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خالصه

اي از چگونگی ، خالصه»هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«گزارش حاضر، ضمن معرفی اجمالی طرح 
5و 4در تاریخ » هاي ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویهاندیشی و رهیابی با گروههمکارگاه«روند برگزاري اولین 

دهد.را ارائه می1390خرداد ماه 
رود اثر مثبت و قابل هایی است که امید میها از ضرورتههایی با این شیوهبکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی و اجراي کارگا

امع محلی و بومی، منطقه هاي ذیحق و ذینفع (در این طرح جوتوجهی در دستیابی به دستاوردها و نتایج مورد انتظار طرح و گروه
ها) بگذارد. هاي دولتی ذیربط و سایر گروهویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی، صنایع مختلف نفت و گاز مستقر در منطقه و سازمان

ارگاه هاي انجام گرفته در کباشد و فعالیتهاي ذیحق و ذینفع طرح مذکور میسازي گروههاي مرحله آمادهاین کارگاه از سري کارگاه
تمرینی بود در راستاي بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی در این طرح که شامل مراحل:

هاي ذینفع؛هایجاد همسوئی میان گرو
هاي ذینفع در تشریح وضعیت قبلی، فعلی و افزایش قدرت تحلیل، خودباوري و توانمندسازي جوامع محلی و دیگر گروه

انداز آینده مطلوب منطقه؛چشم
طریق براي حل مشکالت از نظر خود آنان؛ارائه
هاي ذینفع مختلف براي حل مشکالت موجود در منطقه.  و شروعی براي دستیابی به قواعد مذاکره بین گروه

اي بهتر و قدرت مطالب عنوان شده در کارگاه بیانگر تسلط گروههاي ذینفع به وضعیت منطقه، توان باالي آنان براي تصور آینده
یزي براي راه حلهاي مورد نظرشان میباشد.  ضمن اینکه اظهار رضایت جوامع محلی از برقراري این کارگاه باعث رشد ربرنامه
هاي ذیحق وذینفع با پویایی هر چه بیشتر در راه تعامل و همیاري براي هاي امیدي در دل آنها شده است، تا انشاءاله تمام گروهروزنه

م بردارند.رسیدن به آرمانهاي مشترکشان قد
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1هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد  همسوئی میان  گروهمعرفی اجمالی طرح

عسلویه: چالش توسعه
عسلویه، واقع در جنوب استان بوشهر، متشکل از چندین آبادي است که امروزه در قلب یکــی از بزرگتــرین منــاطق توســعه صــنعتی 

تاســیس شــد، قــرار گرفتــه اســت. معیشــت ســاکنان 1377) که در ســال PSEEZارس (جهان یعنی منطقه ویژه اقتصادي انرژي پ
اما در حال حاضر روستاهاي این بخش توسط تعداد هیگیري و کشاورزي مبتنی بوده است،روستاهاي بخش عسلویه بطور سنتی بر ما

هاي گــاز، کارخانجــات پتروشــیمی، بنــادر اهها و تأسیسات صنعتی مربوط به نفت و گاز احاطه شده است.. پاالیشــگزیادي از کارخانه
ها طرح در دست احداث )، در زمرة دهLNGسازي گاز طبیعی (سازي و واحدهاي مایعصنعتی، تأسیسات فراساحلی، تأسیسات ذخیره

باشند. برداري در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس میو یا در حال بهره

محیطی و اقتصادي مهمی را براي جوامع انرژي پارس اثرات اجتماعی، بهداشتی، زیستتوسعه سریع صنعتی در منطقه ویژه اقتصادي
هاي کالن در بخش توسعه صنعتی در گذارياطراف منطقه ویژه در عسلویه بوجود آورده است. با وجود اختصاص منابع مالی و سرمایه

ریزي شود. پایدار طرحهایی محوري در بخش توسعه اجتماعی در چارچوبیمنطقه الزم است برنامه

باشد:از جمله مهمترین موضوعاتی که امروزه توجه به آنها در عسلویه الزم است موارد زیر می
هاي سنتی (کشاورزي، ماهیگیري)؛آلودگی آب، هوا و خاك با اثر منفی بر معیشت
ش ارزش زمین و ملک شده است؛تغییر کاربري اراضی که جوامع سنتی منطقه را تحت تاثیر قرار داده و باعث افزای
هاي اجتماعی متناسب با استقرار تأسیسات جدید صنعتی؛زیرساخت
.ورود انبوه کارگران مهاجر و تاثیر آنان بر خدمات بخش بهداشتی، اجتماعی و مسکن و محیط طبیعی

توسعه صنایع نفت و گاز اجتنــاب ناپــذیر تجربه در بسیاري از نقاط جهان نشان داده است که وقوع این موارد به عنوان اثرات عمومی 
توانند تغییرات منفی بلند مدتی را در جوامع و محیط طبیعی اطراف بوجــود آورنــد.  باشد، که در صورت عدم مدیریت مناسبی، میمی

یجاد نمایند، اهمیت بــه آور اهاي مؤثري که بتوانند اطمینان الزم را براي پرهیز، کاهش و یا جبران اثرات زیانبنابراین، ایجاد سیستم
سزائی دارد.

کلی طرحهدف
، ارائه و پیشنهاد راهکارهاي مناسب جهــت »هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد  همسوئی میان  گروه«هدف کلی طرح

هاي صنعت نفت و طرحباشد. به عبارت دیگر، طرح بدنبال کسب اطمینان از این امر است که دستیابی به توسعه پایدار در عسلویه می
محیطی و اجتماعی، سهمی در ارتقاء کیفیت گاز در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس، از طریق ایجاد منافع عادالنه اقتصادي، زیست

هاي کلــی نظــام، هــدف تنهــا توســعه هاي مختلف در عسلویه و کل منطقه، داشته باشند.  بر اســاس سیاســتها و گروهزندگی بخش
رشد اقتصادي و توسعه صنعتی نیست بلکه تامین منافع اجتماعی و حفظ محیط زیست نیز به همان انــدازه حــائز اهمیــت اي، منطقه
است.

»هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«طرح1خبرنامه شماره -1پیوست ١
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باشد.  از یند تغییرات میهاي متأثر از فراهاي ذیربط و گروهها، بخشتوسعه پایدار مستلزم همکاري و هماهنگی میان نهادها، سازمان
گزاران در عسلویه خواهد شد، تا عطوف ایجاد پیوند میان مدیران صنایع، مسئوالن محلی، جوامع و سیاست، اقدامات این طرح مرواین

زیست و ارتقاء کیفیت زنــدگی بتوان با ابتکارات عملی (مانند بهبود سالمت جامعه، بهداشت محیط و تأمین آب سالم) به حفظ محیط
مردم محلی کمک نمود. 

امع محلی، دانش و آگاهی اندك جوامع محلی نسبت به فرایند فعلی صنعتی شدن، و عــدم مشــارکت ارتباط ضعیف بین صنعت و جو
سازي در زمینه مسائل توسعه محلی، عوامل مهمی هستند که در این طرح مد نظر قرار خواهند گرفت.آنان در تصمیم

هاي ویژه طرحهدف
نظــور هاي مردم نهاد)، مســئوالن و مــدیران صــنایع بــه می (سازمانهاي جامعه مدنسازي در جوامع محلی، سازماناوالً ظرفیت

مسائل و موضوعات مهم؛در رسیدگی بههاي ذینفع براي همکاري گروهایجاد ارتباط سازنده
 ًسازي در منطقه؛فرایند تصمیمپذیر در هاي آسیبمشارکت مردم محلی و گروهتضمین ثانیا

نتایج مورد انتظار طرح
پذیر (حقیقی و حقوقی)، در درك و اقدام براي شناسایی هاي آسیبهی و ظرفیت افراد جامعه بخصوص گروهافزایش آگا-1

هاي فقر محلی و ارائه راه حل براي رفع این مشکل؛ ریشه
با هاي بهداشتی و غیرههاي موثر در زمینههاي ذینفع در تدوین و اجراي اقدامافزایش همکاري و تعامل موثر بین تمام گروه-2

هدف کاهش فقر و دستیابی به توسعه پایدار؛
هاي انجام گرفته در بخش خصوصی و ها و اقدامهاي ذینفع در اجراي سیاستافزایش سیستم پایش و پیگیري تمام گروه-3

زیستی و بهداشتی و ارتقاء کیفیت زندگی؛دولتی، بویژه در زمینه مسائل محیط
هاي اجتماعی هاي ذینفع در جهت حمایت از طراحی و اجراي استراتژيتمام گروهایجاد تعامل، همبستگی و اتحاد در میان -4

و بهداشتی با هدف فقرزدائی و دستیابی به توسعه پایدار.

