

الگوهايپيشنهادي معيشت  نجام شده و مشكالت پيش روفعاليتهاي ا

 جايگزين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهادكشاورزي

 

 

 

 

 

 فعاليتهاي مورت گرفته :

 تشكيل گروه زنان تسهيلگر فامور 

 برگزاري جلسات متعددبا اين زنان تسهيگر 

 تهيه شناسنامه بهداشتي زنان وكشاورزان با همكاري شعكه بهداشت 

مزرعه و طرح كشاورزي پايدار در شزرايط كز     اجراي پروژه هاي مدرسه در 

 آبي

تشكيل مندوق زنان تسهيلگر و در ادامه اخت)اص اعتعار براي اين مندوق  

ماه كه اعضاء مندوق ه  معلاي مشخص به مورت ماهيانزه بزه    6و پس ا ز

 درمد اخت)اص مي يابد. 11معلغ مندوق دادند ؛ به اعضاء وام با بهره 

اي دريافتي تمايل افراد درمنطقه به سمت مشزالل  با توجه به در خواست ه 

 دامداري است

 

 مشالل پيشنهادي:

پرورش زنعور عسل -  

 توليد عسل -

 زنعور داري -

 دامداري سنتي -

 پرورش گاوپرواري -

 پرورش گاو شيري -

 پرورش گوسفند گوشتي  -

 گاوداري سنتي -

پرورش گوسفند تازه متولد  -

 شده

 بزلاله پرورش بز و -

 رورش بز شيريپ -

 چراندان دام -

 پرورش مرغ گوشتي -

 پرورش مرغ خانگي -

 مرلداري ارگانيك -

 جوجه كشي -

 پرورش بوقلمون -

 پرورش بلدرچين -

 پرورش قارچ -

 پرورش قارچ دكمه اي -

 كشت تري تيكاله -

 

 

 

 

 

 

 

ميززراث فرهنگززي و 

 گردشگري

 

 در زمان آبدار بودن تاالب :

و در اين راستا اقداماتي براي تجهيزز و بهينزه    ده است هدف املي جذب گردشگر بو

 ساختن تفرجگاه پريشان مورت گرفته است 

آموزش راهنمايان گردشگر محلي و آمزوزش راهنمايزان طعيعزت گزردي بزه جوانزان       

حفاظزت از تزاالب هزاي ايزران      طزرح  همكزاري روستاهاي حاشيه تاالب پريشزان بزا   

  .اجراشده است

 

 

 

 تمركز بر روي طعيعت گردي-

آمززوزش و حمايززت از مززنايع  -

 دستي



                        

 

 

 طرح حفاظت از تاالبهای ایران     
 

 3 

خشكي تاالب از تعداد بازديد كنندگان و گردشزگران كاسزته    در حا  حاضر  به دليل

 شده است.

 

 

 فني و حرفه اي

 

           جايگزين اعالم شدآمادگي اين نهاد براي آموزش مشالل 

                                                         

الل خزززانگي در اولويزززت مشززز

 دريافت وام مي باشند

 

نماينزززده جامعزززه  

 محلي)اقاي بلويي(

 

 پتانسيل بسيار در بخش دامدراي در منطقه وجود دارد

ايجاد مكان براي جمع آوري  -

 شيردامداران منطقه 

ليجززاد مكززان بززراي عرضززه  -

 مح)والت كشاورزي

 ود بازده در بخشوام هاي ز -

 دامداري 

بززا تسززهيل گززران جلسززه    -

گذاشززته شززود و فعاليتهززاي 

مورت گرفته به مردم اعالم 

 شود.

 

جلب مشاركت مزردم نيزاز بزه حضزور افزراد مجزري در       فرماندار به موف  بودن تاير كشت در ساير مناط  اشاره كرد و تاكيد نمودند كه به منظور 

 ن باشد و ادارات بايد پاسخگوي مردم باشند.منطقه است و در جلسات رودر رو با مردم شركت كنند. بايد جلسات به سمت عملياتي شد

 شال در شهرستان كازرون ايجاد گردد بخشي از اين اشتاا  به حوزه تاالب پريشان اخت)اص يابد. 3111امسا  بايد 

بزه دليزل    در جلسات آتي ادارات بايستي جوابگو باشند و عملياتي شدن م)وبات را گزارش دهندبايد مشزالل جزايگزين در منطقزه ايجزاد شزود.      

 اهميت ملي و بين المللي تاالب بر روي آن نظر ويژه داري .

به منظور احيا بايستي كه روانت آبهاي منطقه به سمت تاالب هدايت شود . اگر همتي در كميته محلي نعاشد ، جلب حمايت مسئولين استان كز   

 خواهد بود.

 ا هماهنگي الزم مورت گرفته است.به منظور معرفي مشالل خانگي از سوي اداره كار با بخشداري ه

خان  كشاورز از عدم اطالع رساني د رخ)وص مشالل خانگي در روستاه گاليه مند بود و همچنين تهيه فزرم هزا و پركزردن آنهزا بريزا روسزتاييان       

 بسيار مشكل است ونياز است كه به روستاييان راهنمايي الزم داده شود.

 

 

    

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

از آنها  تذكر داده و  اساي ادارات كه در جلسات زيركميته ليعت دارند به مورت كتعيبه ر -1

 توضيح خواسته خواهد شد.

 

در جلسه آتي  ژه تهيه كتابچه سند توسعه كازرونفرد مشاور معين كازرون در پرو -2

 زيركميته دعوت شود.

 

 

 

 فرمانداري

 

 

 اداره كا رو امور اجتماعي
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ب پريشان مورد كليات شرح خدمات معرفي و شناسايي الگوي معيشت جايگزين در تاال  -4

تاييد قرار گرفت ولي با توجه به اينكه همزمان مطالعات جامعي تحت عنوان سند سرمايه 

گذاري و اشتاا  استان فارس در دست تهيه است، مقرر شد فرمانداري طي مكاتعه اي 

 رسمي درخواست نمايد كه شرح خدمات ارائه شده در مطالعات فوق لحاظ گردد. 

ه استاني طرح ضمن مالقات با مجري مطالعات سند سرمايه مقرر  شد هماهنگ كنند -3

 گذاري و اشتاا  استان فارس زمينه انجام شرح خدمات مورد تاييد كميته را بررسي نمايد.

 

 

عملياتي كردن م)وبات توسط ادارات مربوطه و مسئو  و اعالم ميزان پيشرفت كار در  -5

 جلسه آتي زيركميته 

 

هفته يك بار گزارش  2هراداره براي ايجاد اشتاا  هر با توجه به مشخص شدن سهميه   -6

 فعاليتهاي عملياتي ادارات خامه در حاشيه تاالب به فرمانداري اعالم گردد.

 

 اداره امور منابع آب در همه جلسات زيركميته ها دعوت شود. -7

 

اطالع رساني به تمامي بخش هاي مختلف شهرستان به خ)وص حاشيه تاالب پريشان  -3

 ريها دراسرع وقت مورت پذيرد.توسط بخشدا

 

مقرر گرديد مسئولين ادارات شهرستان جلسات جداگانه اي را در روستاهاي محدوده تاالب 

 پريشان برگزار و ضمن آن به بررسي چالش ها و راهكارهاي ايجاد معيشت جايگزين بپردازند.

شيه تاالب اداره تعاون طي حداكثر يك ماه بيالن كاري در خ)وص ايجاد اشتاا  در حا -3

 پريشان را به فرمانداري اعالم نمايد.

 

 فرمانداري 

 

 

 

 

 

 هماهنگ كننده استاني طرح

 

 

همه ادارات مسئو  و مجري 

 م)وبات زيركميته 

 

 ذيربطادارات كليه 

 

 فرمانداري

 

 بخشداري ها

 

 

بخشداري مركزي و جره باالده 

 و ادارات

 

 

 

 

 اره تعاون اد
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 محلي مديريت تاالب پريشان معيشت جايگزين،كميته كميتهزير :عنوان جلسه

 فرمانداري شهرستان كازرون سالن جلسات محل تشكيل جلسه:

