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—فت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار در ایرانریزيِ نقش صنایع نبرنامهکارگاه
المللیدرسهایی از تجارب بین

ریزيِ برنامهکارگاه، »هاي ذینفع: ایجاد همسوئی میان گروهایرانگفتگو و توسعه پایدار در «اجراي طرح راستادر 
با حمایت و ،لیالملبینتجاربازهاییدرس—ایراندرپایدارتوسعهارتقاءدرگازونفتصنایعنقش

مؤسسه توسعه ستیتو مهندسی نفت، تصادي انرژي پارس و با همکاري انپشتیبانی سازمان منطقه ویژه اق
خرداد17، در تاریخ المللی انرژيو مؤسسه مطالعات بینبنیاد زمین زنده،(سنستا)زیستپایدار و محیط

عسلویه برگزار شد.  رس، ي منطقه ویژه اقتصادي انرژي پاها، در محل سالن همایش1390
سید سهیلدکتراي با حضور جلسهنیز 1390خرداد 16اه مذکور، در روز برگزاري کارگارتباط بادر 

زیست منطقه کارشناسان و مدیران بخش سالمت، ایمنی و محیط، )معاون مدیر عامل منطقه ویژهقرشی (
فرور رئیس هیئت مدیره مؤسسه ر محمد تقیدکتستیتو مهندسی نفت،دکتر فرهنگ جاللی رئیس انویژه،

از بنیاد الدهالرّدکتر ادگاردو گارسیاو سنستا زیست به همراه سه نفر از کارشناسان توسعه پایدار و محیط
زیر بود:مطالبمهمترین موارد گفتگو در این جلسه شامل برگزار شد.  زمین زنده

بخصوص تیابی به توسعه پایدار در منطقه، هاي دسچالشدر ارتباط با توضیحات دکتر قرشی
در موارد مذکور و سازمانها و حوزه وظایف محیطی، بهداشتی و آالیندهدر موارد زیست

؛هاي موجودر در رفع چالشهاي مثبت و موثو اقدامهاپارس از فعالیتپشتیبانی منطقه ویژه
مورد ها و نتایج ، هدفر ایرانگفتگو و توسعه ددر مورد طرح، فرهنگ جاللیدکتر توضیحات

المللی موفق در موارد مشابه با منطقه انتظار طرح در استفاده از دستاوردها و تجارب بین
مختلف هاي ذینفع گروههاي خاص و بومی منطقه و همسو شدن عسلویه با لحاظ کردن ویژگی

ایدار در منطقه عسلویه؛دستیابی به توسعه پدر 
وه اجراي طرحدر مورد متدولوژي و شیزیستتوسعه پایدار و محیطتوضیحات همکاران مؤسسه

اینبراي تعامل ینفع مختلف در منطقه عسلویه هاي ذو کار با گروهگفتگو و توسعه در ایران
دستیابی به توسعه پایدار از طریقدر ها در دستیابی به راهکارهاي عملی و کاربرديگروه

هاي مشورتی؛شستهاي مشارکتی و نبرگزاري کارگاه
 هاي مرتبط منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس با بخشهماهنگی و تبادل افکار و تجارب

ارتقاءدرگازونفتصنایعریزيِ نقشبرنامه«در چگونگی برگزاري کارگاه همکاران طرح حاضر،
ر شدن ر برگزاجهت هر چه پربارت» المللیبینتجاربازهاییدرس—ایراندرپایدارتوسعه

کارگاه و دستیابی به نتایج مورد انتظار.
با حضور دکتر قرشی، دکتر جاللی، دکتر گارسیا، دکتر 1390خرداد 17نشست صبح زود در ادامه 

(همگردانی) که مبتنی co-managementفرور و تعدادي از همکاران منطقه ویژه، شیوه هاي کار 
اي از کتاب مربوط که تر قرار گرفت و نسخهبر همیاري گروههاي ذینفع است مورد بررسی بیش
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1توسط سنستا و اتحادیه بین المللی حفظ طبیعت در این مورد با تجربیات جهانی منتشر شده است

تقدیم دکتر قرشی شد.

هاي کارگاه هدف
هاي موجود بین توسعه پایدار و صنایع نفت و گاز؛مروري بر چالش
یادگیري از آنها؛المللی و مروري بر برخی تجارب بین
 مروري بر تجارب ملی مرتبط با توسعه پایدار در ایران (نه تنها محدود به صنایع نفت و

گاز)؛
 هاي ذینفع: اندیشی و رهیابی با گروههم«برقراري و نتایج کارگاه قبلی مروري بر شیوه

بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه؛
در ایرانگفتگو و توسعه «هاي طرح: و فعالیتراهکارهاها،همکاري در درك بهتر هدف ،

ها در یبانی دیگر گروهتسهیل مشارکت و پشتو » هاي ذینفعسویی بین گروههمایجاد 
اجراي طرح.