هاي عمده طرحفعالیت
محیطی و اجتماعی که در گذشته در منطقه به انجام رسیده است؛مطالعات زیستکالنبررسی
محیطی منطقه؛نه مسائل عمده اجتماعی و زیستانجام مطالعات پایه در زمی
هاي مردم نهاد، مسئوالن هاي جامعه مدنی یا سازمانهاي مشورتی با مدیران کلیدي محلی (جوامع، سازمانبرگزاري نشست

زیســت، ادارات محلی) و سایر ذینفعان (نماینــدگان  صــنایع نفــت و گــاز، متخصصــین بهداشــت، مســئوالن ســازمان محیط
اي؛هاي توسعه منطقهو منابع طبیعی، کارشناسان شیالت و غیره) به منظور تعیین نیازها و اولویتکشاورزي

دار؛ها و نیازها در رابطه با موضوعات اولویتبا شرکت مسئوالن کلیدي محلی در جهت ارزیابی قابلیتبرگزاري کارگاه
هــاي اجرایــی، پــایش و ارزشــیابی بــراي توســعه مهارتسازي با شرکت عوامل کلیــدي محلــی، هاي ظرفیتبرگزاري کارگاه

محیطی؛دار اجتماعی و زیست(ارزیابی) موضوعات اولویت
گفتگو و ایجاد توافق نظر میان عوامل محلی و ســایر ذینفعــان و هايسازي براي افزایش مهارتهاي ظرفیتبرگزاري کارگاه

افراد متأثّر از فرایند تغییر در منطقه؛
ت مشارکتی توسط مجمع ذینفعان کلیدي (جوامع و مسئوالن محلی، نمایندگان صنایع نفت و گــاز، مقامــات برگزاري جلسا

دولتی، کارشناسان بهداشت و غیره) به منظور تحلیل اولویت هاي مطرح شده و ارائه راهکارهایی براي رسیدگی به آنها؛
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ات بخش خصوصی به منظور حصول توافــق نظــر بــراي هاي عمومی و اقدامپایش و ارزشیابی مشارکتی نحوه اجراي سیاست
رفع و تعدیل پیامدها، یا اتخاذ اقدامات جایگزین؛

 اجرا، پایش و ارزشیابی مشارکتی در خصوص  ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار که به توافــق ذینفعــان مشــارکت کننــده
رسیده باشد.

همکاران طرح
یع نفت و گاز ایران (شرکت ملی نفت ایران، منطقه ویژه اقتصادي انــرژي پــارس، شــرکت طرح با همکاري نزدیک رؤسا و مدیران صنا

هــایی را در جنــوب نفت و گاز پارس، و غیره) به اجرا درخواهد آمد. همچنین مشارکت و پشتیبانی عوامل دولتی و خصوصی که پروژه
فعاالنه جلب خواهد شد. هایی را بر عهده دارند، بطور بوشهر در دست اجرا دارند و یا مسئولیت

، و بنیاد زمین زنــده (CENESTA)زیست ، مؤسسۀ توسعه پایدار و محیط(IPE)انستیتو مهندسی نفت دانشکده فنی دانشگاه تهران
(LEF)به عهده دارند.این طرح هستند که مسئولیت اجراي آنرا اصلیانهمکار

حامیان مالی طرح
و اتحادیه اروپا.(IIES)المللی مطالعات انرژي نمؤسسه بیحامیان مالی طرح عبارتند از 
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هاي ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویهاندیشی و رهیابی با گروههمکارگاه
اندیشی و رهیابی با همکارگاه، »هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«در راستاي اجراي طرح 

هاي در محل سالن همایش1390خرداد 5-4در تاریخ 2بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویهذینفع:هايگروه
. سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس برگزار شد

هاي مشارکتی در طرحبکارگیري رویکردها و شیوهضرورت 
محیطی نشان اجتماعی، اقتصادي و زیستابعادهایی با در طرحمشارکتی هايشیوهرویکردها و طی چند دهه اخیر بکارگیريدر 
سازي ضمن توانمند کردن و ظرفیتطرفانهتسهیلگري بیاز طریق ذینفع و ذیحق مختلف هاي ه درگیر کردن گروهکه استداد

داشته است.  هایابی به دستاوردها و نتایج مورد انتظار این طرحدستهاي ذینفع، اثر مثبت و قابل توجهی درگروه
اندیشی و هاي هماجراي کارگاه) و بالطبع ”co-management“در همین راستا بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی (همگردانی 

(در این طرح جوامع محلی و بومی، منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس جنوبی، صنایع ذینفعذیحق و هاي مشارکتی با گروه
گفتگو و توسعه در ایران: «در دستور کار طرحها)هاي دولتی ذیربط و سایر گروهمنطقه و سازمانمختلف نفت و گاز مستقر در 

قرار گرفته است.  ،»هاي ذینفعایجاد همسوئی میان گروه

.هاي ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویهاندیشی و رهیابی با گروههمکارگاهبرنامه -2ست شماره پیو٢
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جادگفتگو و توسعه در ایران: ای«طرح را در اجراي (همگردانی)مشارکتیبکارگیري رویکرد مدیریتدیاگرام زیر فرآیند کلی
دهد.را نشان میریزي هاي مشارکتی و برنامهو جایگاه کارگاه» هاي ذینفعهمسوئی میان گروه

دهد:از رویکرد مدیریت مشارکتی را به شرح زیر نشان میمرحله 7فوق دیاگرام 
اندازي طرح؛تشکیل گروه راهاندازي:راه-1
سازي و هاي ذیحق و ذینفع طرح در جهت توانمندموزشی با گروهزي و آیرهاي مشارکتی برنامهبرگزاري کارگاهسازي:آماده-2

هاي ذینفع؛گروهدستیابی به قواعد مذاکره بین
حل هاي مشارکتی در جهت اقدامهاي ذینفع جهت تاسیس ساز و کارهاي الزم برايتوافق و تعامل گروهمذاکره و مفاهمه:-3

؛هاي مشتركبه هدفمشکالت و دستیابی
هاي ذیحق و ذینفع جهت متشکل از نمایندگان گروهايتشکیل کمیته:)گري مشارکتینهاد تصدي(ایحادهمسوئی-4

هاي انجام گرفته در مرحله قبل؛جهت اقدام براساس توافقايبررسی مشکالت و درآوردن برنامه
د مدت با تکیه بر استراتژي تهیه برنامه اقدام در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلن): نقشه راه (استراتژيتهیه -5

هاي ذیحق و ذینفع اي از مشکالت توسط گروههایی به صورت نمونه (پایلوت) جهت حل پارهتهیه شده.  در این مرحله اقدام
انتخاب و به فراخور امکانات موجود به مرحله اجرا گذارده خواهد شد؛

ها استفاده از فرصتهاي پایلوت در حال اجرا،ضعف طرحتعیین نقاط قوت و (یادگیري از طریق عمل)،پایش و ارزیابی - 6
و رفع تهدیدهاي موجود به صورت مشارکتی؛

هایی در جهت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در حل مشکالت موجود در اقدامبازبینی نقشه راه، اصالح مسیر و-7
در نقاط دیگر.تجارب هاي آموخته براي بسطو مستند کردن درسهاي اجرایی طرحپایلوت



۹

هاي ذینفعاندیشی و رهیابی با گروههاي همضرورت اجراي کارگاه
مورد هايبنا به ضرورتدر عسلویه نیز 1390خرداد ماه 5و 4اندیشی و رهیابی همبرگزاري کارگاهالذکر، با توجه به مراحل فوق

هاي سازي گروهسازي و ظرفیتبه جهت آمادهو»ذینفعهاي گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«طرحنیاز 
دستیابی به نتایج زیر برگزار شد: هاي شرکت کننده و محلی و نمایندگان دیگر گروه

 تحقیق مشارکتی براي اقدام («بویژه مشارکتیهايشیوهبکارگیريPAR(در شناسایی اولیه مشکالت و ، به عنوان تمرینی٣
برنامه اقدام در نقشه راه و درآوردن ،انداز آینده مطلوبترسیم چشمعلت و معلولی بین مشکالت، تحلیل رابطه، سوابق آن

انداز فعلی و چشموضعیت قبلی، با هدف افزایش قدرت تحلیل و خودباوري جوامع محلی در تشریحمقاطع زمانی مختلف
بندي : مشاهده، تعقل و طبقهدیگر(به عبارت مشکالت از نظر خود آنان، منطقه و ارائه طریق براي حل آینده مطلوب 

گیري)؛هاي ممکن و تحلیل و نتیجهترین روشمشاهدات به ساده
 صنایع نفت و گاز مستقر در دولتیهايجامعه محلی، گروهمیان سه گروهو تعاملهماهنگی،همکاريآغازي براي ارتقاء ،

طرح؛شروعپیدا کردن یک زبان مشترك براي و» یدارمؤسسه توسعه پا«اندازي منطقه با تسهیلگري گروه راه
 جهت برقراري ارتباط هاي فعال در منطقه هاي دولتی یا شرکتسازمانهاي ذینفع محلی و غیرمحلی مانند گروهشدنهمراه

؛رحهاي طهدفرسیدن به یک زبان مشترك در پیشبرد هاي ذینفع مختلف وگروهدیده بین، بهبود رابطه آسیبسویهچند
 ها؛این گروهبین اعتبار یک طرفه و بیهاي ذینفع به یکدیگر و اعتبار بخشی به روابط اعتماد گروهتالش در جلب
 یا هاي دولتیها و سازمانارگانمنجمله جوامع بومی و محلی با ذینفع مختلفيهانمایندگان گروهانجام مذاکرة افزایش توان

ح؛ هاي طردر جهت پیشبرد هدفغیردولتی
بهبود به محیط پیرامون خود، و حساسیت ي رهاي ذینفع در جهت تعامل با یکدیگر (گفتگو)، خودباوافزایش توانمندي گروه

ها؛ تمام گروهاعتمادسازي و جلب مشارکت و جوامع محلی،هاي دولتیروابط بین سازمان
ها و ریزيبرنامهرکت دادن آنها در فرآیندو شذینفع دیگرهاي هاي ذینفع محلی از سوي گروهجدي گرفته شدن گروه

تیابی به توسعه پایدار در منطقه.هاي مربوط به حل مشکالت و دستیابی به بهترین نتایج مورد انتظار در دسگیريتصمیم

٣esearchRctionAarticipatoryP)PAR( هاي قابل اقدام دست به تحقیقات براي دستیابی به راه حلکنندگانمشارکتایست که شیوه
زنند.مشارکتی می
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کارگاههايمهمترین دستاورد
جهت حل مشکالت و بهبود زندگی علیرغم مشکالت عدیده در منطقه، گروههاي ذینفع توان بالقوه باالئی براي همسوئی در -1

در عسلویه را دارا میباشند؛
مطالب عنوان شده در کارگاه (مفاد این گزارش) بیانگر تسلط گروههاي ذینفع به وضعیت منطقه، توان باالي آنان براي -2

؛براي راه حلهاي مورد نظرشان میباشدریزيو قدرت برنامهاي بهترتصور آینده
هاي بسیار سودمندي در جهت توسعه ها و توافقگذاري زمانی و مالی به تفاهمنند با قدري سرمایهتوامقامات ذیصالح می-3

؛پایدار و رفاه و رضایت جوامع بومی دست یابند
کردند که در و گوش منطقه ویژه به روي جوامع محلی از برقراري این کارگاه اظهار رضایت فراوانی داشتند و احساس می-4

هاي امیدي در دل آنها شده است، تا انشاءاله از حالت رخوت و نومیدي به حالتی و این باعث رشد روزنهآنها باز شده است
پویا در راه تعامل و همیاري براي رسیدن به آرمانهاي مشترکشان درآیند.

مراحل آماده سازي و اجراي کارگاه در عسلویه
 ،کارگاه با آقاي مهندس نظر و هماهنگی براي برگزاريو همکاران آن و تبادل معرفی طرحبرگزاري جلسه معارفه

و سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس(HSE)زیستسالمت، ایمنی و محیطواحدیس ئآخوندي، رحسن 
؛1390خرداد ماه 4صبح روزآن بخش در کارشناسان 

زیست، سالمت، ایمنی و محیطواحدرئیس و کارشناسانحضور برگزاري جلسه معارفه، معرفی طرح و همکاران آن، با
ریزي مسئول برنامهپشتیبانی منطقه ویژه، مشاور مدیر عامل منطقه ویژه، مشاور و رئیس دفتر مدیرعامل منطقه ویژه و 

کارگاه«بعدي با عنوان: اجراي کارگاه برايریزي هنگی و برنامهدر مورد همامنطقه ویژه، يهاو ارزیابی پروژه
در »المللیدرسهایی از تجارب بین—قش صنایع نفت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار در ایرانریزيِ نبرنامه
هاي مربوط به آن؛پیگیريو،1390خرداد ماه 18و 17تاریخ 

دربهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه،هاي ذینفع:اندیشی و رهیابی با گروههمکارگاهبرگزاري
؛1390خرداد5روز 

هاي کارگاه هدف
طرح)؛ مورد انتظار ها، دستاوردها و نتایج ، هدفاطرح (ضرورت اجرآشنائی با-1
انداز مطلوب آینده، ترسیم نقشه راه براي وضع موجود، چشمبراي دستیابی به تمرینی ریزي مشارکتی آغاز برنامه-2

ت؛رسیدن به چشم اندازها و تدوین مقدماتی برنامه عمل براي حل مشکال
ارائه و مشارکت آنان در و ایجاد ارتباط سازندهدینفع حاضر در کارگاه به منظور هاينمایندگانی از گروهسازيظرفیت-3

پیشنهاد راهکارهاي مناسب جهت دستیابی به توسعه پایدار در منطقه عسلویه
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ترکیب شرکت کنندگان
گردید:زیر تشکیل هاياز نمایندگان گروه4نفر30کارگاه با شرکت 

نمایندگان جوامع بومی و محلی عسلویه؛
 و بخش عسلویه؛، شهرهاروستااسالمینمایندگان شوراهايبرخی از
؛و نماینده امام جمعه اهل تسننعسلویهاهل تشیعامام جمعه
مشاور مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس؛
؛نمایندگان سازمانهاي مردم نهاد و عالقمند عسلویه
 سازمان نظام استانحفاظت محیط زیستاداره کلشناسان عالقمند از: اداره کل منابع طبیعی استان، کارمدیران و ،

هاي اقتصادي، اجتماعی و مهندسی استان (وزارت جهاد کشاورزي)، کارشناسان آزاد و عالقمند در زمینه
محیطی؛زیست

؛کارکنان بهداشت و درمان منطقه
 ؛گاه تهراندانشمهندسی نفتانستیتونماینده
 ان.زیست سازمسالمت، ایمنی و محیطواحدمنطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس بخصوص سازمان نمایندگان
زیستموسسه توسعه پایدار و محیطتسهیلگران و کارشناسان.

و طرح مسئلهسخنان آغازین

ها و ت مفصلی را در مورد هدفتوضیحازیست،فرور، رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیطدکتر محمد تقی
ایشان همچنین با ، به جمع ارائه داد.»هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«نتایج مورد انتظار طرح 

عه این نار توسزیست در کم محیطوأالمللی در تعامل صنایع نفت و گاز با جوامع بومی و محلی و حفظ تاشاره به برخی از تجارب بین
باشند و در ها و مشکالت ناشی از ایجاد صنایع نفت و گاز در منطقه مین منطقه ویژه نیز نگران دغدغهالکه مسئوصنایع، بیان کرد

انستیتو.  در این راستا همکاران سه جانبۀ این طرح (اندها در حل مشکالت منطقه جستجوي راهکارهایی براي همکاري با دیگر گروه
تر و همسو کردن زیست و بنیاد زمین زنده)، آمادگی خود را براي نزدیکی نفت دانشگاه تهران، مؤسسه توسعه پایدار و محیطمهندس

رود، اقدامات این طرح معطوف ایجاد پیوند میان نمایند و امید میهاي ذیحق و ذینفع در دستیابی به این راهکارها اعالم میگروه
گزاران در عسلویه باشد، تا بتوان با ابتکارات عملی (مانند بهبود و سیاستبومی و محلیی، جوامعمدیران صنایع، مسئوالن محل

زیست و ارتقاء کیفیت ) به حفظ محیطکمک به ارتقاء صنایع بدون آلودگیسالمت جامعه، بهداشت محیط و تأمین آب سالم و
ها و استفاده از منابع در دسترس منطقه ویژه اقتصادي ن نشستو با تکیه بر راهکارهاي حاصل از ایکردزندگی مردم محلی کمک 
ام داد. انجاي از مشکالت هاي دولتی در سطوح استانی و محلی، اقداماتی را جهت حل پارهانرژي پارس و سایر سازمان
مشارکتی هاي از روشبا استفاده» تحقیق مشارکتی براي اقدام«در چارچوب رویکرد که کارگاه حاضرایشان همچنین اشاره کرد

نقشه راهدرآوردنوانداز مطلوب آیندهچشمتجسم و ترسیم ، ت محسوس آنانمشکالبندي بیان و تقسیمدر 5بارش افکارهمچون

لیست شرکت کنندگان کارگاه؛-3شماره پیوست4
ضیحی با توتسهیلگربدین ترتیب که. گیردمورد استفاده قرار میهاي گوناگون در مباحثات گروهی همفکوراین روش جهت مطرح کردن ٥

شرکت کنندگان با صرف زمانی کوتاه جهت تعمق در مورد موضوع، و کندمیپرسشی را مطرح در مورد پیشینه موضوع مورد نظر کارگاه، 
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ضمن قدم برخواهد داشت.مه اقدام کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) در سه مقطع برناها و بر مبناي آن تعریف اقدام) استراتژي(
دستیابی به در هر موضوع برايهاي سازنده ها و بحثدر تمام مراحل اجراي کارگاه، اصل بر اجماع نظر نمایندگان تمام گروهاینکه

طبق مراحل ذکر شده در دیاگرام مدیریت واهد بود. نامبرده در پایان دورنمائی از شیوه کار طرح را راهکارهاي مورد انتظار خ
.کردو تشریح کنندگان ترسیم براي شرکتمشارکتی صفحات قبل، 

هاي جامع در منطقه به مشکالت با بیان ضرورت تهیه طرح،عسلویهاهل تشیعحجت االسالم محمد گنجی امام جمعه
صنایع بومی متاسفانه اضافه کردد و زیست را محور تمام اهداف آینده برشمرمحیطبهداشتی درمانی و آموزشی اشاره کرد و بحث 

هاي کشاورزي به این صنایع آالینده اختصاص یافته است. رو به نابودي است و زمینو ماهیگیري باغداري ،کشاورزيمنطقه از جمله 
اگر به درخواست مردم توجه ن قرار داد و فرمودرا سرلوحه کار خود و تمام مسئوالهمچنین آشنایی با مردم و مشکال ت آنانایشان 

نامبرده ضمن اشاره به خدمت طوالنی در منطقه اذعان کرد که مردم بومی منطقه عسلویه د.نکنیم در برابر خدا مسئول خواهیم بو
یابی براي حل مشکالت و ارتقاء کیفیت زندگی هاي مشارکتی میتواند آنان را بخوبی در راهمردمانی اصیل، نجیب و بردبارند و شیوه

درگیر کند.

منطقه صنایع مستقر درهاي شینه فعالیتیاي به پبا اشارهز پارسنفت و گادکتر علی محمد احمدي، مشاور مدیر عامل
مسئله .که همه به آن آگاهیمهایی است ترین پیامدآالینده بودن صنایع نفت و گاز در منطقه عسلویه از بدیهیعسلویه، بیان کرد

ولی در بسیاري از دنیا مطرح استزیست انسانی و طبیعی در این امر نیز مسئله جدیدي نیست و در همه جاي آلودگی محیط
. هاي بسیاري حاصل شده استمناطق دنیا براي طرح و اجراي این صنایع بطوري که آلودگی آن نزدیک به صفر باشد موفقیت

ت اي عمل کنند، که توسعه این صنایع با در نظر گرفتن مالحظااز در اینچنین مناطقی باید به شیوهصنایع نفت و گمتولیان بنابراین 
ودگی در منطقه عسلویه، بیان ایشان همچنین با اشاره به میزان باالي آلبرود.  و همه جانبه پیشالزم براي دستیابی به توسعه پایدار 

ار دارند و مشکالت متعددي گریبانگیر آنها تحت تاثیر این آلودگی قر،هاي ذینفعترین گروهیکی از اصلیبه عنوان عسلویهمردم کرد
نهایت سعی مشکالت و معضالتاین در کم کردن هاي متولی صنایع نفت و گاز به نحوي مسئولیت دارند تاذا تمام گروهشده است، ل

خود را بنمایند.

وقتی نیروهاي ما با این از یادآور شدهاي مطالعاتی و تحقیقاتی در منطقه ظرفیتبا اشاره به ،رحمانی رئیس اداره کارمهندس
د. ایشاننکه به سایر موارد رسیدگی کنن است مسئوالاي کار میکنند، دیگر وظیفه ص در چنین منطقهخود گذشتگی و اخال
ادي از جامعه را در بر هاي اجتماعی که بخش زیبرخی مشکالت و معضالت منطقه از جمله اشتغال و آسیبهمچنین با اشاره به 

و رفع این تا رسیدن به نتایج مثبت دست به دست هم دهند و بایداندرکارهاي مختلف دستگرفته است، بیان کرد که گروه
مشکالت دست از تالش خود برندارند.

شته نیستیم و ما به دنبال تجارب تلخ و مایوس کننده گذنمود:اظهار ،منطقه ویژه اقتصاديرئیسآقاي ماهگل نماینده 
پیگیري شود. ایشان در ادامه اقدام و ع معضالت و مشکالت جهت رفدر با تمام نیرو شود،امیدواریم اگر پروژة جدیدي آغاز می

.ها و ملزومات منطقه دانستاولویتجمله از محیطی راشکالت زیسترسیدگی به م

هایی یادداشت و ها یا توسط خود شرکت کنندگان و یا تو سط تسهیلگران در کارتکنند.  این پاسخرا عنوان مییهایپاسخبه طور آزادانه 
سعی بر آن است تا شود.  ضمن اینکه در این روشفاده در مراحل دیگر کارگاه در معرض دید همه شرکت کنندگان قرار داده میبراي است

شرکت کنندگان و یادآوري تشویقنشود، تسهیلگر اغلب باالقاء هیچ نقطه نظر خاصی از سوي تسهیلگر یا دیگر افراد به شرکت کنندگان 
هاي خود را به دور از هر دغدغه ذهنی در جمع حاضر بیان کنند.همفکورکند تا مهمترین میموضوع همه حضار را ترغیب 
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اثرات مثبت حضور صنعت در منطقه
معــه محلــی بــه عنــوان قبل از برگزاري کار گروهی در کارگاه و پرداختن به بحث مشکالت از جمله مواردي که توسط نمایندگان جا

بود:زیرهاي چشمگیر و مثبت حضور صنعت در منطقه عسلویه در کارگاه عنوان شد، موارداقدام
آموزش

 آموزش و پرورش عسلویه در راستاي اجراي طرح روستا
(یعنی احداث یک مدرسه در بین چند روستا و ارائه مرکزي

سرویس براي روستاهاي دیگر)؛
هاي کنکورآموزان و تشکیل کالسدانشسطح علمیارتقاء
ه، احداث مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی در عسلوی

کالسه)؛12و 10تقی (سه دبیرستان مبارك و نخلچاه
6نور عسلویه و تکمیل ساختمان آندانشگاه پیام.

ورزش
تقی، بیدخون و احداث سالن چندمنظوره در عسلویه، نخل

؛ورزشی روستاهاچاه مبارك و تامین البسه و لوازم 
المنفعه و خدمات عمومی به روستاهاهاي عامکمک

؛تقی و عسلویهتخصیص اعتبار براي الیروبی اسکله نخل
؛ها و نهادهاي محلیتامین ساختمان اداري سازمان
کمک به روستاهاي بخش عسلویه براي تهیه تانکر و تراکتور
.کمک به حفظ طبیعت منطقه نایبند

راه، آب، برق و مخابراتخدمات عمومی: 
اجراي طرح هادي در روستاهاي عسلویه؛
 آبرسانی به سازمانهاي دولتی وتامین آب شرب روستاها و

آبرسانی به شهرهاي نخل تقی، عسلویه و بیدخون؛
هرمزگان؛- اختصاص اعتبار براي احداث بزرگراه عسلویه
 نصب دستگاهBTSهاي همراه در به منظور تقویت تلفن

؛بندر طاهري تا گاوبنديازمنطقه 
رسانی به روستاهاي بخش تامین ترانس برق براي برق
؛احداث خط انتقال آب نایبند
تقی براي توسعه فضاي کمک به شهرداریهاي عسلویه و نخل

آوري و دفع زباله، آسفالت معابر و تکمیل سبز، جمع
؛هاي داخلیخیابان

روستایی در هايکمک به توسعه فضاي سبز و آسفالت راه
؛بخش

 فونداسیون(سازيپیمتري با 12تحویل چند دستگاه کانکس(
در روستاهاي بخش عسلویه  و تعاونی لنجداران؛

؛تقی براي پاکسازي شهرانعقاد قرارداد با شهرداري نخل
هاي مخابراتی منطقهکمک به توسعه زیرساخت.

بهداشت و درمان
منطقه در خدمات درمانی رایگان به اهالی و مردم

؛هاي منطقه ویژهدرمانگاه
کمک به تجهیز بیمارستان کنگان؛
 اختصاص اعتبار براي مقابله با بیماریهاي مهلک وبا و ماالریا

از جمله تامین ساختمان و وسیله نقلیه براي مبارزه با ماالریا؛
؛ساخت و تجهیز درمانگاه بهداري فرودگاه خلیج فارس
ي و تجهیز مرکز بهداشتی اختصاص اعتبار براي بازساز

؛درمانی عسلویه
رفع مشکالت بهداشتی و درمانی روستاهاي منطقه عسلویه
7تامین دو دستگاه آمبوالنس.

فرهنگی و مذهبی
برگزاري مسابقات قران؛
 اختصاص اعتبار براي احداث مصالي نمازجمعه کنگان و

؛عسلویه
 برگزاري جشنواره فرهنگی هنري نگین خلیج فارس در

؛سالهاي اخیر
.برگزاري اعیاد دینی و مراسم فرهنگی مذهبی در منطقه

1381تا 1380کتابچه گزارش عملکرد سازمان منطقه ویژه از سال اطالعات از اظهار نظر برخی از نمایندگان جوامع محلی و نیز 6
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روش اجراي کارگاه

دنبال شد:در موراد زیر هاي شرکت کننده با هدف تمرینی براي توانمندسازي گروهسه خط فکريدر این کارگاه 
؛و تحلیل آنهاوضع موجود دستیابی به -1
ساله)30الی 25دو نسل آینده: یک تا انداز مطلوب آینده (چشمدستیابی به -2
در ســه و استخراج برنامه مقــدماتیبه وضع مطلوب آیندهوضع موجود فعلی درآوردن نقشه راه (استراتژي) براي رسیدن از -3

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.  برنامه اقدامهمرحل
وضــع مطلــوب ترسیم بهمورد آنها، تبادل نظر درث وتشریح وضع موجود فعلی و بحشرکت کنندگان کارگاه با درآوردن مشکالت و

پرداختند.کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هاي اقدامبرنامهبا تکیه بر )نقشه راه(استراتژيتدوینوانداز آینده)(چشمآینده
درآوردن -3انداز مطلــوب آینــده و چشمترسیم -2یابی، مشکل-1(نظرات بیان شده توسط شرکت کنندگان در هر بخش از کارگاه 

هاي ذینفــع نقشه راه یا برنامه اقدام) مورد بحث و بررسی جمع قرار گرفت که تمرینی قوي براي ظرفیت سازي و توانمند سازي گروه
در منطقه شد.  

دهد.تصاویر زیر چگونگی برگزاري کارگاه و مراحل مختلف آنرا نشان می
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سخن آخر
به وضعیت منطقه، توان باالي آنان براي تصور شرکت کننده بیانگر تسلط گروههاي ذینفع اجراي این کارگاه هم رفته روی

ریزي براي راه حلهاي مورد نظرشان میباشد. مهمترین دستاورد این کارگاه اینست که علیرغم اي بهتر، و قدرت برنامهآینده
ن بالقوه باالئی براي همسوئی در جهت حل مشکالت و بهبود زندگی در عسلویه مشکالت عدیده در منطقه، گروههاي ذینفع توا

هاي بسیار سودمندي در ها و توافقگذاري زمانی و مالی به تفاهمرا دارا میباشند.  مقامات ذیصالح میتوانند با قدري سرمایه
جهت توسعه پایدار و رفاه و رضایت جوامع بومی دست یابند.

ردهاي این کارگاه این بود که جوامع محلی از برقراري این کارگاه اظهار رضایت فراوانی داشتند و احساس یکی دیگر از دستاو
هاي امیدي در دل آنها شده است، تا کردند که در و گوش منطقه ویژه به روي آنها باز شده است و این باعث رشد روزنهمی

ه تعامل و همیاري براي رسیدن به آرمانهاي مشترکشان درآیند.انشاءاله از حالت رخوت و نومیدي به حالتی پویا در را
هاي ذینفع هاي مشترك تمام گروههاي موثري را در دستیابی به هدفهاي بعدي گامها و برنامهکارگاههمکاران طرح برآنند تا

، ان شاءاهللا.داردبر
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به نام خدا

هاي مختلف ذینفعکار همسوئی اولیه گروهحاصل –جداول اولیه کارگاه 

یادداشت: این جداول فقط در چارچوب گزارش این کارگاه که قبال تقدیم شده است میتواند معنی دار 

و توسط افرادي از گروههاي ذینفع مختلف براي تمرین کارگاهی جهت همسوئی در برنامه ریزي باشد

تهیه شده است.

ینفع مختلف بموازات مشغول تعمیق دیدگاههاي خود میباشند و حاصل هاي ذمتعاقب این کارگاه گروه

کار آنان کمک مؤثري به گفتگوي پربارتر در مورد نهوه رسیدن به توسعه پایدار در منطقه خواهد کرد.

هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروهطرح

هاي ذینفع:اندیشی و رهیابی با گروهکارگاه مشارکتی هم

بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه

)1390(عسلویه، منطقه ویژه، خردادماه 

غیر قابل استناد.-گاهی رجداول کاري براي تمرین کا



۲۰



۲۱

سخن نخست

این جداول حاصل کار اولین کارگاه مشارکتی با جمعی از گروههاي ذینفع در عسلویه است.

یمیت و راهکارهاي مناسب هدف این کارگاه فقط نمایش روش کار و نشان دادن این واقعیت بود که با خلوص و صم

متعاقب این کارگاه کار بررسی توسط گروههاي هاي ذینفع دست یافت.اندیشی میان گروهمیتوان به همسوئی و هم

مختلف ذینفع آغاز شده و گزارشهاي آن در اختیار گروههاي مربوط گذاشته خواهد شد.

تر آنان انجام خواهد نفع بعدا بر مبناي کار عمقیهاي ذیاین جداول بدون تحلیل است و تجزیه و تحلیل توسط گروه

شد.

هاي زیر تقدیم میگردد:جدولنسخه اولیه به پیوست 

و چالشهاي محسوس در وضع موجود؛مشکالت

انداز مطلوب آینده؛چشم

و بلند مدت.مدت، میان مدتکوتاهشامل:اقدامهايبرنامه
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1390خرداد ماه 

حاصل تمرینات کارگاهی
درمانی- بهداشتی حث مب

برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت
عدم تعادل توسعه صنعتی و توسعه بهداشتی ودرمانی؛.1
؛هاي ناشی از این آلودگیآلودگی فراوان و وجود بیماري.2
گنجیم اما در رنجیم)؛نبود درمانگاههاي الزم و کافی (روي.3
هاي تخصصی در یمارستانو سوختگی و دیگر بنبود بیمارستان سوانح.4

منطقه؛
ها در بحث سالمت و بهداشت؛مشکالت فراوان در بررسی آالینده.5
روزي در عسلویه؛نبود حتی یک داروخانه شبانه.6
نفر مصدوم؛ 4الی 3با وجود روزانه نبود آمبوالنس،.7
نبود تجهیزات پزشکی..8
کشی.کیفیت نامناسب آب لوله.9

آوري آنها و مشکالت بهداشتی هاي شهري و عدم جمعانباشت زباله.10
ناشی از آن.

ها در نزدیکی روستاي بستانوالهآلودگی آب آشامیدنی در اثر دفع زب.11

هاي بسیار مجهز در منطقه؛آمبوالنس
روزي؛ي شبانههاوجود داروخانه
هاي زبده و هزینهنابیمارستان تخصصی با پزشک

زنان و... در کم در قلب و عروق و سوختگی،
؛عسلویه

 مراکز بهداشتی بسیار فعال با خدمات رایگان؛
 نگران نبودن پدران و مادران از تولد فرزندان

ناقص و بیمار؛
 ،پنج بیمارستان در عسلویه، نخل تقی، بیدخون

مبارك؛زیار و چاه

به صورت آپ هاي پزشکی و چکانجام آزمایش
اي براي بومیان.دوره

اله)س2کوتاه مدت (
هاي بهداشت و مراکز بهداشتی؛تجهیز خانه
روزي؛احداث داروخانه شبانه
اي و هوایی به ایجاد مراکز اورژانس جاده

فواصل کمتر؛
 وجود متخصص و پزشک خانواده در مراکز

بهداشتی.

ساله)5میان مدت (
هاي تخصصیاحداث بیمارستان

ساله)30الی 25بلند مدت (
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نگیفره-آموزشیمبحث 
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت

؛ ...هاي آموزشی کامپیوتر، زباننبود کالس
 نه چندان مفید با معمولیسیستم آموزش

وجود ساکن بودن در پایتخت اقتصادي؛
 مدارس دو نوبته/ افت تحصیلی

آموزان و کیفیت پایین آموزشی؛دانش
ها؛براي خانوادهنیازهاي مورد نبود آموزش
نبود یک کتابخانه در منطقه به این بزرگی؛
اي؛نبود مراکز فنی و حرفه
 کمبود مراکز آموزش عالی براي تربیت

نیروهاي بومی؛
 عدم توجه کافی به پایین بودن سواد و

مهارت در منطقه؛
 نبود امکانات و تاسیسات ورزشی براي

جوانان؛
روستا 21رانه کم فضاي ورزشی در س

شهر؛2شامل
عدم حمایت از جوانان مخترع و نویسنده؛
آموزش تخصصی و عمومی توسط نبود

ن؛مسئوال
 مسئوالن در امور فرهنگی.کم توجهی

) ؛2دانشجویان به محض فراغت از تحصیل شاغل هستند(
ي نفت در منطقه وجود دارد؛دانشکده
ود دارد؛هاي آموزشی زیادي براي خواهران و برادران وجدوره
هاي پزشکی، علوم یک دانشگاه بزرگ دولتی در عسلویه با دانشکده

)؛3پایه، و فنی و .. با اعتبار علمی باال (
کند؛منطقه ویژه از دانش آموزان مستعد منطقه حمایت می
هاي مجهز و با کیفیت بسیار باالیی در منطقه وجود دارد؛کتابخانه
ه نوساز شده است؛ها همبه مدارس نگاه کن! آموزشگاه
هاي ایاب و ذهاب دانش آموزان و دانشجویان مهیا و تا درب سرویس

آید؛منازل می
 مدارس با بهترین امکانات پیشرفته آزمایشگاهی و کارگاهی زیر نظر

شوند؛منطقه ویژه اداره می
اند؛مدارس منطقه تبدیل به مدارس هوشمند شده
تحصیل علم و دانش هایی رویایی براي هاي درس سالنکالس

اند؛شده
شود؛از جوانان مخترع و نویسنده بخوبی حمایت می
 صندوق تحصیل براي حمایت از دانشجویان در مقاطع باال و

؛وجود داردهاي ضعیفخانواده
اي حرفه-مدارس فنیها و ها با هنرستانارتباط مستقیم شرکت

جهت رونق اشتغال؛
 سبز است.تمام مدارس شاداب و پر از فضاي

ساله)2کوتاه مدت (
اي؛تربیت نیروهاي متخصص فنی براي مراکز فنی و حرفه
ها، هاي کامپیوتر، جوشکاري و... توسط شرکتبرگزاري دوره

)؛3بند و...(مبارك، نايبخصوص در روستاها و شهر (چاه
یک نوبتی کردن مدارس؛
 تشکیل کمیته علمی آموزشی براي حمایت از جوانان مخترع

و نویسنده؛
؛عالیانادتبکارگیري مدیران حفیظ و علیم و انتخاب اس
ن منطقه براي هاي آزاد مهندسان و متخصصااستفاده از وقت

آموزش؛
رونق بخشیدن به فرهنگ تحقیق و توسعه؛
اي؛هاي مجازي و مراکز فنی و حرفهاحداث کتابخانه
جوامع محلی جهت تشکلهاي ها و شدن سمنترفعال

ه مردم؛خدمت ب
حل مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان؛
پرکردن اوقات فراغت جهت جلوگیري از اعتیاد؛
؛2ي اینترنت با سرعت زیاد (اندازي شبکهراه(
هاي علمی و پژوهشی؛حمایت مالی از طرح
آموزش عملی کشاورزان بر پایه دانش بومی؛

ساله)5میان مدت (
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ویژه در مورد نفت و بالمللی معتبردانشگاه تخصصی و بین
گاز؛

اي نفت زیر نظر منطقه ویژه.احداث هنرستان فنی و حرفه
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پایدارمعیشتمبحث
30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت

ساله)
برنامه اقدام

 تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت سنتی مردم عسلویه
(تجارت، ماهیگیري، کشاورزي و دامداري)؛

50(ردم توسط تاسیسات نفتیدیدن صیدگاه مآسیب -
لنج فعلی)؛16-15موتور لنج قبلی در مقابل 60

 تن؛200تن به 2000- 3000کاهش میزان صید از
ورود ملوانان از خارج از استان؛
 کم توجهی در بکارگیري نیروهاي متخصص بومی (ساالنه

؛التحصیل بومی وجود دارد)کارشناس فارغ280حدود 
7یري به علت رد شدن لوله به طول ممنوع شدن ماهیگ

مایل؛
هاي بدون نیاز به عدم اشتغال بومیان حتی در پست

تخصص؛
ضوابط در استخدام، افزایش تورم و کمی شفاف نبودن

درآمد؛
م ریزي جهت اشتغال جوانان منطقه بعد از اتمانبود برنامه

سال بعد)؛50پروژه نفت و گاز (
تر ي، مسافرکشی و محدوددارمشاغل جدید بومیان: اجاره

مشاغل خدماتی؛
از بین رفتن مراتع و تهدید دامداري سنتی؛

 رفع مشکالت معیشتی مردم  و از  بین
رفتن بهانه کسر بودجه؛

 ن منطقه ویژه و از شاغال٪50حداقل
هستند؛منطقه عسلویه ها بومی شرکت

 بومی آنھا%80تمام شاغالن یا حداقل
هستند؛

وضع معیشتی مردم بهبود یافته است؛
 حقوق کارگران، کارمندان و... به نحو

شود؛احسن پرداخت می
ها عالی است و تورمی وجود ندارد؛قیمت
 رفع نگرانی معیشتی مردم، کلمه منطقه

م از واژگان رخت بربسته؛محرو
 اکثر مدیران ارشد صنعت نفت در عسلویه

هاي بومی عسلویه هستندبچه
تمام جوانان مشغول بکار هستند؛
صید و صیادي رونق پیدا کرده؛
 تبعیض بین بومی و غیربومیدیگر

؛نیست
 ،معیشت سنتی مردم عسلویه (تجارت

ساله)2کوتاه مدت (
 عایدات منطقه ویژه؛٪3تعیین سهم منطقه عسلویه از
مشخص شدن سهم عسلویه از اعتبارات عمرانی در دو سال آینده؛
؛عسلویهاختصاص درصد معینی از اشتغال واحدهاي صنعتی به بومیان
هاي کشاورزي، ماهیگیري، دامداري؛با حفظ زیرساختاشتغال زایی
 ایجاد ارتباط سازنده بین بومیان و صنعتگران از طریق اجراي

هاي تفریحی، اجتماعی و ...؛برنامه
به شهرداري و ها هاختصاص درصد معینی از فروش و درآمد کارخان

هزینه نمودن آن در شهر؛
زایی؛غالهاي بومیان در اشتن به تخصصلطف مسئوال
ایجاد نمایشگاه کار (کارفرما+ خواهان کار)؛
تر کردن دست پیمانکاران غیربومی در انجام امور و سپردن کار به کوتاه

هاي محلی؛گروه
هاي اهلی و وحشی و رونق آبزي پروري و تکثیر پرورش و تکثیر دام

)؛1گیاهان دارویی (
؛2هاي مصنوعی براي صیدگاه (ایجاد حوضچه(
؛3د اسکله صیادي (ایجا(
؛4هاي با کارمزد بسیار کم براي کشاورزي و دامداري (وام(
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30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت
ساله)

برنامه اقدام

هاي بومی (آبیاري سنتی درختان)؛عدم توجه به توسعه طرح
راي مردم عامل کردیم صنایع نفت و گاز منطقه بفکر می

نعمت است (مردم از حضور صنعت راضی هستند)؛
یسات و پیرامون عدم رعایت استانداردهاي ایمنی در تاس

آنها؛
توجهی ر مناطق مسکونی و بیاستقرار صنایع در کنا

ن به این امر از ابتداي امر؛مسئوال
 عدم استفاده از تکنولوژیهیا جدید براي کاهش گازهاي

موجود در فضا
هاي حرا.تخریب جنگل

ماهیگیري، کشاورزي و دامداري) احیاء 
دزایی نیز دارد.شده و درآم

 مشکل صیادانی که کارشان را از دست
حفظ نیمه صنعتی،دادند با طرح صیادي 

آبزیان و نریختن زباله صنعتی در دریا 
حل شده است؛

هاي بنديصادرات آبزیان با بسته
بهداشتی و ارزش افزوده براي بومیان؛

هاي ماهیگیري در حال تخلیه و لنج
جنب و جوش در بندر عسلویه؛

 برداشت اصولی و مستمر از نفت و گاز با
هدف حفاظت از آن براي نسل آینده؛

 صنعت و کشاورزي و دامداري با هم
تعامل دوجانبه دارند؛

 کشاورزان با آشتی با صنعت نفت و ارائه
خدمات خوب از مراحل صنعت نفت به 

کشاورزان مشغول هستند؛
ها به حالت اولیه برگشته و همه نخلستان

رونق پیدا کرده. محصوالت کشاورزي
شوند.رزي از بنادر منطقه صادر میکشاو

وبهرههاي بیواماعطاي کمکهاي بالعوض وباحمایت از کشاورزان
)؛5هاي کشاورزي (برقی کردن چاه

کنند یک منشی از هایی که در منطقه کار میاگر تک تک شرکت
شود؛میهاي منطقه بگیرند مشکل اشتغال حلبچه

 شده است؛خوببرخورد با بومیان
؛هاالتحصیل در شرکتبکارگیري نیروهاي فارغ
هاي سنتی براي رونق اکوتوریسم؛ایجاد اقامتگاه

ساله)5میان مدت (
سازي؛هاي لنچایجاد کارگاه
 :جلوگیري از - 2ارزیابی ذخایر آبزیان - 1ارتقاء و حفظ صید و صیادي

زیستگاه آبزیان (مصنوعی)؛احیاء -3آلودگی دریا 
هاي ممنوع در دخالت دادن بومیان مطلع ذیحق در تعیین مکان

هاي گیاهی؛برداشت معادن به منظور حفظ گونه
ایجاد کارخانه هاي صنایع غذایی با نگاه صادراتی؛
 ؛٪100فدرالیسم اقتصادي
شرکت نفت یا منطقه ویژه صیدگاه ،راهکار صیادي: در عوض تخریب

درست کند (منگفت)؛مصنوعی
رونق کشاورزي ارگانیک در منطقه؛
هاي آموزشی.امکانات صدور خدمات فنی کشاورزي با اجراي دوره
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خاك و بهداشت محیط)ها (آب، هوا،آلودگیمبحث
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت

هاي صنعتی آلودگی هواي منطقه بر اثر فعالیت
هاي گاز؛بویژه مشعل

ها وارد شدن مستقیم فاضالب صنعتی پتروشیمی
به دریا؛

کاهش دود ن در امکانرخی مسئوالبکم توجهی
؛ها از نظر تکنولوژيلر پاالیشگاهف

 عدم محاسبه و ممانعت محیط زیست از خاکریزي
در دریا براي استحصال زمین بیشتر؛

نیا در هاي موجود داستفاده نکردن از تکنولوژي
کاهش آلودگی توسط فلرها؛

توسعه نامتوازن و آلودگی آب و هوا و خاك؛
نداشتن طرح رفع آلودگی؛
 تخلیه فاضالب شیمیایی و متعفن در سواحل

بند؛ناي
 ...منطقه به علت در تلف شدن منابع آب/ خاك و

هاي گیاهی غیربومی؛استفاده از گونه
هاي صوتی؛آلودگی
 ها)؛در منطقه (ریزدانهگرد و غبارهاي موجود
هاي موجود؛هاي اسیدي به سبب آلودگیباران
هاي سمی و صنعتی به خلیج فارس ورود فاضالب

در پتروشیمی مبین؛

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

منطقه حفاظت شده نایبند عاري از هرگونه آلودگی هست؛
هاي زالل خلیج نایبند هستم؛در حال شناکردن در آب
شود؛هیچ مشعلی در منطقه دیده نمی
ر ها، صداي بلبل دها و فلر پاالیشگاهبه جاي هیاهوي کارخانه

اندار شده؛بوي گالب، گل در منطقه طنین
شود؛هاي به محیط زیست جلوگیري میاز ورود آالینده
 همه جاي منطقه از هواي آلوده پاك سازي شده، درصد گاز

هاي سرسبز جنگلاکسیژن در کل منطقه صنعتی همتراز 
؛شمال شده

وجود مراتع در کنار تاسیسات صنعتی؛
هرگونه آلودگی و تبعیض؛تصویر روشن و زیبا عاري از
ها دیگر اسیدي نیستند و مردم راحت از آب انبارها باران

کنند؛استفاده می
بینیم؛ها تمیز و هیچ خاك و سنگی و گرد و غبار نمیجاده
زندگی مسالمت آمیز با صنعت؛
 دودهاي سربه فلک کشیده مهار شده و هوا چقدر تمیز شده

است؛
رزي به واسطه کاهش آلودگی از منطقه صنعتی از منطقه کشاو

دیگر متمایز نیست؛

ساله)2ه مدت (کوتا
 ارزیابی زیست محیطی اولویت اول مطالعه هر پروژه

اجرایی؛
هاي پراکنده در محیط زیست؛آوري ضربتی زبالهجمع
هاي مناسب توسط محیط صدور مجوز دفع زباله در محل

زیست؛
ن؛اها براي مسافراحداث جایگاه دفع زباله در کنار جاده
ع زباله با انه مذاکرات در زمینه دفّپیگیري مجد

هاي خارجی (هلند)؛شرکت
خرید تکنولوژي بازیافت زباله؛
ها به محیط زیست؛ریزي جلوگیري از ورود آالیندهبرنامه
هاي مردم نهاد در افزایش آگاهی عمومی توسط سازمان

ها؛و تخریبهاخصوص آلودگی
رویه؛جلوگیري از شکار بی
و هاي بومی و عرفی حفظ طبیعت حمایت از شیوه

؛»هاي بومیقرق«زیبایی آن منجمله 
رونق دادن به صنعت اکوتوریسم، ژئوتوریسم و توریسم؛
بند بعنوان یک منطقه توریستی در استفاده از خلیج ناي

؛براي جوامع بومیزائی کالنخور منطقه و درآمد
) اجراي طرحCMO حفظ حداکثري ظرفیت برداشت (
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برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت
هاي صنعتی در پاالیشگاه و عدم تصفیه فاضالب

ها؛پتروشیمی
 تخلیه فاضالب شیمیایی فرودگاه در قلب منطقه

بند؛مسکونی ناي
سعه صنایع نفت و گاز و عدم وجود طرح جامع تو

پتروشیمی در منطقه؛
 پسماندهاي غذایی و آلودگی ناشی عدم ساماندهی

از آنها؛
ها و مسائل متعدد بهداشتی، زندگی با آالینده

رفاهی و...؛
ها در مجاورت روستاها؛آوري زبالهجمع
هاي غیربهداشتی در حاشیه جاده؛زباله
 له در دفع زباروالیمشکالت مربوط به سیستم

؛منطقه

دامداران از مراتعی که دارند بسیار راضی هستند؛
گیرد؛ها با توجه به تناسب اراضی انجام میاجراي پروژه
هاي کشاورزي ها توسعه عمودي پیدا کرده و زمینساختمان

حفظ شده است؛ 
ت اصول ها و بصورت مکانیزه با رعایها توسط شرکتزباله

گردد؛ایمنی و زیست محیطی دفع می
هاي تولید کود به جاي استفاده ار کودهاي شیمیایی، کارخانه

برگ در مزارع دایر شده است؛
اند؛ ها تمیز داراي چراغ  با کیفیت باالیی درست شدهجاده
داشتن هواي پاك و خوب در شهر رویایی و امکانات ویژه؛
ی در کنار آن ایجاد شده و ها مرتب شده، درختانرودخانه

فضاي سبز و سیاحتی در آنجا مشهود است؛ 
 توسعه فضاي سبز در روستاها و شهرها، اطراف مناطق

مسکونی، پارك روستایی، اماکن تفریحی و...؛
وجود شهرهاي زیبا و رویایی عسلویه و نخل تقی؛
وجود تکنولوژي سیار پیشرفته و خدمات شهري رویایی؛
هاي زیبا، همه جا آرام و سرسبز، گون، اسکلهدریاي آبی نیل
بندي بهداشتی؛هاي بستهاحداث کارگاه
ستاره در سواحل دریا؛5هاي وجود هتل
 طرف خیابان؛2ساله  و کمربند سبز در 25وجود درختان
ها عطر گل محبوبه شب به جاي گاز سمی؛شب
 ؛نیستهیچ کودکی در حسرت قدم زدن و بازي در پارك

رت بر اجراي از مخزن منابع نفت و گاز منطقه و نظا
صحیح آن؛

هاي نفت و گاز در ممنوعیت فلرینگ در پاالیشگاه
هاي پیشرفته؛شرایط عادي کار و جایگزینی با تکنولوژي

هاي فسیلی و به به حداقل رساندن مصرف سوخت
هاي تجدیدپذیر؛حداکثر رساندن مصرف انرژي

ساله)5میان مدت (
به توجه به صنعت اکوتوریسم و ژئوتوریسم منطقه

هاي حرا؛خصوص جنگل
 بکارگیري تکنولوژي حذف مواد آالینده خروجی از

ها و غیره؛کارخانه
هاي کلیه هاي بیوگاز حاصل از فاضالباحداث نیروگاه

ها و روستاها؛شهرها و شهرك
فیلترهاي خنثی کننده آلودگی (بر روي اگزوزهاي نصب

سیژن ها) طوري که کربن (دوده) گرفته شود و اککارخانه
به محیط پس داده شود؛

گذار؛هاي سرمایهها توسط شرکتمدیریت صحیح زباله
هاي بازیافت زباله؛اندازي سیستمنصب و راه
  احداث مزارع بادي نیروگاهی در مناطق مستعد بادخیز

هاي برق خورشیدي؛نیروگاه
.اجراي طرح جامع آمایش سرزمین
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طبیعت و تنوع زیستیمبحث
برنامه اقدامانداز مطلوب آینده چشممشکالت

نابودي حیات وحش نادر و منابع طبیعی در نتیجه استخراج معادن و...؛
بسیار زیباي حرا و دیگر منابع پیرامون؛يهاآسیب جدي به جنگل
ها به مناطق دور و کمبود شدید ذخایر دریایی؛فرار ماهی
 براي موجود زنده؛پیشرفت صنعتی عسلویه، بدون در نظرگرفتن حق حیات
 از بین رفتن چشمه آب گرم بزباز بخاطر عدم توجه به توسعه آن و مدفون

شدن آن زیر گل؛
بند؛هاي دریایی و انقراض آنها در نايتخریب زیستگاه الك پشت
هاي زیباي منطقه؛از بین رفتن ساحل
هاي منطقه به علت عدم زهکشی و گسترش روزافزون آن؛زار شدن زمینشوره
هجوم کهور پاکستانی به منطقه و از بین رفتن کهور ایرانی؛
عدم توجه به دانش بومی در توسعه فضاي سبز؛
و) و کیلومتري روستاي بستان2ی مردم (نزدیکی دپوي دفع زباله به محل زندگ

تخریب محیط روستایی؛
تبدیل بزرگترین پارك ملی دریایی به هتل؛
دیدگی اکوسیستم دریاییآسیب
ها؛ن رفتن جنگل کهور ایرانی بخاطر احداث پاالیشگاهاز بی
تشدید و از بین رفتن داروهاي گیاهی منطقه؛

هاي حرا توسعه یافته و پر از پرندگان جنگل
دریایی شده؛

 موجودات آبزي در کنار ساحل مشاهده
؛میشوند

 هاي با حفظ جنبهشده پارك دریایی احداث
بند؛محیطی در نايزیست

پشت، نطقه: آهوان، الكحیات وحش م
؛حفاظت میشوندشاهین، باالبان و...

 همه جا پر از درخت و پرندگان و حیوانات
ها شادمان ها و پاركاست و مردم در باغ

هستند؛
 حیات وحش در منطقه حفاظت شده نایبند

کنند؛به راحتی تردد می
 حیوانات وحشی و آهوهاي زیبا به منطقه

اند؛بند بازگشتهناي
بینیم و هاي زیبایی را میار دریا پاركکن

کنند؛ها چاقوکشی نمیجوانان در این پارك
هاي ساحلی کنار دریا چهره عسلویه را پارك

عوض کرده است؛

ساله)2کوتاه مدت (
 استفاده از دانش بومی براي احیاي محیط زیست و

فضاي سبز؛
هایی همچون توسعه فضاي سبز، درخت کاري و... پروژه

هاي بومی و محلی سپرده شود؛مردم و گروهبه
هاي مختلف مثال تخریب چاپ بروشور در زمینه

هاي گیاهی و جانوري هاي حرا (قرم)، حفظ گونهجنگل
و...؛

کند.استفاده از گیاهانی که از شوري خاك جلوگیري می
ساله)5میان مدت (

هاي بومی گیاهی و جانوري؛احداث بانک ژن گونه
ي جنگلبانان و محیط زیست در منطقه؛سازفعالی
 التزام مخربان مراتع و منابع طبیعی براي ایجاد

جایگزین؛
هاي حرا در آینده ...؛توسعه جنگل
هاي بومی منطقه.شناسی از گونهاحداث یک باغ گیاه
هاي در خطر آبزیان و ریزي براي حفظ گونهبرنامه

هاي دریایی؛اکوسیستم
ت از کهور ایرانی؛ریزي جهت حفاظبرنامه



۳۱

حمل ونقلمبحث 
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت

هاي احداث شده؛استاندارد نبودن برخی از اتوبان
کمبود وسایل نقلیه عمومی مجهز در سطح شهر و روستا؛
 بندو (اتوبان) چند سال است که در حال احداث –خط بزباز

است؛
هاي پررفت و آمد فعلی (جاده کم ي متعدد در جادههاتصادف

ها؛رفت و آمد قدیمی) و داغدار شدن خانواده

ها استاندارد هستند؛همه اتوبان
؛استوسایل نقلیه عمومی مجهز و مرتب
هاي مجلل مسافربري و گردش در ورود کشتی

هاي جدید شرکت بند و زیباترین ماشینمنطقه ناي
ها در این منطقه؛

؛زیاد شده استهاي صیاديداد لنجتع
هاي ها و لنجبندرهاي زیباي صیادي پر از کشتی

کنند؛صیادي است که ماهیان فراوانی را تخلیه می
 شنیدن صداي بوق قطار و رونق صنعت حمل و نقل

در منطقه (میان مدت)
استفاده از مترو برقی (بلند مدت)؛

ساله2برنامه کوتاه مدت 
اتوبوس بین روستاها و شهرهاي منطقهبرقراري خط واحد
آسفالت کردن بعضی از مسیرهاي خاکی؛
ایجاد حمل و نقل عمومی؛
اندازي سرویس ایاب و ذهاب مدارس.راه
توسعه حمل و نقل به - حمل و نقل دریایی، ایجاد اسکله

کشورهاي هم جوار؛
توسعه حمل و نقل هوایی با کشورهاي نزدیک حوزه خلیج؛
بندرعباس؛- بوشهر- عسلویه-اث راه آهن فارسنیاز به احد



۳۲

اداري و سازمانیمبحث 
برنامه اقدامانداز مطلوب آیندهچشممشکالت

متولی حل مشکالت مردم معلوم نیست؟ صنایع نفت و گاز یا دیگر نهادها؟
 ه است؛ده و جلو ارتقاي آن گرفته شدمتوقف ش-در سطح بخشپایتخت اقتصادي کشور
 کنند با وجود درآمد قابل توجه؛تامین اجتماعی در رسیدگی به مسائل مردم کوتاهی میمسئوالن
 زیست در قبال مردم بومی منطقه و صنعت نفت یک بام و دو هوا است؛محیطحفاظت سیاست سازمان
کنند؛هاي محلی از وظایف خود شانه خالی میگاهی مدیران و سازمان
اد؛هاي مردم نهعدم حمایت از سازمان
اي؛هاي توسعهعدم مشارکت نیروهاي بومی در طرح
گردد؛از منطقه که از پایتخت برنمیتماعی، با توجه به درآمدهاي حاصلاجرا نشدن قانون بخصوص در بحث تامین اج
کنند؛ن سطح باال با مردم مالقات نمیمسئوال
هاي زیربنایی منطقه از ابتدا تاکنون؛عدم توجه به طرح
کنند؛ندپایه با مردم مالقات ندارند و فقط از منطقه صنعتی بازدید میمقامات بل
ن عالی رتبه با مردم بومی؛عدم گفتگوي مستقیم برخی مسئوال
ها و ... هستند؛ها و مناقصهمسئوالن زمانی براي بررسی مشکالت مردم ندارند و در حال واگذاري پیمان
چیز در حد صحبت است؛شود همه شود ولی توجه نمیمشکالت مطرح می
هاي مربوط؛هاي دولت براي توسعه صنایع آالینده در آینده و تکنولوژيعدم اطالع از برنامه
شود؛ها انجام میزیست و...) بدون توجه و مشورت با بومیها (جاده، محیطاکثر پروژه

 عسلویه از بخش به شهرستان
؛) 3(ارتقاء یافته

ه تمام خدمات الکترونی شد
؛است

 عسلویه از بخش به استان مبدل
شده و از امکانات بیشتر 

؛برخوردار است
 کشور 10ایران در ردیف

؛قرار گرفته استصنعتی دنیا
 منطقه بعنوان منطقه عسلویه

ویژه در مراکز حکومتی (مجلس 
شوراي اسالمی و هیات دولت) 

؛میباشداي قوانین ویژهداراي 
نتبعیض وجود ندارد مسئوال

است یک بام و دو هوا سیدیگر
د؛نندار

 ارتقاء عسلویه از بخش به شهرستان و
استقرار ادارات در آن جهت سهولت 

کار مردم؛
 التزام به قوانین موجود در کشور به

ویژه آنهایی که همسو با این اهداف 
هستند؛

 تسهیالت گمرکی و قوانین تسهیل
کننده براي تجارت در منطقه؛

ر منطقه در بنادتاسیس بندر آزاد
بند)؛مانند ناي(

ائین هاي پن ردهارتباط بیشتر مسئوال
لی و کم محلی با وزرا و نمایندگاه مح

کردن پیچ و خم بروکراسی اداري؛
ها براي انتقال آماده کردن زیرساخت

سرمایه؛
 (مردم شناسی) معرفی منطقه عسلویه

ها؛به کل ایران در مراکز استان
ساله)5برنامه میان مدت (

رتقاء عسلویه از شهرستان به استان ا
هاي چشمگیر.با پیشرفت



۳۳

عدالت و امنیت اجتماعیمبحث 
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممشکالت

 تقابل بین حقوق عرفی مردم در دسترسی به اراضی با بخش صنایع، بخصوص
مراتع تحت عنوان منابع ملی؛ 

مردم بالتکلیف مانده است؛هاي گرفته شده اززمین
زمین با قیمت  خرید بسیار پایین؛
دسترسی راحت به مواد مخدر؛
هاي تقابل در صنایع؛هاي مختلف و تشکیل گروهو قومیتتجمیع فرهنگ
دزدي؛
گري از کشورهاي دیگر (مثال پاکستان)؛تکدي
کارتن خوابی به سبب هجوم کارگران غیربومی؛
شناسد، اعتیاد گسترده در قشر صیاد؛خصص نمیاعتیاد متخصص و غیرمت
.کاهش انگیزه و امیدواري در نزد بومیان براي بهبود وضعیت

ها حامی حقوق مردم هستند؛همه شرکت
کند؛مردم حق آالیندگی و هوا دریافت می
 پارس جنوبی براي مردمساالنهمیلیارد دالر درآمد50عایداتی از

؛میرود
؛برقرار استصادي و نبود تبعیضامنیت اجتماعی و اقت
اي است که همه به زندگی طبیعی ها به گونهشرایط کار و مرخصی

رسند؛و خانواده خود می
بسیار کم است؛نسبت اعتیاد
 ؛از بین رفته استکلمات بومی و غیر بومی در ادبیات صنعتی
وجود تعهد به توسعه پایدارنیست و بومیان و صنعت میانتقابل

دارد؛
ها آرامش کامل جامعه از طریق تقویت اعتقادات مردم و خود باوري

؛بر قرار استو رسیدگی به مشکالت جوانان
؛اندها در کنار همو خانوادههفشار زندگی کم شد
 ؛تقلیل یافتهو طالق در منطقهشده کانون خانوادگی حفظ
 ؛شده استگویش مردم منطقه حفظو آداب و رسوم و فرهنگ
 کند؛و فکر زیبا همه چیز را زیبا و شفاف میاندیشه
 .روابط خوب و صمیمی بین مردم بومی و غیربومی وجود دارد

احترام متقابل و رفت و آمد خانوادگی مرز بومی و غیربومی را از 

ساله)2کوتاه مدت (
اي از تشکیل کمیته

هاي ذینفع براي گروه
نظارت بر اجراي قوانین+ 

؛آنآموزش
شکیل انجمن تNA براي

ترك اعتیاد؛
 حساس بودن مسئوالن

نسبت به مواد مخدر و 
مسائل سیاسی به طور 

یکسان؛
ن از دادن تمکین مسئوال

سهم عایدات منطقه به 
مردم.

ساله)5میان مدت (
 ایجاد امنیت و یقین در

ها به این انتقال سرمایه
منطقه از خارج کشور؛



۳۴

امکانات رفاهیمبحث

بین برده؛

برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (شمچمشکالت
گرانی برق؛
گرانی آب آشامیدنی؛
بر بودن سیلندرهاي مصرف گاز خانگی با هزینه

وجود ساکن بودن در میدان گازي؛
ها حمل بیش از حد مجاز سنگ توسط ماشین

هاي بدون درب بدون توجه به نکات ایمنی (تریلی
رهگذران؛عقب) و ایجاد خطر براي

قطع برق در بیمارستان؛
علت تخریب از بین رفتن آثار باستانی منطقه به

ها.ها توسط شرکتکوه

،برق، گاز و...) فراهم است؛حداقل اماکن رفاهی زندگی (آب
؛دایر استپیست موتورسواري براي جوانان منطقه در نایبند
هر ووجود داردهاي فرهنگی در ساحل زیباي منطقهبرنامه

کند؛کس به ذائقه خود از آن استقبال می
دهند؛مسئوالن اهمیت بسزایی به مردم بومی می
ن قرار داده شده است؛ام امکانات رفاهی در اختیار شاغالتم
 چه جالب! براي هر روستا سالن ورزشی و مجتمع فرهنگی

ورزشی چند منظوره احداث شده و جوانان اوقات فراغت خود 
نند؛کرا سالم پر می

ورزش و آموزش صد در صد رونق پیدا کرده؛
هایش در حال تفریح در کنار ساحل زیباي دکتر فرور را با نوه

بینم؛عسلویه می
مانده و زیبا و ترکیب طرح سنتی روستاها دست نخورده باقی

اند.تمیز شده

ساله)2کوتاه مدت (
ایجاد امنیت در محیط با تقویت موسسات فرهنگی و حمایت از

اماکن مذهبی و حفظ روحی و روانی مردم؛
ایجاد فرهنگسرا؛
هاي هنري؛برگزاري برنامه
سازي روستاها به صورت سنتی؛زیباسازي و اصیل

ساله)5میان مدت (
 پارك فناوري؛ایجاد
 ایجاد شهر الکترونیک)e-city؛(
کشاورزي و ....؛- گسترش نظارت الکترونیک در تجارت
.مرمت آثار باستانی