تبیهین اهاله هها یها      -تبیهین فرتهه ههاي متی هه        -تبیین اهداف زیركمیته،     -الف  دستور كار جلسه:

 توافق بر روي برنام، كار زیركمیت، -موقتیه هاي شغلی  هبرقراري ارتباط عملی بین فرته ها و  -محدودیه ها  د

 5 شماره جلسه:

 2/4/98 تاريخ:

 12:21الی 11ساعت: 

 پزشكیان تنظيم كننده:

 ون(   همه محمدي )ریاسه میراث فرهنگهی و رردشهگري كهازر    هانی اعتمادي)بخ دار بخه مركزي كازرون(علمدار علمداري )هماهنگ كننده استانی طرح (  : حاضرين

عباستلی تمصمام )ریاسه فنی وحرف، اي كازرون(   كهری  تهاحبی)مدیرعامش شهركه پتروشهیمی     مجید خانبازي )ریاسه محیط زیسه كازرون (   

ارواحهی   علهی (   محمدعلی پرههان )كارشهنام مركهز پتروشهیمی كهازرون(         كازرون(  علی اتغر محمودي )رئیس كارراه شركه پتروشیمی كازرون

 سید كیانوش موسوي )كارشنام زراعه جهادك اورزي كازرون(   محمدتقی پوالدي )كارشنام اداره كار(  طرح تاال  ها( )كارشنام 

 اقتصادي طرح حفاظه از تاال  هاي ایران(  لیال پزشكیان )دستار هماهنگ كننده استانی(   –نسترن موسوي)م اور اجتماعی :خانم ها              

   نماینده ت كش طبیته سالمه  حاشی، تاال   جوامع محلی  نمایندران  تتاون ریاسه اداره  :غايبين

 

 خالصه مذاكرات: 

خود را مترفی كردند.در ادام، آقاي علمداري وظهایف و عملكهرد طهرح را بهراي     ر خوشامدرویی رفه و تك تك حضار در ابتداي جلس، آقاي عمداري ب، حضا

آقهاي   پس از آنمیت، محلی مدیریه تاال  پری ان و روند تصویب و اجرایی شدن مصوبات آن را توضیح داد . كعملكردحضار ت ریح كرد و همچنین سیست  

  خوشامدرویی كرد. رر و ب، عنوان ریاسه جلس،  ب، حضااعتمادي ك، ب، نمایندری از طرف فرماندا

و   هایی از حضار داشه ك، انین پاسخ هات ریح كرد و پس از آن پرسه در ادام، خان  موسوي برنام، مدیریه جامع تاال  پری ان را بطور كامش براي حضار

 :عنوان شدهایی نكت،

 

 ضرورت تشكيل زيركميته معيشت جايگزين

 از ا، زمانی این ضرورت احسام شد؟ -1

  پس از ت كیش كمیت، مدیریه تاال  پری ان 

 همزمان با تدوین سند برنام، مدیریه جامع تاال  پری ان 

 ی، و تخریب تاال تید بی رو 

  ،بروز م كالت در جامت 

 .مخاطب رروه جوانی اسه ك، لزوما در بخه ك اورزي تمایش ب، اشتغال ندارند 

 هدف ارائ، پی نهاداتی از سوي زیركمیت، ك، ف ار از تاال  برداشت، و تتادل و توازن ایجاد 

 كند.

ایجاد این زیركمیت، سبب ساز ا، درررونی  -2

 هایی می شود؟

  زش دادن و اجراي كارهاي عملیاتیآمو 

   ك  نمود.متی ه مردم محلی را از تاال 

 .بكارریري نیروهاي محلی در تاسیساتی ك، در محدوده تاال  قرار دارد 

 .ف ار از منابع آبی تاال  كاست، شود 

  فنی و آن ا، سازمان زمین، هاي دیگري ب، غیر از پتروشیمی را براي اشتغال باید یافه مانند

 دهد.ارائ، می اي و اداره كار حرف،

  هدف مترفی م اغش ب، افراد جوان جهه كاهه ضرب، و تخریب در تاال 

  نیاز ب، داشتن اندین حوزه براي اشتغال و كاهه ك اورزي ودامداري وابست، ب، تاال 

اعضاي این زیركمیت، ا، كسانی/ نهادهایی  -2

 خواهند بود؟

 عله حضور هر یك ایسه؟

 حضورعله  نام نهاد

 محیط زیسه

 

 شیالت 

 منابع طبیتی

تالش و پیگیري براي سوق دادن جوامع محلی در متی ه هایی ك، 

 . . . حرف، اي و و رایزنی با فنیكمتر با تاال  درریر اسه مانند 

 ذینفع محیط زیسه اسه اون ف ار بر منابع تاال  كاهه می  یابد.

 ساماندهی تیادي در تاال  پری ان )نماینده در شهرستان ندارد( 
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 دان گاه

 

 فنی وحرف، اي

 

 كارو امور اجتماعی

 جهادك اورزي

 

 

میراث فرهنگی و 

 رردشگري

 

 فرمانداري

جوامع محلی و 

NGO ها 

 

 پتروشیمی

 تنایع و متادن

جزو اعضاء اتلی زیركمیت، نمی باشد ولی امكان دعوت بصورت موردي 

 وجود دارد.

ی امكان دعوت بصورت موردي جزو اعضاء اتلی زیركمیت، نمی باشد ول

 وجود دارد.

 اشتغال . هعضو دائ  زیركمیت، و ب، دلیش دسه اندركار بودن دربخ

 اشتغال.  هعضو دائ  زیركمیت، و ب، دلیش دسه اندركار بودن دربخ

با توج، ب، عمده متی ه مردم در بخه ك اورزي و توانایی در مترفی 

 ب، روستاییان. شغش

ها اشی، آن در جلب رردشگر ؛و ایجاد زیرساخهظرفیه باالي تاال  و ح

و اشتغال جوانان در بخه هاي خدماتی در حوزه رردشگري و رشد 

  تنایع مرتبط با رردشگري

 ایجاد هماهنگی و تسهیش در امور مربوط،

حضورشان ضروري  اسه وباید ایجاد انگیزه نمود   جوامع محلی بایستی 

از تصمی  ریري ها مطلع باشند و درآن م اركه كنند تا موفقیه 

 حاتش شود .

 بزررترین و نزدیكترین تنته ب، تاال  پری ان

 هایی غیر ك اورزي در بخه اشتغال    ایجاد فرته 

 

 در زیركمیت، حضور به  رساند .ب، سبب دسترسی ب، جوانان و پرورش طی این مباحث  پی نهاد شد ك، آموزش 

 همچنین تنایع ومتادن ب، عنوان عضو اتلی زیركمیت، مترفی رردد.

و تا حدودي اداره  پتروشیمی كازرونهاي ها و ویژریظرفیهر این جلس، دهر نهاد تحبه شد ك،  هاي متی تی موجودشناسایی فرتهپس از آن درخصوص 

 :زیر آمده اسه در جدولآن ك، نتایج دبررسی ش اي حرف، فنی و

  

 هاي معيشتي موجود شناسايي فرصت

 

نااااااد ن ااااااد  

 عضوزيركميته

 محدوديت ها هاي شغلي در اختيارفرصت

 ()يا مالحظات
 پتروشیمی كازرون

 )توضیحات مدیرعامش(
 جذ  نیرو هاي متخصص 

 اسه . فضاي اشتغال برا ي م اغش غیر تخصصی بسیار محدود 

  ماشین آالت سنگین آن هه  محهدود مهورد نیهاز     و در حال حاضر ب، راننده لودر

 اسه.

 .پس از آن قالب بندي یا فونداسیون كار نیاز اسه 

    زمان پیك نیاز ب، كارررو متخصص   زمان نصب تجهیزات   نصب اسهكله فلهزي

یگهر  و لول، ها می باشد.ك، در حاله خوش بینان، یك سهال و نهی  تها دو سهال د    

 خواهد بود .

  پرسهنش نیهاز اسهه كه، همگهی بایهد       نفهر   151به، در زمان بهره برداري حداكثر

 متخصص باشند.

    می توان در هنگام رزینه پیمانكار ها تا جایی ك، امكان دارد از پیمانكهار بهومی

 استفاده شود. و در بند هاي قرار داد از جذ  بومیان كازرون حمایه كرد.

 یجاد اشتغال می باشند.در كوتاه مدت قادر بها 

    در بخ هاي جانبی و تنایع پایین دسه پتروشیمی و م اغش خهدماتی اشهتغال

ب، بهان، و دلیش ایجاد اشهتغال نمهی تهوان زمهان را از      -

و سرمای، و منافع سرمای، رذاران را ب، خطهر  دسه داد 

 انداخه.  

در پتروشیمی استانداردهاي خاص تخصصی وجود  -

 دارد .

توان از وجود مواد پرخطر در پتروشیمی نمیب، دلیش  -

 استانداردها اغماض كرد.

 جذ  نیرو هاي متخصص بصورت دوره اي می باشد. -

واهند نیروها باقی خ %5پس از بهره برداري فقط  -

 ماند.

ب، دلیش امنیه سرمای، رذاري نمی توان پیمانكار را  -

 مكلف ب، جذ  نیروهاي موردنظر كرد.

پتروشیمی براي اشتغال محدودیه دارد ودر اهداف  -
 ال قرار نمی ریرد. غبلند مدت اشت
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 زایی زیادي خواهی  داشه ) ب، طور غیر مستقی (

 )تاسیس هنرستان نفه وراز ) با همكاري فنی و حرف، اي و آموزش و پرورش 

 زیادي متوقف اسه.  طرح ها تا حد با توج، ب، ركود -

-ص پتروشیمی تا سال رذشت، توسط این اداره بررزار مهی خادوره هاي آموزشی  - ا يفنی و حرف،

 شده اسه.رواهی ه  توسط پتروشیمی تادر می شد و

 اي داشتن مدرك سیكش مالك اسه.حرف،وبراي ورود ب، دوره هاي فنی  -

خهاص   اداره فنهی و   در تورت اعالم نیاز پتروشیمی آمادری بررزاري دوره هاي  -

 ها را دارد.ناي كازرون آمادری بررزاري آحرف،

اداره فنی و حرفه، اي كهازرون آمهادری بررهزاري دوره ههاي موردنیهاز حاشهی،         -

نان تاال  پری ان در بخ هاي مختلف در راستاي ایجاد زمین، هاي اشهتغال  ین 

 را دارد.

 

نیروي  در بلند مدت ب، دان گاه هاي كازرون اعالم نیاز نماید و براي تامینبومی ك، براي تربیه نیرو هاي متخصص  دادپی نهاد  زیسه در ضمن ادارة محیط

  اي اعالم نیاز نماید.تاه مدت ب، فنی و حرف،داراي تخصص و تجرب، در كو

 تاريخ مسؤول اجرا مصوبات

ایران در كمیتة محلی مطرح شود تا این رابط،  موضوع همكاري بالقوه با شركه ملی پتروشیمی -1

 .تر و پابرجاتري ب، خود بگیردشكش هر ا، رسمی

اي اسهتان بهراي بررهزاري    از آن جا ك، میان  شركه ملی پتروشیمی ایران و ادارة فنی و حرف، -2

براي یی ب، امضا رسیده اسه  طرفین امكان بررزاري دورة آموزشی نام،هاي آموزشی تفاه دوره

سهمی، خاتی براي این جوانان  پری ان را بررسی كنند و در تورت لزوم جوانان حاشی، تاال  

 در نظر ررفت، شود. 

 

 زمان جلس، آتی زیركمیت، م خص شد.  -2

 

 :ب، قرار زیر تتیین شد دستور كار جلس، آتی -4

 هاي شغلی اداره تنایع و متادنشنیدن فرته 

 اداره فنهی    هادك اورزي   اداره كهار اي شغلی جهرو درباره ي فرتهوهبحث و رف

 اي  میراث فرهنگی ورردشگري  تتاونوحرف،

پتروشیمی كازرون با همكهاري  

 حرف، اي و فنی

 

 

 

 

 

 فرمانداري

 

 

 

 

 

 

 

دو هفتهه، بتههد از   

 این جلس،
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