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گفتگو و توسعه رونمایی از نتایج و دستاوردهای طرح  اولين کارگاه پایانی

 29آذر ماه  81عسلویه  - همسوئی ميان گروههای ذینفع در ایران: ایجاد

 

 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس   های سالن همایش

 

 
 

 سخنان آغازین کارگاه

در راسراا  رننارایی ا    « گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههای ذینفع»کارگاه پایانی طرح   

ضور مدیحان ن کارکنان سا مان منطقه نیرهه اتااراد  انرحپ  پرارما نااینردگان      ناایج ن دساانردها  این طح  با ح

ها ن...( رئيس ن بحخری ا  کارشناسران موسسره مطات را       نهادا اتحادیه جوامع محلی عسلویه )شوراهاا سا مانها  محدم

یحان ن کارشناسران  اتاللی انحپ ا م انن ن یح نفت در امور مهندسریا مارانر ن یرح نفرت در امرور اجااراعیا مرد        بين

 یسرت اسراان بوشرهحا     ها  نفای ن گا   مساقح در عسلویه ن جر،ا مردیحان ن کارشناسران اداره کري محري       شحکت

شناسری ن برا حضرور      یست ن جام ه  یستا بحخی ا  اساتيد داناگاه در حو ه محي  کارشنام سا مان حفاظت محي 

ا در 22آذر مراه   81توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا ا در تاریخ اتاللی در حو ه دسايابی به  دن نفح ا  ماخااين بين

 محي ساتن اجاااعا  سا مان منطقه نیهه اتاااد  انحپ  پارم بحگزار شد.

 هدف های کارگاه 

 ارائه ناایج ن دساانردها  طح  گفاگو ن توس ه؛ 

 اسافاده ا  ناایج ن درسها  آموخاه این طح  در دیگح مناطق نفای؛ 

 اتاللی محتب  با موضوع ن اناقال آن به کارشناسان ن مدیحان صنایع نفرت ن     تجحبيا  بيناسافاده ا

 گا  ن دیگح گحنهها  ذینفع؛

 ها  طح  در منطقه؛ تبادل نظح در باره ادامه ف اتيت 
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  موسسه توس ه پایدار نایبند.»حاایت ا  تاکي محدمی ایجاد شده در منطقه.» 

 

 

 سخنرانان کارگاه

 حمدزاده، مدیر پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارسمهندس علی ا

در  گویی به مهاانران حاضرح    در ابادا  کارگاه مهندم احاد ادها با خوشامد

گفاگو ن توس ه در ایحان: ایجاد هاسویی ميان »کارگاها بيان کحدند: طح  

اتاااد   با حاایت سا مان منطقه نیهه 8321ا ا  سال «ها  ذینفع گحنه

اتاللی انحپ ا موسسه توس ه پایردار ن   انحپ  پارما موسسه مطات ا  بين

 یستا بنياد  مين  نده ن کايسيون ارنپا ن با تاکيد بح دسايابی به  محي 

توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا  آغرا  گحدیرد.  امرحن  شراهد بحگرزار       

نااینردگان   کارگاه نهایی ایرن طرح  ن ارائره دسراانردها  آن برا حضرور      

آفحینان ایرن حرو ه بخاروا برا حضرور       گحنهها  ذینفع کليد  ن نقش

 م انن ن ماانر ن یح نفت ن دیگح گحنهها  عالمند حاضح هساي،.  
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 مهندس حسین نصوری، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 

ن ن مدعوین خرارجیا نااینردگان جوامرع    آتا  مهندم ناور ا ضان خوشامدگویی به مسئوتين ن ار  نفتا مهاانا

محلی حاضح در ساتن ن دیگحگحنههاا به دیدار  که با م انن محاحم ن یح تبي ا  کارگاه برا  حضرور نااینردگان مرحدم     

کننرده ن   تواند بره عنروان کار     شده در جلسة مذکور می نخي تقی داشاند اشاره کحدند.  به نظح ایاان مباحث مطح 

گفاگرو ن توسر ه   »ی هاچون طح  های اثحگذار در طح 

 در« هرا  ذینفرع   در ایحان: ایجاد هاسویی ميان گرحنه 

 در آن بکررارگيح  ن تواناندسررا   آمررو  ا بخررش

 اساسرری نقررش برره توجرره بررا هررا  یحسرراخت توسرر ه

 هاحاهری  ن هاکار  ن گساح  نهاد محدم ها  سا مان

 راهبررحد  سررند ن راه نقارره ترردنین در محلرری مررحدم

ایاران هاچنرين بره طرح        .اشدب پارم نیهه منطقه

دیگح  که سا مان منطقه نیهه برا هاکرار  موسسره    

در دست اتدام داردا اشاره ناودند « فحهنگی –طح  جامع مطات ا  اجاااعی »اتاللی انحپ  تحت عنوان  مطات ا  بين

ار ایرن شردند کره طرح      تواند تاثيح خوبی بح رنند کارها داشاه باشرد.  ن  خواسرا   ن تاکيد کحدند که این طح  نيز می

محيطری ن اتااراد  نارد    مذکور  در فا  مطات اتی ناانَد ن به فحایند عالياتی با تاکيد بح حي مسائي اجاااعیا  یسرت 

که خحنجی طرح   « موسسه توس ه پایدار نایبند»گيح  سا مان محدم نهاد  کار شود. هاچنين ایاان در ادامه به شکي

بودا اشاره ناودند ن بح این نکاه تاکيد داشراند کره   « ها  ذینفع هاسویی ميان گحنه گفاگو ن توس ه در ایحان: ایجاد»

تواند به گساح  رابطه صن ت نفت ن جام ه محلی کا  ناروده ن  مينره توسر ه پایردار ن      ایجاد چنين نهادهایی می

 ماوا ن را در منطقه عسلویها فحاه، نااید.

 المللی انرژی ات بیندکتر سید حسین ایرانمنش، رئیس موسسه مطالع

به عنوان شحی  ماتی ن نيرز  « گفاگو ن توس ه»ها  این موسسه در طح   ایاان با اشاره به چگونگی حاایت ن ف اتيت

راهبح  ن نظار  بح انجام آنا بيان کحدند کره ایرن موسسره عرالنه برح      

انجام مطات ا  اجاااعی ن راهبحد  در صن ت نفرتا برا کار  مارانر     

تا که عضو هيئت علای موسسره نيرز هسراندا سر ی     اجاااعی ن یحنف

ها بره مردیحان صرنایع     ها  راهبحد  در این حو ه دارند با تدنین بحنامه

نفت ن گا  بحا  ارتباط بهاح با جوامع پيحامونی ن هاچنين دسايابی بره  

 توس ه پایدار در مناطق نفای کا  کنند.  
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 مهندسی مهندس سید عماد حسینی، معاون وزیر نفت در امور

بيان کحدنرد کره   مهندم سيد عااد حسينی 

هررا  جدیررد ن ار  نفررت در دنره   سياسررت

جدیدا برح مارارکت مرحدما توسر ه پایردارا      

ها  نفای  پحداخان به مسائي پيحامونی پحنپه

ن ایجرراد توسرر ه پایرردار ن مارروا ن در ایررن   

مناطق تاکيد دارد.  ایاران در ادامره یرادآنر    

ی ن محلری  شدند که توجره بره جوامرع بروم    

ها تسهيي گحددا تا با ایجاد هاسروییا   ها در پحنپه ها مد نظح باشد ن فحایند ماارکت آن بایسای تبي ا  شحنع پحنپه می

سرت کره    ها ن هاچنين رفع نيا ها  جام ه پيحامونیِ منراطق نفاری فرحاه، شرود. ایرن درحراتی        مينه موفقيت پحنپه

گحفرتا امرا خوشربخاانه ا      پها جلب ماارکت محدمی در دساور کار تحار مااسفانه در منطقه عسلویه ب د ا  شحنع پحن

ها  جدید ن ار  نفتا مسائي  یست محيطی ن اجاااعی جوامرع پيحامرون    این پس تال  بح این است که با سياست

 در مناطق نفای تبي ا  نرند به پحنپه مطح  ن مد نظح باشد. 

 

المللی  زیر نفت و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بیندکتر سید امیر طالبیان، مشاور اجتماعی و

 انرژی

عنوان موسسره نراظح برح کاياره راهبرحد  طرح         اتاللی انحپ  به دکاح طاتبيانا بيان کحدند که موسسه مطات ا  بين

گفاگررو ن توسرر ه در ایررحان: ایجرراد هاسررویی ميرران    »

عاي کحده است.  ایاان با اشراره کلری   « ها  ذینفع گحنه

اجحا  طح  ن رنیکحدها  جدیرد ن ار  نفرت در   به رنند 

ها  پيحامونی صن ت نفتا اضافه کحدنرد:   توجه به محي 

امحن  شاهد رنناایی ا  دساانردها ن ناایج طح  گفاگرو ن  

مطات ا  جامع اجااراعی  »توس ه در ایحان ن ان قاد طح  

در منطقه عسلویه هساي،.  جحا که ار یابی ن « ن فحهنگی

 یسرای پيحامرونا توسر  ایرن      ا  صن ت نفت مسالزم شناخت بيااح بساح اجاااعی ن بسراح محري   ه پایشِ ف اتيت

صنایع است. به اعاقاد ن  صن ت نفت عالنه بح پيامدها  منفیا ناایج مثبای نيز بحا  جوامع محلی به هاحاه داشراه  

حل پيامردها  منفری ن افرزایش ن    ها  مطات اتیا شناسائی پيامدها  مذکور به جهرت کنار   است. بنابحاین هدفِ پحنپه

گفتگو »باشد.  ن  مجددا بيان کحدند:  امحن  با اتاام موفق طح   تقویت پيامدها  مثبتِ حضور صنایع نفت ن گا  می

جرامع  »شراهد آغرا  پرحنپه دیگرح  بره نرام طرح         ، «و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههای ذینفع

قه نیهه اتااراد  انرحپ  پرارم ن منراطق پيحامرونی هسراي، ن اميردناری، برا         در منط« فحهنگی –مطات ا  اجاااعی 

 یست ن... در منطقه ن نقش آفحینری جوامرع محلیابارواني،     شناسان ن ماخااان محي  اسااحار ن حضور موثح جام ه

ن حري   هایی منطقی برحا  سراماندهی   حي طور علای بحرسی کحده ن راه مسائي اجاااعی ن  یست محيطی منطقه را به

 آنها پيانهاد کني،.  
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 زیست دکتر محمدتقی فرور، رئیس هیئت مدیره توسعه پایدار و محیط

ا  ا  طرح     دکاح فحنر ضان ابحا  خحسند  ا  حضور ناایندگان تاام گحنهها  ذینفع در این جلسها به ارائره خالصره  

آغا  تا پایان بدین شح  پحداخاند: طرح    ا  ،«گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروههای ذینفع»

هایی است که این موسسه با تکيه بح تجارب دن دهه اخيرح خرود برا جوامرع برومی ن       ا  جاله طح « گفاگو ن توس ه»

محلیا ن در دسايابی به توس ه پایدار با اسافاده ا  رنیکحد مدیحیت ماارکای ن هاسرویی گحنههرا  ذینفرع کليرد      

ن « هرا  چراتش »ها ن ناایج حاصي ا  این طح  چه در بحرسی ن تحليي مارارکای   نن ش  خحنجیانجام داده است.  بد

توس  ناایندگان تواناند شده گحنهها  ذینفعا نض يای را پريش آنرده اسرت   « نقاه راه»ن « اساحاته »چه در ارائه 

نههرا فرحاه، شرده اسرت.      بينی شرده توسر  ایرن گح    که ا  این پس ميدان عاي بحا  دسايابی به آینده مطلوب پيش

ایاان هاچنين یادآنر شدند که در حال حاضرح رننرد مارارکت ن هاسرویی صرنایع نفرت ن گرا ا مسرئو ن محلریا          

ها  جوامع بومی ن محلی مساقح در منطقه طور  پيش رفاره اسرت کره     سا مانها  دنتای در سطح اساان ن سا مان

 ا  اسرافاده  در بين گحنهها  ذینفرع ن « نهاد مدیحیت ماارکای»ا   اند راه مينه ایجاد سا  ن کار   م بحا  تاسيس ن 

فحاه، آمده است.  ایاان  کاور مناطق دیگح در گا  ن نفت صنایع توس ه در طح  آموخاه درسها  ن رنند این تجارب

گحنههرا  ذینفرعا ماارکي شردن     « نهراد مردیحیت مارارکای   »ها  تاکيي  هاچنين توضيح دادند ا  جاله ضحنر 

انردرکاران طرح  فرحاه، شرد ن       ع محلی عسلویه بود که این امح مه، هر، برا تسرهيلگح  اجااراعی تارام دسرت      جوام

تاسيس شد ن بردین طحیرق تارام گحنههرا  ذینفرع بره صرور  ماارکي ن در تاترب          « موسسه توس ه پایدار نایبند»

 توانند نارد عحصه شوند ن ایفا  نقش ناایند.      شخايت حقوتی می

 
هرا  اجااراعی منطقره )جوامرع      دار تاام گحنهها در اسافاده ا  پاانسريي   ن با تاکيد بح رنند حاایت ادامهدر اناها ایاا

آنریها  بين اتاللی در دسايابی به توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا  سخنان خرود را   محلی(ا اسافاده ا  تجارب ن فن

 پایان دادند.  
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 سازمان حفاظت محیط زیستیی مهندس اصغر مبارکی کارشناس خزندگان دریا

ساحلی در منطقره پرارم ملری نایبنردا مهنردم  اصر ح       -در بخای ا  کارگاها با توجه به اهايت تنوع  یسای دریایی

هرا بردین شرح  بيران کحدنرد:       پارت  ا  به نقش مه، ن اکوتروپیکی  م  مبارکی کارشنام خزندگان دریایی طی ارائه

مت محري  دریرایی   ها موجوداتی هسراند کره در سرال    پات  م

کننرد. در   اتاللی  ندگی می نقش به سزایی دارند ن به صور  بين

گونه  م پارت در خلريج فرارم نجرود دارد کره در       7مجاوع 

تحین بخش ا  خلريج   باشند. منطقه عسلویها مه، حال انقحاض می

پارت منقرار عقرابی در آنجرا      فارم ن دریا  عاان است که  م

گرذار    سرال یکبرار تخر،    3-4هرح  نجود دارد.  ایرن موجرودا    

هرا    انرد.   یسراگاه   کنند ن به هاين دتييا بسيار مورد توجره  می

اتکرحم ن نخيلرو     هرا  مرذکورا جزایرح ام    پارت  عاده ن اصلی  م

ست که  در حال حاضرحا فقر  در منطقره     باشد. این در حاتی می

 بنود حضور دارند.  

هراا عوامري    هاا بحخورد با ترایق  ا  این گونه دریایی را تخحیب  یساگاهحي  ایاان در ادامه ا  جاله عوامي تهدید کننده

هرا  ا  اهايرت  یراد      پارت  دریائیِ نایبند در  یست  م -آب ن هوایی ن.... بيان کحد ن تاکيد کحد پارم ملیِ ساحلی

ه ایرن گونره   کننرد  ها ن جا يت توتيرد مثري   پات  م گذار  بحخوردار استا چون این پارم محي مناسبی بحا  تخ،

 باشد. می

 

 مال اهلل محمدی،  مدیرعامل موسسه توسعه پایدار نایبند 

تال  بحا  دسرايابی بره   « موسسه توس ه پایدار نایبند»ها   رساتت ایاان در ابادا با تاکيد بح اینکه یکی ا  مهااحین 

باشردا  عرالنه کحدنرد     توس ه پایدار در منطقه عسرلویه مری  

اند  دان به اساقبال صن ت نفت آمدهجام ه بومی با تبانی خن

ها بهحه چندانی ا  حضور نفت نبرحده ن   اما در طول این سال

بينند ن اميد دارنرد کره باروان     دیده می به نوعی خود را  یان

هرا    ها  موثح در جبحان  یران  با هاکار  تاام گحنهها گام

هرا  ایرن موسسره را     نارده بحداشت.  ایاان ا  جاله هردف 

 ايابی به موارد  یح بيان کحدند:  تال  در دس

    ت امي ن هاسویی با دست اندرکاران صرن ت نفرت ن

 گا  ن تحقيقا  ن....؛

 ها  بومی؛ شناسایی تحق 

 دسايابی به م يات پایدار؛ 

  یست(.   پایان بحا  کاهش آتودگی محي   یسای پایدار )تال  بی دسايابی به محي  
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 توسعه پایدار نایبند بوهندی کمالی، رئیس هیئت مدیره موسسه

خاوا مهندم نارور  مردیحعامي    ایاان ا  مسئوتين صن ت نفت ن بخاوا منطقه نیهه اتاااد  انحپ  پارما به

«  موسسره توسر ه پایردار نایبنرد    »گيرح    سا مانا مهندم احاد اده مدیح پهنهش ن فنرانر  سرا مان کره در شرکي    

گيرح  ارتبراط صراياانه برين تارامی       کاح فرحنر کره در شرکي   ها  فحانانی ناودند ن هاچنين ا  جناب آتا  د تال 

موسسره  »بدیلی داشاندا تاکح ن تدردانی ناودند. رئيس هيئرت مردیحه    ذینف ان در منطقه عسلویه نقش پحرنگ ن بی

ها  گذشاه را بسيار ناچيز دانسراها نتری    ا ت امي سا نده بين صن ت نفت ن جوامع بومی در سال«توس ه پایدار نایبند

ها  آشای ن ت امي بين جام ه بومی ن صن ت نفت عنوان ناودند. ایاان اميدنار بودنرد کره برا     سال اخيح راا سالسه 

بایسای ا  موضع بحابح ن به صور  موا   در پيابحد اهداف مااحم صن ت نف ت ن جام ه برومی گرام    این آشایا می

باشد. در ناتع جام ه بومی برحا  ت امري دسرت درا     بحداشاه شود ن در این راهبحدا جام ه بومی نقش پحرنگی داشاه 

طلبد که ا  این نض يت نجا  یابرد ن انضراع بهبرود یابرد ن خواهراِن اسرافاد  درسرت ن         کحده است ن نقاه راهی می

 مناسب ا  منابع طبي ی است. ایاان در ادامه پيانهادهایی را ا  سو  جام ه بومی به شح   یح بيان کحدند:

با توجه به اینکه بيااحین آسريب صرنایع   —ت حیف جام ه بومی ن اسافاده درست ا  م نا  آن با نگح  ن اصال  –

نفت ن گا  به منطقه عسلویه نارد شدها اما ش اع ت حیف جام ه بومی ا  نظح صن ت نفت بسيار گسراحده اسرت ن   

 شود؛   اندکی نايب جام ه بومی عسلویه می به هاين دتيي مزایا  اخاااا یافاه

ا  بحا  جام ه بومی در نظح گحفاه شرود چرون جام ره برومی در خر        شود سهايه حنیی اساخدام میاگح ني –

 مقدم محافظت ا  صن ت نفت تحار دارد بنابحاین باید سه، بيااح  در اساخدام داشاه باشند؛

 ها اسافاده شود. )آمو   ن پحنر ا امور فحهنگی ن ....(؛ ا  مدیحان بومی در تاام بخش –

 ا  در منطقه عسلویه افزایش یابد؛ ها  توس ه ساختافزایش  یح –

 ا  بحا  تواناندسا   جام ه محلی؛ ایجاد محاکز فنی ن ححفه –

 ها. گيح  ها ن تااي، ریز  ماارکت جام ه محلی در بحنامه –

 المللی بیولوژی دریائی و توسعه پایدار صنایع نفت و گاز بین محققخانم ساندرا کالف، 

ضان اظهار خحسند  به تحاظ حضور در ایرحان   خان، ساندرا کالفا

هایی )گفاگو  بين صن ت ن جام ره برومی( بره     ن در چنين ناست

گفاگو بسيار مه، است اما هارحاه برا آن   »این نکاه اشاره ناودند که 

ایاران برا اشراره کرالن بره      « باید تحقيقا  علای نيز صور  گيرحد 

ا را در نايجره  تجحبيا  خود در کاور موریارانیا بهارحین عالکحدهر   

فرارم   هایی دانساند ن هاچنين نجود داناگاه خلريج  چنين گفااان

کننده در موضوعا  محبوط  در منطقه عسلویه را بسيار مفيد ن کا 

 به ت امي صن ت ن جام ه بومی عنوان کحدند.   
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 دکتر ادگاردو گارسیا الرالده )ونزوئال(، نماینده بنیاد زمین زنده

يا  راتده به ناایندگی ا  بنياد  مين  ندها با اظهار خانود  ار حضور در جارع حاضرحان کارگراها    دکاح ادگاردن گارس

 یحا گفاگو ن ت امي بين گحنهها  ذینفع نايجره بخرش    امروز، روز بزرگی استگونه آغا  کحدند:  این شان را صحبت

احم برحا  توسر ه پایردار در عسرلویه     ها با درم ن شناخت مااحما در پی دسايابی به ی  مسيح ما بوده ن هاه آن

گفاگرو ن توسر ه در صرنایع نفرت ن گرا :      »پرانرپوینای تحرت عنروان     8هساند. ایاان ضان م حفی بنياد  مين  نده

سال سابقه کار در نقاط مخالف دنيا برودا   25ها ِ آموخاه در طول  ا  ا  درم که شامي خالصه« ها ها ن گزینه چاتش

 ارائه دادند ن بيان کحدند:    را به جاع حاضح در کارگاه

بنياد  مين  نده در کاورهایی نظيح نيجحیها کامحننا اسکاتلند ن... تجحبيا  ار شاند  در  مينه کار با صرنایع نفرت   

هرا  ماراحم  یراد      ن گا  ن دیگح گحنهها داشاه است.  صنایع نفت ن گا  در هاه کاورها  مورد بحرسی با چراتش 

 ااحین آنها عبارتند ا :رنبحن است که بحخی ا  مه

 ت ييح کاربح  اراضی؛ 

 آتودگی آبا خام ن هوا؛ 

 ت ييحا  در شيوه م يات عحفی ن سنای؛ 

 ت ييحا  جا يای؛ 

 ا  دست دادن تنوع  یسای؛ 

  ها  ناگيحدار؛ شيوع بياار 

    هرا    ت ييحا  اجاااعی ن فحهنگی )ت رارضا فسرادا ترنش

 اجاااعی(؛

 ...ن 

 

ها بایرد بره سره راه حري      ها در هاه جا  دنيا نجود دارد ن بحا  رفع این چاتش ین چاتشدکاح گارسيا اضافه کحدند ا

 نظام مدیحیای کارا ن منسج، با توجه خاا بره بهداشرتا سرالمای ن    -2؛ نفعیذ  هاگحنه مااحم نشيب -8کليد : 

  هرا  گرحنه  نيب ارتباط موثح )سا  ن کارها ( س،يمکان توس ه 3ی ن ابیار  ن شیپا به هاحاه ی  سيسا، ستی   يمح

 توجه نیهه کحد.     نفعیذ

هرا  ذینفرع نجرود نداشراه      در ادامه با مثاتی ا  نيجحیه توضيح دادند که اگح هاسویی ن هابساگی بين گحنه ایاان

شرود   باشدا موفقيای در ميان نخواهد بود.  چحا که بدنن هاسوییا نيا ها ن اناظارا  جام ه محلی در نظح گحفاه ناری 

محيطری در بيرحنن ا  فرنس دیرده      ها   یسرت  یاا اثح  نامطلوب به هاحاه دارد.  ضان اینکه اکثح انتا  ار یابین نها

شود.  تذا آنچه که تجحبه بنياد  مين  نده ا  مطات ه  شوند ن بيااح بحا  مقاصد خود صن ت نفت به کار گحفاه می نای

 گوید این است: خيز می ن تحقيق در مناطق نفت

                                                

 

 

 
گيحنرد ن عاري    ( در تندن بنا نهاده شده است. چا، اندا  این بنياد این است که مرحدم برا یکردیگح یراد مری     8366) 8217نده به طور مساقي در سال بنياد  مين   0

برومی ن محلریا    هرا  ذینفرعا نظيرح دنترتا جوامرع      کنند. بنياد  مين  نده در شحاکت با سایح گرحنه  کنند ن  مين را به جایی بحا  کسب تذ  ا   ندگی تبدیي می می

 کند.  ها  خاوصی ن... در هاه مناطق دنيا کار می شحکت
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باید به فراتر از مشورت با جامعه بومی فکر کند و یک گفتگوی دائمی و همیشگی با جامعهه   صنعت نفت»

بومی داشته باشد.  جامعه بومی باید توانمند شود و از مرحله اتکای این جامعهه بهه نفهت و گهاز بگه رد.       

مشارکتی که با  بایستی از مرحله تحقیقات، مطالعات و پایش فراتر رفته و به یک همگردانی یا مدیریت می

هها و   شرایط محیط منطبق یابد، برسیم. از روابط داد و ستدی فاصله بگیهریم و بهه فکهر  لهق راه حه      

شوند فراتر رویم و اولویت برتر  ای که روابط، تجاری و صنعتی دیده می های مشترک باشیم.  از مرحله ایده

 مردم و گرایش به مردم باشد.

اضافه کحدند کره بنيراد  مرين  نرده برا      « گفاگو ن توس ه»ها ن ناایج حاصي ا  طح   دکاح گارسيا با توجه به موفقيت

هرا ن اتردامها   یراد  را     ها  این موسسها ف اتيرت  در ایحان ن توان« موسسه توس ه پایدار ن محي   یست»هاکار  

م دهد که این طرح  یکری ا    مياواند با گحنهها  ذینفع مخالف در دسايابی به توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا  انچا

 ها  موفق آن است.  ناونه

بيران  « ایجراد اعااراد در گحنههرا  ذینفرع    »شان در ارتبراط برا    ها  در پایان با اشاره به یکی دیگح ا  درم آموخاه 

برحدار  ا  نفرت دریرا      ن  در این  مينه تجحبه بهحهاعتماد با حضور جامعه بومی می تواند ایجاد شود.  کحدند: 

)بين اسکاتلند ن نحنپ( را به عنوان یکی ا  بهاحین تجرارب دنيرا در  مينره اعااراد ذینف ران بره یکردیگح برحا           شاال

گيح  در خاوا مسائي محتب  با توس ه پایدار در جوامع محلی اطحاف تاسيسا  صن ت نفرتا   ریز  ن تااي، بحنامه

اکنون بهارحین مثرال    چه کار  باید انجام دهند. نتی ه، دانساند م حفی کحدند.  ایاان اضافه کحدندا آنها در ابادا نای

 ا  توس ه ن هاسویی گحنهها  ذینفع در کنار یکدیگح است.

 دکتر گارسیا معتقد است:

 ها  خرود را   حي ها نجود نداردا هح جام ه مسيح ن راه هيج نسخه جهانی یا سيسا، جادنئی بحا  رفع چاتش

 کند؛ طحاحی میها  خود  هاا فحهنگ ن هدف بحاسام ار  

 داند؛ ها را نای هاه ما احاياج داری، ا  یکدیگح یاد بگيحی،ا چون هيچ کس تاام جواب 

 کند بره هاران    ها تاکيد می اجاااعی ن اتاااد  امحن  دنيا هاانطور که به فحصت امحيطی ها   یست بححان

 ست.نسبت نيز به تهدیدها د تت دارد؛  مان گفاگوا تسهي، ن اجااع فحا رسيده ا

 گیری  بندی و نتیجه جمع

ن « اتاللری انرحپ    موسسره مطات را  برين   »در پایان کارگاه آتا  مهندم ناور  ن مهندم حسينی ضان تارکح ا   

 ایجراد : ایرحان  در توسر ه  ن گفاگرو »ن در راهبرح  ن اجرحا  طرح     « موسسه توس ه پایدار ن محي   یست )سنساا(»

 ا بيان کحدند:ا موارد  یح ر«ذینفع گحنهها  ميان هاسوئی

 اگح تحار است تاايای گحفاه شود باید جام ه بومی در آن نقش داشاه باشد؛ -8

هرا   باشند کره ترحار شرده اسرت بره آن      نفح می 711در حال حاضح مجاوعِ نيحنها  بومی در مناطق مخالف  -2

 د؛ها اسافاده کح باوان ا  نيحن  کار  آن 81ن  87ا 86ها    م داده شود تا در فا ها   آمو  

با مذاکحاتی که با آتا  دکاح طاتبيانا ماانر اجاااعی ن یح نفت صور  پذیحفتا مقحر شد که جوامع محلری   -3

ها  سا مان منطقره نیرهها ذینف ران مخالرف حضرور پيردا کننرد ن         ها  مخالف محبوط به طح  در کارگحنه

 موضوعا  محبوط به توس ه را مطح  کنند؛



82 

سای تاهيردا    م را جهرت افرزا  سره، اسراخدام جوامرع برومی        بخش منابع انسانی ن ار  نفتا ميبای -4

 پيحامون در صن ت نفت را فحاه، آنرند؛ 

ها  مه، ن مورد درخواست سا مان است که ميبایست  فحهنگی یکی ا  طح  -طح  جامع مطات ا  اجاااعی -5

هرا در طرول      آنطور جد  دنبال شود ن با ذینف ان مخالف در این خاوا جلساتی بحگزار شود تا نظحا به

 انجام طح  مورد اسافاده تحار گيحد؛

ها   مطح  شرده توسر  دکارح فراطای در ایرن کارگراه در خاروا حفر           در سایت پارم شااتی دغدغه -6

 اکوتوپ  دریایی را بطور نیهه مد نظح تحار خواهي، داد؛

 بحا  تامين آب نخي تقی ا  خ  سحاسح  کوثحا تال    م را انجام خواهي، داد؛   -7

سررئله بهداشررت ن درمرران ا  طحیررق مرردیح بهداشررت ن درمرران صررن ت نفررت پيگيررح  ن بررا بياارسرراان    م -1

جدیداتااسيس تامين اجاااعی تحارداد بساه خواهد شد تا انااء اهلل ماکال  بهداشرت ن درمران در منطقره    

 حي شود؛

شراه ترا مسرائي ن    ایری دا   یست ن اجاااعا  پيحامونی حساسيت نیهه مقام عاتی ن ار  نفت نسبت به محي  -2

 گيح جوامع محلی ن صن ت نفت شده تکحار ناود؛ هایی که در پارم جنوبی دامن آسيب

ن « سا مان منطقه نیهه اتاااد  انحپ  پرارم »مابين  نامه هاکار  فی محاس، اخاااميه این کارگاه با ان قاد توافق

طرح  جرامع مطات ره پيامردها      »اتی جهت انجام پحنپ  پهنهای ن تحقيق« موسسه بين اتاللی مطات ا  انحپ »

هرا  تحرت تراثيح در     در منطقه نیهه اتاااد  انحپ  پارم ن شهحساان« فحهنگی اساقحار صن ت نفت -اجاااعی

 ها  پارم جنوبیا ميانی ن شااتیا به پایان رسيد. سایت
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دومين کارگاه پایانی طرح گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی ميان 

 8929آذر ماه  92تهران،  -نفعگروههای ذی

  المللی انرژی سالن اجتماعات موسسه مطالعات بین

 

برا  « هرا  ذینفرع در عسرلویه    گفاگو ن توس ه پایدار در ایحان: ایجاد هاسوئی ميران گرحنه  »دنمين کارگاه پایانی طح  

ه مارانر اجااراعی ن یرح    هدف ارائه ناایج ن دساانردها  این طح ا ن با حضور ناحدها  مخالف ن ار  نفرت ا  جالر  

 یست ن ار  نفتا رئيس رنابر  عارومی شرحکت ملری نفرتا کارشناسران ن        نفتا مدیحکي ایانیا بهداشت ن محي 

هرا  ایانریا    ریرز ا بخرش   آمرو  ا م اننرت بحنامره     ها : رناب  عاومیا منابع انسرانیا  مدیحان ن ار  نفت ا  بخش

اتاللی انحپ ا اداره بنادر ن کارايحانی ن   ان موسسه مطات ا  بينهاا مدیحان ن کارشناس  یست شحکت بهداشت ن محي 

اتاللری در حرو   توسر ه      یست ن دن نفح ا  ماخااين بين شناسیا موسسه توس ه پایدار ن محي  محکز ملی اتيانوم

 اتاللی انحپ  بحگزار شد. پایدار در صنایع نفت ن گا  در محي ساتن اجاااعا  موسسه مطات ا  بين
 

 

 کارگاه  های هدف

 ارائه ناایج ن دساانردها  طح  گفاگو ن توس ه؛ 

 تحنیج ن گساح  ناایج این پحنپه در سطح ن ار  نفت؛ 

 اتاللی در حو ه توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا ؛ ارائه تجحبيا  ن درسها  آموخاه بين 

 ؛«گفاگو ن توس ه»ها  آتی محتب  با طح   بحث ن بحرسی در خاوا ف اتيت 
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 گفاگو ن توس ه»شدن پيانهادها ن ناایج حاصي ا  طح   رسی در خاوا بس  ن اجحاییبحث ن بح.» 

مطات را    موسسره » علاری  هيئرت  عضرو مارانر اجااراعی ن یرح ن     اطاتبيران سيداميح  دکاحابادا  این کارگاه  در

 گرحنه  ا  نمطات ر  موسسره  هرا   ف اتيرت  خاروا  درمطاتبی  مهاانان به گویی خوشامد ضان ا«اتاللی انحپ  بين

اضرافه   ایاران   بيران کحدنرد.   «توسر ه ن  گفاگرو » طح  اجحا  درآن  نقش ن آن پایدار توس ه ن اجاااعی مطات ا 

 هاسروئی  ایجراد  برا  اسرت  توانساه (Co-management) ماارکای مدیحیت مدل ا  اسافاده با پحنپه این کحدندا

 مردیحیت  اتگرو   ا  مروفقی  مردل ( دنتاری  بخرش  ن محلری  جام ه نفتا صن ت) گحنه ذینفع کليد  طح  سه بين

 ترحار  اسرافاده  مورد ذینف ان  بين بهاح ارتباط بحا  نيز نفای مناطق سایح در تواند می که آنرده نجود به را ماارکای

 :بود داده تحار نظح مد  یح را در اجحا  این طح  مه، محور سه ابادا ا  موسسه . ضان اینکهگيحد

 ا  طرح ا  پرذیح   برحا   نفت ن ار  مخالف ها  بخش با مذاکحه ن رایزنی طحیق ا   طح ا  پاايبانی ن حاایت -8

 ؛پحنپه این ناایج ا  نهایی کننده اسافاده عنوان به پارم انحپ  اتاااد  نیهه منطقه سا مان جاله

 ؛تحقيق تي، م نو  ن علای راهبح  -2

 .ها آن بحرسی ن ا  مححله ها  گزار  دریافت ن تحقيق محاحي انجام بح نظار  -3

در ادامه دکاح محادتقی فحنرا رئيس هيئت مدیحه موسسه توس ه پایدار ن محي   یست ن مدیح تي، تحقيقا مهندم 

 یست اساان بوشهحا دکاح ادگاردن گارسياا نااینده بنياد  مين  نردها خران، سراندرا     مطهح ا مدیح کي حفاظت محي 

ن آتا  بوهنرد  کاراتیا نااینرده موسسره      س ه پایدار صنایع نفت ن گا اتاللی بيوتوپ  دریائی ن تو بين محققکالفا 

نظحا  خود را در خاوا طح  مذکورا توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا   توس ه پایدار نایبند با ارائه سخنحانیا نقطه 

به بحخی ا  نقطره   ها  آتی صن ت نفت در سواحي خليج فارما ارائه دادند که ن هاچنين ارائه پيانهاداتی بحا  طح 

ن پاسرخ    شود. در این کارگاه ب د ا  سخنحانی هحکدام ا  افحاد فوقا جلسه پحسش نظحا  آنان در صفحا  ب د اشاره می 

 شحکت کنندگان کارگاه ن سخنحانان انجام شد.

 سخنرانان کارگاه

 دکتر سید امیر طالبیان،  مشاور اجتماعی وزیر نفت

 المللی انرژی و توسعه پایدار در مؤسسه مطالعات بین و رئیس گروه مطالعات اجتماعی 

ها  آن ن توضيح محورها  مطات اتی در گرحنه مطات را  اجااراعی بره د یري       ایاان ضان م حفی موسسه ن ف اتيت

ها  راهبرحد  ن ار  نفرتا ا  طرح      عنوان هاب پهنهش به « اتاللی انحپ  موسسه مطات ا  بين»حاایت ن پاايبانی 

 اشاره کحدندا که مهااحین آنها عبارتند ا :« ن توس هگفاگو »

       حاایت ن پاايبانی ا  طرح  ا  طحیرق رایزنری ن مرذاکحه برا

ها  مخالف ن ار  نفرت برحا  پرذیح  آنا ا  جالره      بخش

عنرروان  سررا مان منطقرره نیررهه اتاارراد  انررحپ  پررارم برره 

 کننده نهایی ا  ناایج این پحنپه؛   اسافاده

 ي، تحقيق در تاام طول پحنپه؛راهبح  علای ن م نو  ت 

       پاايبانی ن حاایت ا  تري، تحقيرق در سرفحها  ما ردد بره

 گحدید؛ هایی که در این خاوا بحگزار می منطقه ن هاچنين کارگاه

  ها؛ ا  ن بحرسی آن ها  مححله نظار  بح انجام محاحي تحقيق ن دریافت گزار 
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   خيرز ن   جوامع پيحامونی صن ت نفت در مناطق نفت تاکيد بح رنیکحد جدید ن ار  نفت مبنی بح تواناندسا

 خيز. ححکت در جهت توس ه پایدار مناطق نفت

ایاان هاچنين با موفق خواندن این طح  در هاسوئی بين جام ره محلری ن صرن ت نفرت در ایرن منطقره       

 خيز شدند. کارگيح  ن انجام این طح  در دیگح مناطق نفت خواساار به
 

 هیئت مدیره موسسه توسعه پایدار و محیط زیست )سنستا(  دکتر محمدتقی فرور، رئیس
 

هرا    ا بيان کحدنرد: بحگرزار  کارگراه   «گفاگو ن توس ه»دکاح فحنر ضان ارائه توضيحاتی در مورد فحآیند اجحا  طح  

مخالف با گحنهها  ذینفع کليد  در طول انجام طح ا منجح به  ایجاد نوعی سحمایه اجاااعی بحا  شحنع ححکرت در  

ها شده است. ایاان ت امي ن هاسویی گحنهها  ذینفع کليد  ن توانانرد شردن آنهرا را منجالره ایجراد ن       رفع چاتش

را ا  « موسسه توس ه پایدار نایبنرد »ثبت 

جاله مهااحین دساانردها  طرح  بيران   

کحدند ن اضافه کحدند اکنون جام ه محلی 

ها  خود خواسراار یر      با کاف پاانسيي

سرا نده برا صرن ت نفرت      رابطه ماقابي ن

ها  خود  استا تا باواند با ارائه تواناند 

ها  محتب   گيح  ریز  ن تااي، در بحنامه

بررا توسرر ه پایرردار در منطقرره عسررلویه    

ماررارکت ف ررال داشرراه باشررد.  رئرروم   

مهااحین مطاتب ارائه شده توسر  دکارح   

 فحنر به شح   یح بود:
 طح ