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الگویی بالنده براي  —عسلویه
برنامه ریزي، مدیریت مشارکتی  

و توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز 



:  و توسعه در ایرانگفتگو 
همسوئی میان گروه هاي ذینفعایجاد 

کلیهدف
ارائه و پیشنهاد راهکارهاي مناسب جهت  •

دستیابی به توسعه پایدار در کشور، به ویژه 
گازدر صنایع نفت و 



خاصهدف هاي
کارها و پیشنهادهاي  همسویی گروههاي ذینفع کلیدي در ارائه راه•

سیاستی در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز در 
عسلویهمنطقه 

ارتقاء ظرفیت و بازتوانمندسازي جوامع بومی و محلی، سازمان هاي •
مردم نهاد، مسئوالن و مدیران صنایع به منظور ایجاد ارتباط 

سازنده  براي همکاري گروه هاي ذینفع کلیدي در بررسی و تحلیل  
ها، چشم انداز مطلوب آینده و تعیین نقشه راه و  مشارکتی چالش

منطقهبرنامه اقدام مرتبط با مهمترین چالشهاي 
هاي  تضمین مشارکت جوامع بومی و محلی بخصوص گروه•

هاي ذینفع در فرایند تصمیم سازي در پذیر و دیگر گروهآسیب
منطقه



دستاوردها
صنایع نفت و گاز، ، دولت(هاي ذینفع هایجاد هسمویی میان گرو•

براي برنامه ریزي و مدیریت نقشه ) جامعه مدنی و بومی و محلی
در منطقهراهی براي توسعه پایدار 

گروههاي ذینفع کلیدي منجمله  سازيظرفیت سازي و توانمند•
ایجاد و ثبت تشکل ثبت شده جوامع بومی و محلی 

ها در صنایع نفت و گاز در سطح محلی و ملی براي بهبود سیاست•
دستیابی به توسعه پایدار در عسلویه و دیگر مناطق

مدیریت مشارکتی  (زیست حفاظت و احیاء طبیعت و محیط•
)طبیعت و منابع طبیعی در عسلویه و آمادگی براي فلرزدایی



فعالیت هاي پیش بینی شده در طرح
منطقه؛انجام شده در زیست محیطی، اجتماعی کالن مطالعات و بررسی هاي بررسی •
برنامه ریزي و نشست هاي -جلسات گفتگو و تبادل افکار و تجارب، کارگاه هاي مشارکتیبرگزاري •

صنایع نفت و گاز، جوامع بومی و محلی، سازمان هاي دولتی، (مشورتی با گروه هاي ذینفع کلیدي 
:  به منظور...) مقامات و مسئولین، سیاست گذاران، سازمان هاي مردم نهاد و

 و برنامه  ) استراتژي(بررسی و تحلیل چالش ها، ترسیم  چشم انداز مطلوب آینده، درآوردن نقشه راه
اقدام هر کدام از گروه هاي ذینفع؛

 و نیازهاي رفع چالش ها اولویت بندي نیازها و و ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل هاي موجود در ابطه با
راهکارها براي رسیدگی به آنها؛منطقه و ارائه اولویت دار 

تفاهم میان گروه هاي ذینفع؛ / افزایش مهارت هاي گفتگو و مذاکره جهت ایجاد توافق نظر
 ؛)موجودبه فراخور امکانات پایلوت تهیه طرح هاي (اقدام جهت ذینفع همسویی بین گروه هاي ایجاد
 طرح ها و مشارکتی ارزیابی و ایجاد همسویی جهت رسیدن به راهکارهاي الزم جهت اجرا، پایش

اساس سیاست هاي اخذ شده به منظور رفع و تعدیل پیامدها، یا اتخاذ اقدامات بر توافق هاي مشترك 
؛)یادگیري از طریق عمل(جایگزین 

 اصالح مسیر و بازبینی نقشه راه و مستند کردن درس هاي آموخته براي بسط تجارب در ارتقاء و
.عسلویه و یادگیري درس هاي الزم براي سایر مناطقدستیابی به توسعه پایدار در منطقه 



طرحمتدولوژي و روش اجراي 
مدیریت مشارکتیرویکرد 

)Co-management (از طریق  :
 مبتنی بر نظر جمعی و دیدگاه بکارگیري

در کلیديذینفعدخیل کردن گروه هاي 
ایفاي ؛ از مسئولیت ها و منافععادالنه 

با هدف نهایی حفظ ،نقش هاي مختلف
منابع طبیعی  محیط زیست، استفاده پایدار از 

؛  و برخورداري عادالنه از مسئولیت ها و منافع
 و تقسیم عادالنه وظایف و حقوق  تعریف

، حوزه و یا مجموعه اي از عرصهمدیریتی یک 
از طریق گروه  ذینفع یا چند دواقدام ها توسط 

مسئولیت و و تعهد به و پایبندي مذاکره 
مزایا؛  



در طرح حاضرمشارکتیکلی بکارگیري رویکرد مدیریت فرآیند 
شروعنقطه •

راه اندازي؛ارزیابی نیاز به مدیریت مشارکتی و تشکیل گروه –
سازماندهی جهت مشارکت•

-مشارکتیکارگاه هاي برگزاري شناسایی مقدماتی گروه هاي ذینفع و –
؛...ونیاز موضوع هاي مورد در ظرفیت سازي با آنها / برنامه ریزي 

مذاکره در مورد طرحها و توافقات•
بخشیدن به مشروعیت وهمسویی مذاکره، توافق بر سر مقررات و روشهاي –

؛مشارکتیطرح ها و توافق هاي مشترك جهت اجرا در یک فرآیند 
یادگیري در عمل•

آنها مشارکتیو ارزیابی پایش و توافق  ي موردطرح هابه اجرا گذاشتن –
).اصالح مسیر و مستندکردن درسهاي آموخته و بسط تجارب(



فعالیت هاي انجام شده 
سفر اکتشافی به منطقه مورد نظر طرح•
شناسایی اولیه گروه هاي ذینفع •
برگزاري نشست هاي مشورتی با گروه هاي ذینفع کلیدي•

سازمان  (نشست مشورتی با مقامات و مسئوالن مرتبط با صنایع نفت و گاز 56حداقل–
مدیر عامل،  واحد پژوهش و فناوري، بخش ایمنی، : (منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

،  »16«سالمت و محیط زیست، مشاوران کارگروه هاي شش گانه سازمان و سایر بخش ها 
و موسسه  » 2«، کارشناسان نفت و گاز پارس »16«انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 

؛»12«مطالعات بین المللی انرژي 
کشاورزان، صیادان، : نشست مشورتی با نمایندگانی از جوامع بومی و محلی20حداقل –

دانشجویان، معتمدین محلی، دهیار، شوراي اسالمی روستا، شوراي بخش، ائمه جماعت،  
فرهنگیان، کارمندان، کسبه، اصناف، زنان، جوانان و سازمان هاي مردم نهاد؛

ـ مشاور اجتماعی(مشورتی با مسئوالن سازمان هاي دولتی و مقامات  نشست 12حداقل –
فرهنگی استانداري، نماینده مجلس، اداره کل محیط زیست استان، منابع طبیعی، جهاد  

کشاورزي، نظام مهندسی کشاورزي، دانشگاه  آزاد، سازمان محیط زیست، شیالت، بهداشت  
و اداره کار عسلویه؛



برگزاري کارگاههاي ظرفیت سازي و توانمندسازي با گروه هاي ذینفع  
برگزاري کارگاه  مشارکتی چند گروه ذینفعی با تمرین کارگاهی در بررسی  •

؛ )90خرداد (، چشم انداز مطلوب آینده و برنامه اقدام )وضع موجود(چالش ها 
—کارگاه برنامه ریزيِ نقش صنایع نفت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار در ایران•

؛)90خرداد (درسهایی از تجارب بین المللی 
کارگاه مشورتی با مسئوالن بخش پژوهش و فناوري و مشاوران کارگروه هاي  •

؛)90خرداد (شش گانه منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 
کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد صنایع نفت، گاز و  •

؛)90آذر و دي (پتروشیمی 
کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با نمایندگانی از برخی دانشگاه ها و سازمان هاي  •

؛)91و 90، 89سالهاي (دولتی 
کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد سازمان منطقه ویژه •

؛)90آبان و آذر (اقتصادي انرژي پارس 



شرکت در همایش ها و رویدادهاي ملی و بین المللی مرتبط با طرح
شرکت در همایش ها و سمینارهاي ملی و استانی مرتبط با صنایع نفت و گاز و  •

توسعه پایدار منجمله سه همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار، یکپارچه و 
؛)91تا 89(دانایی محور 

-نشست هاي مشورتی در مورد برگزاري همایش بین المللی پیوست فرهنگی•
؛)90سال ) (با مشاور ارشد استانداري بوشهر(زیستمحیطی -اجتماعی

جلسه معاونت بخش ایمنی، سالمت و محیط زیست وزارت  8شرکت فعال در •
نشست حاشیه اي جمهوري  «نفت در تهران و همکاري نزدیک جهت برگزاري 

در هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و » وزارت نفت-اسالمی ایران
؛  91هوا، دوحه، قطر، آذر 

ایجاد همسویی میان  : گفتگو و توسعه پایدار در ایران«ارائه پاورپوینتی از طرح •
وزارت  -نشست حاشیه اي جمهوري اسالمی ایران«در جلسه » گروه هاي ذینفع

؛  91، هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا،  دوحه، قطر، آذر »نفت



توانمند سازي و برنامه / کارگاههاي ظرفیت سازي برگزاري •
ریزي مشارکتی  با نمایندگانی از جوامع بومی و محلی

بهبود روابط و اعتمادسازي بین گروههاي ذینفع کلیدي با هدف ایجاد همسویی،  •
ظرفیت سازي و توانمند سازي؛

توافق بر سر تاسیس تشکل / ، ظرفیت سازيمذاکرهافزایش مهارت هاي گفتگو و •
؛)متشکل از نمایندگان گروههاي ذینفع جوامع محلی از بخش عسلویه(محلی 

اجماع جامعه محلی در تشکیل هیئت موسس و انتخاب اعضاء آن؛•
تحت کشور مصوب شدن نام تشکل محلی از سوي سازمان ثبت اسناد و امالك •

توسط هیئت موسس تشکل محلی؛) موسسه توسعه پایدار نایبند(عنوان 
با همفکري و مشورت و تهیه و تدوین اساسنامه موسسه توسعه پایدار نایبند •

هیئت موسس تشکل محلی در مورد انتخاب اعضاء مجمع عمومی موسسه  
توسعه پایدار نایبند

.49و شماره 14003427695ملی شناسه -ثبت موسسه توسعه پایدار نایبند •



نتایج و دستاوردهاي کالن طرح
صنایع  (نمایندگان توانمند و توجیه به هدفهاي طرح در بین گروههاي ذینفع کلیدي •

شهر عسلویه و نخل تقی و 2روستا و 21نفت و گاز، سازمانهاي دولتی و جوامع محلی 
؛)سایر عالقمندان

تعامل و همکاري سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با نمایندگان جوامع بومی و •
محلی و حمایت دلگرم کننده آنان از اظهار انگیزه و مشارکت جوامع محلی در رفع 

چالش هاي منطقه؛
اعتماد متقابل و همسویی گروههاي ذینفع کلیدي در دستیابی به مدیریت مشارکتی  •

سازمان منطقه ویژه بخصوص با حمایت و پشتیبانی موسسه بین المللی مطالعات انرژي و 
ایفاي نقش  گروههاي مختلف در دستیابی به  انرژي پارس در پیشبرد این امر تا حصول 

توسعه پایدار در منطقه؛   
موسسه توسعه پایدار نایبند به عنوان یک ظرفیت محلی جهت تعامل و مشارکت با •

و مشارکت در فرایند تصمیم  گیري، برنامه ریزي،  ... منطقه ویژه و سایر سازمانهاي دولتی و
.مدیریت، اجرا، پایش و ارزیابی در رفع چالش ها و دستیابی به توسعه پایدار در منطقه

به طرح؛گزارش ها و مستندات متعدد مربوط •



ادامه مسیر در اجراي طرح و بکارگیري 
رویکرد مدیریت مشارکتی در آن

مدیریت مشارکتی  ) نهاد(کمیته تشکیل جهت برگزاري کارگاه چندگروه ذینفعی •
)نهادي متشکل از نمایندگان تمام گروههاي ذینفع(

»مدیریت مشارکتی) نهاد(کمیته «تهیه و تدوین مشارکتی آئین نامه داخلی •
، در تبیین راهکارهاي مشترك در دستیابی به  »نهاد مدیریت مشارکتی«کارگاه همسویی •

:توسعه پایدار
؛برنامه ریزي با گروههاي ذینفع مختلف–بررسی نتایج کارگاههاي مشارکتی –
اولویت بندي نیازها و ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل  گروههاي ذینفع مختلف در جهت  –

رفع چالش ها؛
تعیین طرح ها و توافق هاي مدیریت مشارکتی با تکیه بر نیازهاي اولویت دار و پتانسیل  –

هاي موجود؛
بر اساس اولویت هاي موجود در (Multi-Media)نهایی کردن نیازهاي آموزشی –

با موضوع صنایع نفت و گاز و توسعه –انتقال تجارب بین المللی توسط همکاران طرح
پایدار



؛)تهیه طرح هاي پایلوت(طراحی و تدوین مشارکتی طرحهاي اولویت دار جهت اقدام •
ایجاد همسویی، بسیج منابع و امکانات جهت اجرا، پایش و ارزیابی مشارکتی طرح هاي پایلوت  •
نهاد مدیریت مشارکتی و تشکل جامعه محلی، توسطاجرا و پایش مشارکتی طرحهاي نمونه•
از –تهیه و تدوین و انتشار و پخش فیلم هاي آموزشی مرتبط با هدفها و اولویت هاي طرح •

طریق نهاد مدیریت مشارکتی در بین گروههاي ذینفع طرح و سایر عالقمندان
با مسئولین و گروههاي  ... نشست مشورتی در ارتباط با تهیه سند راهنماي توسعه پایدار و•

استفاده از تجارب بین المللی موجود در ارتباط با تهیه سند و تهیه آن با همکار در منطقه 
راهنماي توسعه پایدار

)به بعد93سال (ادامه راه براي آینده –بحث و تبادل نظر و جلسه در مورد فلرها •
ارزیابی مشارکتی فعالیتها و نتایج طرح و یادگیري از طریق عمل، اصالح مسیر، بازبینی نقشه •

راه و مستند کردن درس هاي آموخته براي بسط تجارب در ارتقاء و دستیابی به توسعه پایدار  
.در منطقه  عسلویه و یادگیري درس هاي الزم براي سایر مناطق

ادامه مسیر در اجراي طرح و بکارگیري 
رویکرد مدیریت مشارکتی در آن



سفر اکتشافی به منطقه



برگزاري نشست هاي مشورتی و  برنامه ریزي با 
مشاوران  منطقه ویژه و مشاور شرکت نفت و گاز پارس 



مشورتی  غیررسمی و ذینفع کلیدي و برگزاري نشست هاي شناسایی اولیه گروه هاي 
با آنها
بومی و محلی جوامع –

عسلویه،  روستایی، دهیاران روستایی، شوراي شهر و بخش شوراهاي (سازمان هاي جوامع بومی و محلی •
؛...)نهاد ومردم سازمان هاي 

محلی؛معتمدان و تشیع و جماعت اهل تسنن بزرگان و ریش سفیدان جوامع بومی و محلی، ائمه •
،  دانشجویانتحصیل کردگان، جوانان، دانش آموزان، ملوانان، صیادان، صنعت گران، کشاورزان، دامداران، •

،  کارمندان، کسبه، فرهنگیان، سالخوردگان، معلوالن جسمی، عقب مانده هاي ذهنیطالب، ائمه جماعت، 
کادرهاي بهداشتی ، خیرین، کارگران، ورزشکاران، شوراها، تاکسی رانان، پیمانکاران، ، زنان، کودکانبیکاران

؛...)تمبو، برکه، دوکا و: خارج از مرز استان(همجوار عسلویه روستاهاي ـ  درمانی، 
و مسئوالن دولتیو برنامه ریزان سیاست گذاران –

مشاوران ذیربط  بخشداري و ، نماینده مجلس، فرماندارياستانداري، (استانی و محلی و مقامات مسئوالن •
؛...)اجتماعی و فرهنگی و

نظام مهندسی کشاورزي،  جهاد کشاورزي، طبیعی، منابع ، محیط زیست: سازمان هاي دولتی همچون•
...)بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شیالت، آموزش و پرورش، نیروي انتظامی، کمیته امداد ودانشگاه ها، 

سیاست گذاران و برنامه ریزان فرا دولتی–
سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي (سازمان هاي مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه •

پارس؛ شرکت نفت و گاز پارس، محتمع گاز پارس جنوبی، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي، واحدهاي  
؛...پتروشیمی مستقر در منطقه، شرکت ملی نفت ایران، و



برگزاري اولین کارگاه  مشارکتی چند 
گروه ذینفعی با تمرین کارگاهی در 

، )وضع موجود(بررسی چالش ها 
اقدامچشم انداز مطلوب آینده و برنامه 



)نفر30حدود (ترکیب شرکت کنندگان
جوامع بومی و محلی عسلویه؛ی ازنمایندگان•
شوراهاي روستا، شهر و بخش عسلویه؛ی ازنمایندگان•
؛عسلویهاهل تشیع عسلویه و نماینده امام جمعه اهل تسننجماعت امام •
مشاور مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس؛•
سازمانهاي مردم نهاد و عالقمند عسلویه؛ی ازنمایندگان•
اداره کل منابع طبیعی استان، اداره کل  : کارشناسان و مدیران عالقمند از•

وزارت جهاد (حفاظت محیط زیست استان، سازمان نظام مهندسی استان 
؛کارشناسان آزاد و عالقمندو)کشاورزي

بهداشت و درمان منطقه؛ی ازکارکنان•
؛دانشگاه تهرانانستیتو مهندسی نفتگانی از نمایند•
نمایندگانی از سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس بخصوص بخش سالمت، •

.و پژوهش و فناوريایمنی و محیط زیست سازمان



هدف هاي کارگاه  
ضرورت اجرا، هدف ها، دستاوردها و نتایج مورد  (آشنائی با طرح •

؛  )انتظار طرح
آغازي براي تمرین برنامه ریزي مشارکتی، دستیابی به وضع  •

موجود، چشم انداز مطلوب آینده، ترسیم نقشه راه و تدوین  
مقدماتی برنامه عمل براي حل مشکالت؛

ایجاد ارتباط سازنده و مشارکت نمایندگان حاضر از گروه هاي  •
دینفع حاضر در کارگاه در بررسی و تحلیل وضع موجود و ارائه  

پیشنهاد و راهکارهاي مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار 
.در منطقه عسلویه



و گروهی در بررسی و تحلیل چالش ها، ترسیم چشم انداز مطلوب آینده و ارائه برنامه اقدام  نمونه اي از نتیجه کار مشارکتی
برنامه اقدام چشم انداز مطلوب آینده 

)ساله30الی 25( )آب، هوا، خاك، بهداشت محیط(آلودگی : چالش هاي
ارزیابي زیست محیطي اولویت اول مطالعھ ھر پروژه •

اجرایي؛
جمع آوري ضربتي زبالھ ھاي پراکنده در محیط زیست؛•
صدور مجوز دفع زبالھ در محل ھاي مناسب توسط •

محیط زیست و کارشناسان امور بھداشتی؛
احداث جایگاه دفع زبالھ در کنار جاده ھا براي مسافران؛•
پیگیری مجّدانھ مذاکرات در زمینھ دفع زبالھ با •

با الگوگیری از کشورھایی ھمچون (شرکت ھاي خارجي 
؛...)ھلند و

خرید تکنولوژي بازیافت زبالھ؛•
نصب و راه اندازي سیستم ھاي بازیافت زبالھ؛•
شروع حذف فلرھا در کوتاھترین مدت در منطقھ؛•
برنامھ ریزی جلوگیری از ورود آالینده ھا بھ محیط زیست؛•
افزایش آگاھی عمومي توسط سازمان ھای مردم نھاد در •

خصوص آلودگي ھا و تخریب ھا؛
جلوگیري از شکار بي رویھ پرندگان در منطقھ؛•
نصب، نظارت و کنترل سیستم ھشدار آلودگی ھوا در •

منطقھ و اطالع رسانی؛
حمایت از شیوه ھاي بومي و عرفي حفظ طبیعت و زیبایي •

؛»قرق ھاي بومي«آن منجملھ 
رونق دادن بھ صنعت اکوتوریسم، ژئوتوریسم و توریسم؛•
بھ حداقل رساندن مصرف سوخت ھاي فسیلي و بھ حداکثر •

رساندن مصرف انرژي ھاي تجدیدپذیر؛
)سالھ5(میان مدت •
توجھ بھ صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقھ بھ •

خصوص جنگل ھاي حرا؛
مدیریت صحیح زبالھ ھا توسط شرکت ھای سرمایھ گذار؛•
احداث مزارع بادي نیروگاھي در مناطق مستعد بادخیز  •

نیروگاه ھاي برق خورشیدي؛
.اجراي طرح جامع آمایش سرزمین•

حذف آلودگی ناشی از •
سوخت گاز با احداث 
کارخانه هاي مرتبط؛

منطقه حفاظت شده نایبند •
عاري از هرگونه آلودگی 

هست؛
در حال شناکردن در آب هاي •

زالل خلیج نایبند هستم؛
هیچ مشعلی در منطقه دیده  •

نمی شود؛
به جاي هیاهوي کارخانه ها و •

فلر پاالیشگاه ها، صداي بلبل 
در بوي گالب، گل در منطقه 

طنین اندار شده؛
از ورود آالینده هاي به محیط •

زیست و محیط زیست دریایی  
جلوگیري می شود؛

همه جاي منطقه از هواي •
آلوده پاك سازي شده، درصد  

گاز اکسیژن در کل منطقه 
صنعتی همتراز جنگل هاي 

سرسبز شمال شده؛
زندگی مسالمت آمیز با •

صنعت؛
دودهاي سربه فلک کشیده •

مهار شده و هوا چقدر تمیز 
شده است؛

منطقه صنعتی از منطقه •
کشاورزي به واسطه کاهش 

آلودگی از دیگر متمایز نیست؛

آلودگي ھواي منطقھ بر اثر فعالیت ھاي صنعتي بویژه مشعل ھاي گاز؛•
مانند (وارد شدن مستقیم فاضالب صنعتي و سمی پتروشیمي ھا بھ دریا •

؛)مبین
کم توجھی بھ امکان  کاھش دود فلر پاالیشگاه ھا از نظر تکنولوژي؛•
خاکریزي در دریا براي استحصال زمین بیشتر و تخریب اکوسیستم ھای •

دریایی؛
نداشتن طرح جامع رفع آلودگي؛•
تخلیھ فاضالب شیمیایي و متعفن در سواحل ناي بند؛•
در منطقھ بھ علت استفاده از گونھ ھاي ... خاک و/ تلف شدن منابع آب•

؛)کھور پاکستانی و ثمر(گیاھي غیربومي 
آلودگی ناشی از کارخانھ ھای سیمان، آسفالت و سنگ شکن در محدوده •

روستاھا و شھرھا؛
؛)ریزدانھ ھا(آلودگي ھای صوتي و گرد و غبارھای موجود در منطقھ •
تخریب رودخانھ شور موجود در منطقھ توسط پروژه ھای صنعتی •

و مسدود شدن منابع آبی؛) رودخانھ نای بند(
باران ھاي اسیدي بھ سبب آلودگی ھای موجود؛•
عدم رعایت استانداردھاي ایمني در تاسیسات و پیرامون آنھا؛ •
استقرار صنایع در کنار مناطق مسکونی و بی توجھی مسئوالن بھ این •

امر از ابتدای امر؛ 
عدم استفاده از تکنولوژی ھای جدید برای کاھش گازھای موجود در •

فضا؛
وجود آلودگی ھای صوتی در نزدیکی نیروگاه ھای برق؛ •



کارگاه برنامه ریزيِ نقش صنایع نفت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار 
بین المللیدرسهایی از تجارب —در ایران



هدف هاي کارگاه 
چالش هاي موجود بین توسعه پایدار و صنایع نفت و گاز؛مرور•
برخی تجارب بین المللی و یادگیري از آنها؛ارائه •

نه تنها  (تجارب ملی مرتبط با توسعه پایدار در ایران ارائه برخی•
؛)محدود به صنایع نفت و گاز

هم اندیشی و رهیابی با  «شیوه برقراري و نتایج کارگاه قبلی رمرو•
بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه؛: گروه هاي ذینفع

: همکاري در درك بهتر هدف ها،  راهکارها و فعالیت هاي طرح•
.»گفتگو و توسعه در ایران، ایجاد هم سویی بین گروه هاي ذینفع«



ارائه نمونه هاي موفق 
:  بین المللی

براي تحقق توسعه همکاري 
پایدار

استخراجی و توسعه  صنایع 
هائی  راهنماي نمونه—پایدار

و گاز در نفت موفق از توسعه 
اکوسیستم هاي دریایی غرب آفریقا
• بقلم ساندرا کلف، کالیو ویکس 

سیگلو پل 



نمونه  موفق بین المللی در دریاي شمال
موثر گروه هاي ذینفع  براي توسعه پایدار منطقه اي در اسکاتلندهمکاري 

و تاسیسات صنعتی در جزایر شتلند  ) سگ دریایی(فوك همزیستی 



نمونه  موفق بین المللی  
صنایع، دانشگاه همکاري : توسعه اولویت هاي حفاظتی در ونزوئال

دریایینهاد براي حفاظت از اکوسیستم هاي و سازمان هاي مردم
حفظ تنوع زیستی در آبهاي ساحلی کارائیب کشور  اولویت هاي «تهیه سند •

به عنوان سند مرجع براي صنایع نفت و گاز در آبهاي ساحلی ونزوئال-»ونزوئال
هاي حفاظت از تنوع زیستی در ها و چالشارتقاء آگاهی و درك عمیق واقعیت–

آب ها ي ساحلی توسط ذینفعان اصلی دولتی، صنایع و نهادهاي علمی و  
تحقیقاتی؛

شرکت هاي نفت و گاز درچارچوب مرجع براي هدایت عملیات اجرایی تدوین –
؛)و بطور کلی، در کارائیب جنوبی(آب هاي ساحلی کارائیب ونزوئال 

روابط سازمان یافته و مبتنی بر اعتماد متقابل بین متولیان دولتی، نهادهاي –
تحقیقاتی و فن آوري دانشگاهی و سازمان هاي مدنی، که موجب  تسهیل 

.می باشدهمکاري هاي مرتبط با منافع مشترك در آینده 



برگزاري نشست هاي مشورتی و  برنامه ریزي با 
مسئوالن ارشد و مشاوران منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس



برگزاري نشست هاي مشورتی و  
برنامه ریزي با مسئوالن ارشد و 
مشاوران منطقه ویژه اقتصادي 

انرژي پارس و نمایندگان جوامع  
محلی



کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد سازمان منطقه  
ویژه اقتصادي انرژي پارس



کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی



هدف هاي کارگاه
:  گفتگو و توسعه پایدار در ایران«روند پیشرفت کار طرح ارائه •

؛»ایجاد همسویی میان گروه هاي ذینفع
بررسی مشارکتی چالش هاي موجود در دستیابی به توسعه  •

مدیران و کارشناسان ارشد منطقه ویژه از نظر پایدار در منطقه
ترسیم چشم انداز مطلوب آینده در منطقه؛•
؛تعیین استراتژي و نقشه راه در دستیابی به توسعه پایدار•
ارتقاء ظرفیت   مدیران و کارشناسان ارشد منطقه ویژه در •

بکارگیري شیوه مدیریت مشارکتی



مدیران و کارشناسان ارشد منطقه ویژه و صنایع نفت و گازبا... در بررسی و تحلیل چالش ها ونمونه اي از نتیجه کار مشارکتی
برنامه اقدام چشم انداز مطلوب آینده 

)ساله30الی 25( )توسعه نامتوازن(چالشها

اصالح ساختار و برنامه هاي سازمانی؛•
انتصاب براساس شایسته ساالري؛•
استفاده از سرمایه هاي فکري  •

سازمانی جهت پیشبرد اهداف نفت؛
استفاده از مدیران کارآمد؛•
میان مدت•
یکپارچگی شرکت هاي مستقر در •

منطقه؛
ایجاد صنایع پایین دستی؛•
تکیه بر مدیران جوان تفکرات جوان •

؛)نه سن و سال(و نوپا 
تغییر تفکر در مدیریت ها و نیروي •

انسانی؛
مجلس  «نظارت بر اجراي قوانین •

؛»قوي
جذب گروه هاي پژوهشی و هنري  •

جهت شناساندن منطقه به سراسر 
جهان؛

مدیریت کارآمد؛•
بلند مدت•
دستیابی به تکنولوژي هاي برتر جهان  •

و ساخت و بهره گیري 

ایجاد صنایع پایین •
دست؛

برداشت حداکثر  •
نفت و گاز و 

پردرآمدي جامعه  
محلی؛

: شاید محقق شود•
الگوي مناطق ویژه 

.اقتصادي جهان

تجمیع صنعت در مکان محدود؛•
تاثیر صنعت بر شرایط موجود و بالعکس؛•
عدم تطابق صنعت گاز با امکانات زیرساخت ها؛•
عدم هماهنگی سازمان ها و شرکت ها؛•
؛)پدافند غیرعامل(خطرات ناشی از همجواري ضایع •
تغییر سریع ماهیت معیشتی جامعه از حرفه هاي قبلی به •

صنعتی؛
متناسب نبودن رشد فکري با تحول و انقالب صنعتی؛•
عدم وحدت رویه مشترك در بین شرکت هاي مستقر در •

منطقه؛
گذر از جامعه سنتی به صنعتی در دوره بسیار کوتاه؛•
حداکثر تولید به هر قیمتی؛•
سیاسی منطقه؛-توسعه ناهمگون اجتماعی•
عدم توسعه متوازن و پایدار و همگن در منطقه؛•
عدم هماهنگی و تعامل مناسب بین مجریان توسعه؛•
)توسعه نامتوازن(مدیریت بحران و شرایط اضطراري؛ -•
عدم توسعه یافتگی شهرهاي مجاور در جهت میزبانی •

مناسب از کارگران و کارکنان شرکت هاي پیمانکاري 
)توسعه نامتوازن(



جلسات مشورتی و کارگاه  گفتگو و تبادل نظر با  
نمایندگانی از برخی سازمان هاي دولتی





گفتگو و تبادل نظر با نمایندگانی از  کارگاه هاي 
بومی و محلی  جوامع 



کارگاه هاي گفتگو و تبادل نظر با نمایندگانی از 
جوامع بومی و محلی



کارگاه هاي گفتگو و تبادل نظر با ائمه جمعه و ریش سفیدان 
برخی از روستاهاي بخش عسلویه



نشست هاي مشورتی نتایج کارگاهها و 
:با نمایندگان جوامع محلی

، چشم انداز مطلوب آینده و برنامه اقدام؛)وضع موجود(بررسی چالش ها •
روابط و اعتمادسازي بین گروههاي ذینفع کلیدي؛بهبود •
ایجاد همسویی، ظرفیت سازي و توانمند سازي؛•
مقررات و روشهاي مذاکره؛ و افزایش مهارت هاي گفتگو •
متشکل از نمایندگان (تشکل محلی توافق بر سر تاسیس / ظرفیت سازي•

؛)محلی از بخش عسلویهگروههاي ذینفع جوامع 
؛)موسسه توسعه پایدار نایبند(کردن نام انتخاب هیئت موسس و مصوب •
نام؛ هدف ها؛ (و تدوین اساسنامه موسسه توسعه پایدار نایبند تهیه •

اساسنامه؛فعالیت ها، عضویت؛ اعضاء، ارکان و دیگر مفاد مربوط به 
مشورت و همفکري در مورد انتخاب اعضاء مجمع عمومی موسسه نایبند•
.49و شماره 14003427695شناسه ملی -ثبت موسسه توسعه پایدار نایبند •



کارگاه ها و نشست هاي مشورتی ظرفیت سازي و توانمند سازي با 
نمایندگان جوامع محلی در عسلویه



سازمان منطقه نشست هاي مشورتی مشترك نمایندگان جوامع محلی و 
)سازيتوانمند ظرفیت سازي و(ویژه اقتصادي انرژي پارس در عسلویه 



نشست هاي مشورتی مشترك 
نمایندگان جوامع محلی و سازمان 
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 
در عسلویه و پژوهش و فناوري با 

ظرفیت سازي و توانمند (هدف 
)سازي











ایجاد و ثبت موسسه توسعه پایدار نایبند 



-نشست حاشیه اي جمهوري اسالمی ایران«برگزاري در همکاري 
»  شرکت ملی نفت ایران

هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا
91دوحه، قطر، آذر 

Assalouyeh– an evolving model of
co-management
& sustainable development in the Oil & Gas Sector
UNFCCC, COP18
Doha, Qatar
November 2012





اولین کارگاه پایانی رونمایی از 
نتایج و دستاوردهاي طرح گفتگو 

ایجاد همسوئی  : و توسعه در ایران
میان گروههاي ذینفع

92آذر ماه 18عسلویه 







دومین کارگاه پایانی رونمایی  
از نتایج و دستاوردهاي طرح  

:  گفتگو و توسعه در ایران
ایجاد همسوئی میان  

گروههاي ذینفع
92آذر ماه 20عسلویه 
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