شرکت کنندگانترکیب
هاي زیر تشکیل گردید:از نمایندگان گروه2نفر39کارگاه با شرکت 

محلی، بومی و جوامع نمایندگان نان فنی صنایع نفت و گاز، و کارکارشد، مدیران رده میانی مدیران
ها و ارتقاء ن، مقامات استانی و محلی و سایر افرادي که در چالشهاي دولتی، متخصصاسازمان

باشند.ر در منطقه عسلویه دخیل میتوسعه پایدا

1 Borrini-Feyerabend, G; M Pimbert; M T Farvar; A Kothari and Y Renard. Sharing Power— learning by
doing in co-management of natural resources throughout the world. IIED and IUCN/ CEESP, Cenesta,
Tehran, 2004

؛لیست شرکت کنندگان کارگاه-1پیوست شماره 2
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مشروح کارگاه
و پیغام این آن یه کلیدي آن (ان مع العسر یسراً)درباره آتوضیحاتی و کارگاه بعد از قرائت سوره انشراح 

توسط دکتر محمد تقی فرور، رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه پایدار و آیه شریفه براي موضوع کارگاه 
محیط زیست، آغاز شد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسمعاونتقرشی، سید سهیلدکتر

نتایج نشست به ه اشارو شرکت کنندگان حاضر در کارگاه ومیهمانانیی بهخوشامدگودکتر قرشی پس از
نفت دانشگاه یستیتو مهندسالمللی انرژي، انکز مطالعات بینمر(خرداد با همکاران طرح 16روز مشورتی 
هدف از برگزاري چنین :کردبیانو بنیاد زمین زنده) زیستموسسه توسعه پایدار و محیطتهران، 
ی تعریف درست رابطه بین صنایع نفت و گاز و هاینشست

با اندکیر و ارتقاء کیفیت زندگی مردم است کهتوسعه پایدا
را توان این رابطه هاي ذینفع میگروههمراهی و همسویی 

هدف توسعه رهبري نمود.و تعامل براي رسیدن به تفاهم 
ارتقاء وضعیت اقتصادي،صنعت در هر اجتماعی نهایتا بهبود

کیفیت زندگی مردم میباشد،باال بردن وجامعه شت معی
اقتصادي و هدف اصلی کار ما نیز توسعه همانطور که

شود نه اي که در سطح ملی تعریف میاست، توسعهاجتماعی 
مطالعه صنایع بزرگی همچون نفت در سطح بومی و محلی. 
صنایع عموما در جایی کشف و نشان داده است که این

ها و العبور، بیابانمناطق صعبو در رشد چندانی نداشته است مدرنیتهاند که از لحاظ دهبرداري شبهره
این منابع، فرآیند کشف منابع بزرگ به این صورت است که بعد از بررسی و مطالعهبوده است.زارهاشوره

صنایع سنگین از ايسال مجموعه10الی 5د و بعد از هیزات به منطقه وارد میشون و تجلی از متخصصاسی
محیطی باعث بروز مشکالت زیستدادهگیرد که زندگی و فرهنگ جوامع بومی را تحت تاثیر قرار شکل می
با تاکید به دیدگاه واقع گرایانه براي رویارویی با وي. شودمی،هستنداین صنایع الینفک توسعه که جزء

که در برطرف کردن مشکالت و پرکردن خالءها و ، همیشه راهکارهایی وجود دارد:بیان کردچنین معضالتی 
المللی محیطی و استفاده از تجارب ملی و بینجمله مطالعات زیستآن از ،استهاي ایجاد شده موثر فاصله
د.مورد استفاده قرار گیرتواندمیکه به عنوان راهگشاي عملی است

ون مربوط به صنعت نفت در کشور اشاره و هاي ایجاد شده در علوم و فنشی به پیشرفتدر ادامه دکتر قر
هاي اعمال شده در این ت و تحریماضافه کرد که صنعت نفت در گذشته از جمله صنایع وابسته به شمار میرف

کوشا این دستاوردهاحفظ درو ما باید ه کمک کرددر این صنایع ما را براي رسیدن به خودکفایی زمینه، 
استفاده سایر ملل تجارب از هایی ما قصد داریم با برگزاري چنین کارگاهشد:یادآور در پایان ایشان باشیم.
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نماییم، می اي مشورت و مدیران در سطح استانی و منطقهنرسیدن به این امر با تمامی مسئوالبراي و نیمک
موجود در منطقه نائل شویم.يهاچالشحلتا به نتایج مورد انتظار و 

مدیریت پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت پارسمعاونرعایایی، دکتر عماد
در این زمینه به توضیحاتی را» توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز«در زمینه مطالبی با ارائه دکتر رعایائی

براي جلوگیري از هموارهزیست)یطو محیمنیسالمت، ا(HSEو بیان کرد همانطور که نظام جمع ارائه داد
ن نکات مهمتریدهد، میخاطرات، روشهاي پیشگیري را سرلوحه کار خود قرار ها و مبوجود آمدن چالش

:استشامل موارد زیر نیز پراهمیت و قابل توجه در ارتباط با توسعه پایدار و صنایع نفت و گاز 

؛تنوع زیستی
؛تغییرات آب و هوا
؛مشارکت در مسائل اجتماعی در منطقه
؛الزامات اخالقی و حقوق بشر
؛سالمتمدیریت
؛ریزهامدیریت جلوگیري از نفت
؛ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین پرسنل شاغل و مردم بومی منطقه
؛هاي فناورياز طریق همکاريسازي در منطقهظرفیت
؛ارتقاء کیفیت هواي منطقه
ها؛مدیریت پسماند
مدیریت آب.

؛جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به پاورپوینت ارائه شده در کارگاه
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نقطه نظرات نمایندگان جوامع بومی و محلی عسلویه

ئیس هیئت رفرور، محمد تقی در ادامه جلسه دکتر 
زیست و تسهیلگر مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط

تا نقطه دعوت کرداز نمایندگان جوامع بومی کارگاه 
هاي کارگاه و نظرهاي خود را در ارتباط با هدف

. هاي مورد بحث به جمع ارائه دهندموضوع

بخش عسلویهکمالی، عضو شوراي بوهندي آقاي 
اگر ارتباط و اند،ال تقابل نبودهجوامع بومی و محلی هیچوقت دنب

وجود داشته باشد و  و گازبومی و صنایع نفتجوامعهمفکري میان 
دارند مردم احساس کنند که سهم کوچکی در این توسعه صنعتی 

در توسعه این صنایع،هدف از خیزند.نمیهیچوقت به مقابله با آن بر
تمام و همراهیبدون همکاريمملکت است و نهایت، تداوم و پیشرفت 

وي بعنوان مثال .  پذیر نخواهد بودبه چنین هدفی امکانرسیدن ها،گروه
شرکت کنندگان کارگاه اول که قبل از آن مأیوس و اشاره کرد که 

سرخورده بودند پس از تجربه آن کارگاه احساس امیدواري و خوش بینی 
دست «ن رساند: سخنان خود را با این جمله به پایابیشتر داشتند. نامبرده 

».هیم و میهن خویش را کنیم آباددست هم دبه

گنجی امام جمعه عسلویهحجت االسالم 
است و دام از آنها نباشد انسان در رنجپنج چیز است که اگر هرک،نداهپیامبر اکرم فرمودکرد:بیان ایشان

زیست بارها در که بحث محیطبیان کرداي با ذکر چنین مقدمهنامبردهمهمتر از همه سالمتی بدن است.
تري به فکر رفع به طور جديبار این، امید استاین منطقه مطرح شده اما متاسفانه پیگیري نشده است

وباره به فکر حل این معضل ن دو اظهار خشنودي کرد که مسئوالهاي موجود در این امر باشیم چالش
بسیار خوب و نجیبی هستند و همواره با منطقه ویژه انممردم عسلویه مردکهدر ادامه یادآور شداند.افتاده

مشکالت «:انقالب اسالمیبا اشاره به گفته رهبر معظمدر پایاناند. الزم را داشتههمکاري و تعامل
فرهنگی و مشکالت بهداشتی، آموزشی،رفع اضافه کرد ، »سلویه بایستی هر چه زودتر حل شودع

.استخاص رسیدگی و پیگیري ه عاجل ونیازمند توجعسلویه یزیستمحیط
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اندیشی در عسلویهنمایش مستندي در ارتباط با اولین کارگاه هم
محلی اندیشی با نمایندگان جوامع بومی وهمنخستین نشستبرگزارياي ازدقیقه8در ادامه کارگاه مستند 

عسلویه و تاثیر آن بر سیماي این مستند تصویري با توصیف سیماي صنعتینمایش درآمد.در عسلویه به 
و... توضیحات مختصري در مورد برگزاري جلسات معارفه و معرفی ستاها، طبیعت و معیشت مردم بومی رو

با کارشناسان و مسئوالن منطقه » هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه« طرح 
هاي ذینفع: بهبود اندیشی و رهیابی با گروههم«ین کارگاه برگزاري اولچگونگی ویژه اقتصادي انرژي پارس، و 

هر کس «: این مستندبه حاضران در نشست ارائه داد.  به نقل از » زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه
تشریح وضع موجودهاي ذینفع شرکت کننده با آسودگی خیال به نمایندگان گروه«، از دري سخن گفت

(راهکار جهت نقشه راهدرآوردنوآینده (آمال و آرزوها)چشم انداز مطلوبترسیم )،هادردها و غصه(
».  زیست و راهکاردر انتها پیام یکی بود، توسعه پایدار و حفظ محیطو» ها) پرداختندزودودن دردها و غصه

؛ولتی مدیاي پیوستیات بیشتر رجوع شود به فایل مجهت جزئ

لویه اي پلنگی رئیس شوراي شهر عسآق
ما ،و اظهار خرسندي از گردهمایی بیان کرداندیشی و کارگاه، ري این نشست همبا تشکر ویژه از بانیان برگزا

در کنار هم بنشینیم و با تبادل نظر و بحث توانیممیایم که به این باور رسیدههمه کنیم که خدا را شکر می
صنایع درمنطقه هايدر مورد توسعه و پیشرفت

چرا ما باید از . گاز به تفاهم برسیمنفت و 
، در حالی کهها سخن بگوییمها و چالشمحدودیت

براي رفع تجربیات و راهکارهاي ارزشمندي در دنیا 
ما از آن بی ها و مشکالت وجود دارد و این چالش

کشورهاي همسایه یم.  ما باید در منطقه و بینخبر
لیت توسعه زیرا کشور ما قاباز همه نظر الگو باشیم،

ن بر این مسئوالشاید تفکردارد.زیاديو پیشرفت 
باشد که زندگی آنها در عسلویه به صورت موقت

همه حالی کهدهند. در این منطقه توجه چندانی نشان نمیباشد و به همین دلیل به توسعه زیربنایی درمی
هیچوقت بین جوامع محلی و مدیران رد،تاکید کويکنیم.ما با هم و در کنار هم در این منطقه زندگی می

این . دورنماي ساخته شده از مردم منطقه با واقعیت سازگار نیستو منطقه ویژه تقابلی وجود نداشته است، 
گاز همین را هم از آنها دریغ مردم فقط خواستار نیازهاي اولیه زندگی خود هستند و بعضا صنایع نفت و 

ها به تکاپو بیفتند. این نیازمنديد مردم براي دریافت شوباعث میکنند که این امرمی
محیطی را عسلویه، رسیدگی به مسائل زیستبه عنوان نماینده جوامع بومی در این منطقه و زبان مردم وي

و فرهنگیبهداشتی،و اظهار داشت که در سایر موارد از جمله مسائل آموزشیههاي منطقه دانستاز اولویت
با ادامه این باید همکاري کنند و همه چیز به عهده منطقه ویژه نخواهد بود.مربوطايهنیز ارگان
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ن منطقه ویژه نیز احساس رضایت خواهند نمود چراکه آنها هم در این منطقه زندگی ها، مسئوالهمکاري
وط خواهیم هاي مربها و ارگانرا با دیگر سازمانما مردم عسلویه همواره تعامل و تفاهم خود کنند.می

داشت و امیدواریم ادامه این محیط حاکی از تفاهم و اعتماد به راهکارهاي عملی در حل مشکالت منطقه 
منجر شود.

ل منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارسمدیر عامدکتر قرشی، معاون
ه کو در کنار آن از همه خواستاز صدق بیان ایشان تشکر کرد،با تایید سخنان آقاي پلنگیایشان

نهاد در 4وزارتخانه و 12همچنین اضافه کرد،وي چوب قانونی بیان کنند.هاي خود را در چاردرخواست
هاي مذکور نیز اختالفاتی جود دارد که تنها یکی از آنها نفت است و بعضی اوقات حتی بین سازمانکشور و

شکالت منطقه به تنهایی رسیدگی امی موجود دارد و بنابراین نباید از صنایع نفت و گاز توقع داشت که به تم
یویی و از زمان ورود خود بسیاري موارد از جمله خطوط مخابراتی، ارتباط رادبا این حال منطقه ویژهد. کن

هاي هم درس تاکید کرد که ما باید از تجربیات و آموختههمچنیننامبرده. استدهی کرده موبایل را سامان
هم برسیم.بگیریم تا در کنار هم به تفا
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، نماینده بنیاد زمین زنده(ونزوئال)هدکتر ادگاردو گارسیا الرالد
توسعه پایدار «عنوان زیر مطلبیمع حاضران کارگاه، به ارائه یا، با اظهار خشنودي از حضور در جدکتر گارس

دکتر هایی که پرداخت. از جمله مهمترین موضوع» المللیهایی از تجارب بیندرسو صنایع نفت و گاز،
آن پرداخت موارد زیر بود:گارسیا به 

 این بنیاد؛ها و تجربیاتبنیاد زمین زنده: هدفمعرفی
 مفهوم کلیدي پذیري نسبت به آینده به عنوان مسئولیت بر و تاکیدارائه تعاریفی از توسعه پایدار

توسعه پایدار؛
هاي توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز منجمله: چالش

o،ور و غیره)؛خاك (ریزش نفتی، فلرهاي شعلههوا، آلودگی آب
oتغییرات جمعیتی به سبب مهاجرت؛
o تغییرات در منابع طبیعی و حق دسترسی جوامع محلی به آن؛
oهاي اجتماعی و اقتصادي؛ هاي سنتی و نظامتغییر معیشت
oو غیربومیان)؛هاي اجتماعی (مابین جوامع سنتی و افراد تازه وارد (بومیان تنش
oهاي جدید؛هاي سنتی و فرهنگتقابل فرهنگ
oآنها و...ها و کم شدن همکاري بیناختالف میان سازمان

المللی با تاکید بر: ارائه تجارب موفق بین
oاندازي از آمریکاي جنوبی در دستیابی به توسعه پایدار؛چشم
oتجربه دریاي شمال؛
oدر ونزوئال؛جوامع و توسعه ي براي حفظ تنوع زیستی همکار
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هاي کلیدي از تجارب درس
با تاکید خاص بر المللیبین

اجماع نظر سرمایه اجتماعی؛ 
مشروعیت هاي ذینفع وگروه
ها؛اقدام

هاي آموخته؛چالش ها و درس
 گفتگو، مذاکره و حل اختالف، راه

؛حلی براي توسعه پایدار
بازخوردهاي نهایی را نامبردهدر آخر 

رد: چنین مطرح ک
 هاي حلندارد، هر جامعه مسیر و راهدوجوها براي رفع چالشجادوئی سیستمهیج نسخه جهانی یا

کند؛ هاي خود طراحی میها، فرهنگ و هدفخود را براساس ارزش
ها را نمیداند؛همه ما احتیاج داریم از یکدیگر یاد بگیریم، هیچ کس تمام جواب
کند به ها تاکید میاقتصادي امروز دنیا همانطور که به فرصتمحیطی اجتماعی و هاي زیستبحران

گفتگو، تسهیم و اجماع فرا رسیده است.نیز به تهدیدها داللت دارد؛ زمانهمان نسبت 
جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به پاورپوینت ارائه شده در کارگاه؛

توضیحات دکتر گارسیا، در کناردر 
موارد الزم دکتر قرشی، توضیحات 

در ارتباط با موارد یمفصلمرتبط و 
کرد. بیان میدر منطقه عسلویه مشابه

ن موارد مشابه توسط دکتر بیان کرد
که بودجهت حائز اهمیت قرشی از آن

هاي میان صنایع نفت و گاز و چالش
شیوه المللی و توسعه پایدار در سطح بین

تجارب ها دررفع این چالشدربرخورد 
عسلویه با لحاظ کردن هاي منطقۀ چالشیافتن راه حل براياهگشایی براي تواند رالمللی میموفق بین

حظات ملی و بومی باشد.مال
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المللی انرژيمطالعات بینعضو هیئت علمی مؤسسهطالبیان، سید امیر دکتر 
پشتیبانی از اجراي درن سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس تشکر ویژه از مسئوالبادکتر طالبیان

ره به تجربیات مختلف پژوهشیاشاو»هاي ذینفعایجاد همسویی میان گروهگفتگو و توسعه در ایران،«طرح
تعامل در پی آنها ونتایج اجراي این گونه طرح: امیدواریمکردبیان و تحقیقاتی در منطقه عسلویه 

هاي سازمان،استانی و محلی، صنایع نفت و گاز، جوامع بومی و محلیملی،ن(مسئوالهاي مختلف گروه
به عنوان الگویی براي در حل مشکالت،د و...) هاي مردم نهاگران اجتماعی، سازمانتسهیلدولتی،
در آینده توسعه منطقه آزادگان و یادآوران با توجه به بخصوص قرار گیرد،مورد استفاده اندرکاران دست

هاي مرتبط با پژوهش اجتماعی در منطقه عسلویه، ز مطالعات و طرحاي ابا اشاره به سابقهنامبرده.  نزدیک
هاي اول و دوم توسعه پایدار و برگزاري همایشالعات را یادآور شد و بیان کرد که توجه جدي به این مط

ها و جوانهشکل گرفت وهاي تحقیقات انجام شدهو یافتهنیز با تکیه بر نتایج عسلویهدر دانایی محور 
به هاي اجتماعی و توجه به آنها بخصوص در بحث تعامل با جامعه محلی هاي این گونه پژوهشضرورت

عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار مشخص شد.

، همسوئی گفتگو و توسعه در ایران«المللی انرژي از طرح دکتر طالبیان دلیل حمایت مؤسسه مطالعات بین
المللی تحت عنوان نکته اشتراك این طرح با طرح در حال اجراي مؤسسه مطالعات بینرا » هاي ذینفع..گروه

اجتماعی استقرار صنعت نفت و گاز در سطح جوامع و اجتماعات منطقه -هاي فرهنگیمطالعه جامع پیامد«
مسو بودن این دو طرح اعالم کرد. ضمن اینکه پشتیبانی و حمایت منطقه ویژه و سایر و ه» ویژه انرژي پارس

فت و ها را گامی مثبت و موثر در جهت تعامل سه گروه حاکمیت، نذینفعان نفتی و حاکمیتی از این طرح
مردم در دستیابی به توسعه پایدار در منطقه اعالم کرد.  
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اجتماعی–فرهنگیپیامدهايجامعمطالعه«در ارتباط با اجراي طرح مطلبی رادکتر طالبیاندر ادامه 
به جمع ارائه » پارسانرژياقتصادييویژهيمنطقهاجتماعاتوجوامعسطحدرگازونفتصنعتاستقرار

زیر بود:موضوعاتشامل آن ترین موارد مهمکهداد
و گام اول مطالعه (فاز صفر) با پروژه، عناصر اصلی انجام فوق الذکر مؤسسهطرحاجمالیمعرفی

هايطرحپایداريبرمبتنیايمنطقهتوسعهفرهنگی-اجتماعیمسائلتبیینوتحلیلتکیه بر 
؛)پارسانرژياقتصاديویژهمنطقهخاصبطور(گازونفتصنعت

پروژهکلی هدف
oتحلیلمحلی،جوامعفرهنگیواجتماعیهايسیستمزیروسیستمشناختوبررسی

فرصتها،توانمنديوهاپتانسیلشناسایینفت،ومحلیجوامعمتقابلاثراتوتعامالت
طرحپایداريبرمبتنیايمنطقهتوسعهفرهنگیاجتماعیابعادتوسعهبرايهاچالشوها
؛منطقهدرو گاز نفتصنعتايه
oونفتصنعتهايطرحپایداريبرمبتنیايمنطقهتوسعهآلترناتیوهايوطرحهاتدوین

.گاز
شامل:ـ فرهنگیبر اساس مالحظات اجتماعیهاي ویژههدف

o؛منطقهدرگازونفتصنعتهايچالشتعیین
o؛گازونفتصنعتتوسعهاستعدادهايوتوانمندیهاشناسایی
o؛منطقهدرگازونفتصنعتکالناهدافتعیین
oهاي آن؛سیستمو زیرمنطقهدرگازونفتصنعتتوسعهراهبردهايتعیین
o؛آنهايزیرسیستموگازونفتصنایعکیفیوکمیاهدافتدوین
o؛گازونفتصنایعايمنطقهتوسعهعملیاتیمدلواجراییهايسیاستها وهدفتدوین
oمختلفطرحهايقالبدراجراییهايپروژهتدوینوهاحطرشناسایی.

موارد مورد بررسی
oو راهکارهاي جهت توسعه منطقهاجتماعیهايآسیبوعمومیفرهنگموجودوضع

مسئوالنه؛
oو راهکارها؛ منطقهانسانینیرويآموزشواشتغالموجودوضع
oو راهکارها؛قهمنطايتوسعههايطرحبامحلیمردممشارکتموجودوضع
oو راهکارها؛منطقهدربومیمردماسکانجهتنگريآیندهوریزيبرنامهبینی،پیش
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oو بوشهراستانومنطقهمردمهمچنینوکارکنانانتظاراتبامنطقهانطباقوضع فعلی
راهکارها؛

oموضوعاتبامواجههوریزيبرنامهبرايمنطقهکنونیمدیریتوسازمانیساختار
و راهکارها؛فرهنگی- تماعیاج

، تعاریفی از توسعه پایدار را به جمع ارائه دادند و تحقیقو روش نظريچارچوبایشان در ادامه با شرح 
 :نتایح مورد انتظار طرح را به شرح زیر برشمردند

o؛پارسانرژياقتصاديویژهمنطقهفرهنگی- اجتماعیموجودوضعشناسایی
o؛منطقهفرهنگی-اجتماعیمدیریتیکپارچهوجامعرنامهبالگويتدوینوطراحی
oدرپارسانرژياقتصاديویژهمنطقهمسووالنهوپایدارتوسعهجهتدرراهکارهاییارائه

.جنوبیومیانیشمالی،پارسمناطق
ه، پرسشنامه، مکاتبهمچون:ذینفعهاي گیري با گروهدکتر طالبیان در انتها با اشاره به ابزارها و فنون ارتباط

دو کمیته راهبردي و فنی با شرح صاحبه، بحث متمرکز گروهی و... از وجود هاي ارزیابی مشارکتی، متکنیک
وظایف مشخص که وظیفه پیشبرد پروژه را به عهده دارند، سخن گفت.  

.جهت اطالعات بیشتر رجوع شود به پاورپوینت ارائه شده در کارگاه

بوشهرداراستانمشاور،جت االسالم محمد نصیريح
جلسه و علمیفضاي از و استفادهحاضر در نشستانادتحضار و اسبا تشکر از حجت االسالم نصیري

هاي مطرح شده و صحبت از مسائل موضوع
توجه به این نکته الزم اجتماعی بیان کرد:

مباحث است که در مسائل اجتماعی،
فرهنگی و ارزشی را هم ود بکنید، تا 

هاي حاکم در جامعه محلی خودبخود ارزش
ل پیشگیرنده در جامعه عمل به عنوان عام

ها وزه فرهنگی به سراغ ارزشدر حنماید. 
رویم، فرهنگ قناعت در جامعه وجود می

فرهنگ مصرف و ،داشته، اما با وجود صنعت
ها و مطالعات بگنجانیم و در در فعالیترا ها گري در منطقه به وجود آمده است.  باید برخی از ارزشاشرافی
م و ماعی توجه به مسائل فرهنگی را از یاد نبریدر کنار مسائل اجتیها مد نظر قرار دهیم.  یعنریزيبرنامه

آنها را در کنار هم ببینیم. 
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در مسائل اجتماعی و فرهنگیقرشیدکتر توضیحات 
کارگروه تشکیل 6اقتصادي انرژي پارسدر سازمان منطقه ویژهدر حیطه مسائل اجتماعی و فرهنگی،

گروه بهداشت، سالمت و پیشگیري از کار، کار گروه فرهنگی، اجتماعی و رفاهیکه شامل، ایمداده
، کار هاي اجتماعی و روانیآسیب
مشتمل بر پدافند، کار HSEگروه 

ي کارکنان، و مزایاالعادهگروه فوق
و... کارگروه ساختار و سازمان

ها، هبرخی از این کارگروباشد.می
هاي فرعی نیز دارد.کارگروه

در این 89سازمان از آذرماه سال 
و کندمیها فعالیتگروهکار

که داشته استهایی نیز خروجی
مقولهبه صورت فعال HSEباشد.  بخصوص در بحث بهداشت و درمان و میآنهامنتظر مصوب شدن

هاي ها براي ایجاد یکپارچگی بین بخشگروهاین کاروجود.کنیمرا دنبال می»بهتر از درمانيپیشگیر«
آنهاو استفاده از تجارببه اشتراك گذاشتن،درك نیازهاي همدیگر،تفاهمیجاد ا، صنایع نفت و گازمختلف

در اي به وجود آمده است که باید حال وجود نداشته و فاصلهبه الزم و ضروري است.  این درك و تفاهم تا 
منتقل رفع آن کوشید، و چه بهتر اینکه یکپارچگی از اینجا شروع شود و در صورت موفقیت به دیگر جاها 

شود. 
اي است که بحث تهاجم استکبار در آن وجود دارد، استکبار به گی و اجتماعی، مقولهفرهنضمن اینکه بُعد

ي هم ها را ضد ارزش جلوه دهد، این بحث، مقوله حساسی است و مقام معظم رهبرخواهد ارزشنحوي می
و در بسیار داردتوجه و حساسیت نسبت به آن نیزسازمان روي آن تاکید بسیاري دارند، همانطور که

ز به ما واگذار هایی نی. تکلیفداردنیاز نقش بزرگوارانی چون شما را در این مجموعه سازمانآنجاست که
به مسائل شده است که پیگیر مصوب و اجرائی کردن آنها هستیم.  بخصوص نماینده والیت فقیه در استان 

ان ما نیز خودش را با آن مجموعه و استان کامالً متحد و یک خاص دارند و سازمفرهنگی و اجتماعی توجه
اگر ، نه سطحی و نمایشی کار کنیم.  ها باید به صورت عمیقداند و اعتقاد دارد که در این حوزهدست می

ها را به راحتی دیگر ارزشحفظ و تحکیم نشود، امور اجتماعی و فرهنگی به صورت مناسب صیانت،
است که سازمان سعی داردمسائل فرهنگی و اجتماعی در پی توجه و حساسیت به اینکند.پذیر میآسیب

دهد،متعددي را مقابل چشم عموم قرار هاي اهاي مختلف متناز طریق نصب پوسترها، نوشتارها و... در ج
ن در مردم و در مجموعه بدون اثر نیست و در ذه. بدیهی است که همین اقدامکه قبال اینطور نبود

کند. اخودآگاه ما جاي باز مین
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بوشهر یس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان ئمهندس فخري ر
یکی از به عنواننیز مرکز ما بیان کرد که عسلویه،هاي جاري در منطقهبا اشاره به فعالیتمهندس فخري

در کنونو کارهاي اجتماعی که تا نیروي انسانی همچونهایی پتانسیلبازوهاي استانی است و با تکیه بر 
در منطقه عسلویه، سابقه . باشدمیاست، در خدمت منطقه انجام گرفتهحوزه منابع طبیعی و کشاورزي 

طبیعی بهکشاورزي و منابع،که صدها سال پیشدهدنشان می
ترین منابع درآمد در این منطقه بوده و با فرهنگ و عنوان اصلی

ترینمنطقه وجود داشته، یکی از نابیندانش بومی که در ا
توانیم در که در کل کشور و حتی جهان میاستهایی دانش

زمینه استفاده بهینه از آب و کشاورزي پایدار و تولید پایدار 
گر کامالً نمایان1334هاي هوایی سال عکسداشته باشیم. 

و نشان دهنده دانش بومی این منطقه توسعه بخش کشاورزي در 
مسلما در وضعیت کنونی با توسعه منطقه است.این مندان یشاند

کشاورزي و منابع طبیعی هايفعالیتنفت و گاز بخشی از صنایع 
ولی با اطمینان به همدلی بین است،خوش تغییرانی شدهدست

هاي دولتی، دانش بومی مردم خوب و فهیم این منطقه و دستگاه
.کمک کند که منطقه نسبت به آن چیزي که هست بهتر و بهتر شودتواند به کمک دانش امروزي آمده و می

ما هم به عنوان یکی از اعضاي کوچک این استان در خدمت این جمع هستیم و امیدواریم بتوانیم در این 
هایی را برداریم. قدمري که مرتبط با توسعه پایدار استهاي دیگپروژه و هم چنین طرح

بندي و نتیجه گیري جمع
و بحث و تبادل ي ایراد شدههاهاي حاضر، سخنرانیر فرور، با توجه به گفتگوهاي انجام گرفته میان گروهدکت

: بندي کارگاه بیان کردموارد زیر را به عنوان جمعخرداد،17نظر حاضران در نشست 
ع رفتوان درمیهمکاري همدلی، مشارکت وکه با همسویی،همه شاهد آن هستیم و باور داریم

؛قدم برداشتدر منطقه هاي موجود چالش
و قواعد مذاکره اعتقاد به اصولشود، مگر با عملی نمیهاي موجود در منطقه،تالش براي رفع چالش

طوري که:ب)Co-management، مدیریت مشارکتی(همگردانیدر 
oتا ،باشدهموار صاف و ي ذینفعهابراي تمام گروه»زمین بازي«بایستی در این شیوه

فراهم آید؛یکدیگرها باگروهدر هنگام مذاکره و صحبت شرایط برابري
o وجود و ارعاب تهدیدبراي هیچ گروهیحاکم باشد کهدر این شیوه باید اصولی قواعد و

باشد؛نداشته 
oحق و (محلی و بیرونی و...) د خودش را باالتر از دیگري ندانهیچ گروهی و هیچ کسی

گیرد؛کسی را نصحبت کردن از 
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هاي ذینفع با یکدیگر ممکن است چندین سال گاهی روند هموار شدن زمین براي مذاکره گروه
خرداد 5و 4اما در منطقه عسلویه، با توجه به مطالب ارائه شده در نشست طول بکشد، 

هاي ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه) اندیشی و رهیابی با گروههم(
هاي ذینفع مذاکره گروهتواند به سرعت براي زمین بازي میمروز ، همه نشان دادند که و نشست ا

هموار شود؛

 و ها و مشکالتش را بیان کند و با تحلیل آن مشکالت تواند گلهمیکسی گروهی یا هر هر دیدیم که
ها در گله و شکایتبنابرایند؛مطلوب آینده باشانداز بیان وضع فعلی مشکالت به فکر درآوردن چشم

شود؛میاندازهاي مطلوب و زیباي آینده جایی تبدیل به چشم
قبل از بیان انداز مطلوب آینده این است که در ابتداي جلسه زایاي دستیابی به چشمیکی از م

تمام شرکت کنندگان مشکالت 
هاي مختلف احساس تقابل با گروه

، میزبان (منطقه ویژه) فکر دارند
از آنها عیب و ایراد ه کرد هممی
هاي محلی فکر و گروهگیرند می
یم اما در روي گنج«کردند می

از اینکه ولی بعد،»رنجیم
انداز مطلوب آینده توسط چشم

همگان تجسم شد، همه دیدند که 
ها یکی است و نکات مشترك فراوانی در آنها وجود دارد؛مطلوب آینده همه گروهزانداچشم

 را نقشه راه مشترکی با اتفاق نظر اندازهاي مطلوب آینده باعث شد تا گروه یکی بودن چشمهمین
با مشخص کردن د، نقشه راهی که بتواندراز مدت ارائه بدهدر مقاطع کوتاه مدت، میان مدت و د

رسیدن از وضع پر برايهایی راهاي هر گروه در مقاطع زمانی مختلف اقداموظایف و مسئولیت
نداز مطلوب آینده انجام بدهد؛ای به چشممشکل فعل

هاي کوتاه مدت قابل انجام در منطقه ممکن است با استفاده از امکانات موجود برخی از اقدام
استانداري، منطقه ویژه و توان و امکانات جوامع بومی و محلی به فرمانداري،هاي دولتی،سازمان
برسد؛ انجام 
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ها. چون ها است نه نداشته، اقدام بر اساس داشتهموجودهایی براساس امکاناتانجام اقداماز هدف
ها و منابع وجود دارد که با کمک بقیه ارگاندر فقیرترین حالتش، باز چیزهاییحتی ، در هر جامعه

هایی را در جهت رفع مشکالت انجام داد؛بتوان فعالیتبیرونی 
تعامل ایجاد در کار کردن با مردم بومی و ویژه و مقامات محلین منطقهمسئوالحسن نیت حال با توجه به 
هاي عطوفت، حلقهو اتصال اخیر در خرداد ماهاندیشی نشست همدر طی دو هاي مختلف شده  بین گروه

الزم براي شروع نوعی سرمایه اجتماعی بههاي مختلف باید اذعان کرد که بین گروهمهر و درك متقابل 
ها و تکیه بر مطالب عنوان شده در نشستبا لذات.ها به وجود آمده اسحرکت در رفع چالش

هاي راه (برنامهاندازها و نقشههاي موجود در منطقه، چشمهاي برگزار شده بخصوص در مورد چالشکارگاه
اقدام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) که توسط خود شماها و با اجماع نظر ارائه شده است، به سمتی 

پیش برویم که: 
چه هاي واقعی چیست؟ اولویتکه: شودهاي اقدام ارائه شده در موارد مختلف بررسی و تعیین نامهبر

؟چیستهامورد این اقدامهاي مختلف در گروهنظرست؟اهایی نشدنیچه اقدامو هایی شدنیاقدام
ورد توافق را به هاي اقدام مبرنامهو مشارکت آنها، ذینفع يهاتوان با اجماع تمام گروهمیو چطور

اجرا درآورد. 
براي همگردانیهنهادي رسمی یا غیر رسمی از گروههاي ذینفع بوجود آید (میتوان از یک کمیت(

تصمیمات مشترك پیگیري، اعمال و مورد پایش و ارزیابی قرار داده شود.شروع کرد)  که در آن 

پایان.
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یع نفت و گاز در ارتقاء ریزيِ نقش صنابرنامهاسامی شرکت کنندگان کارگاه
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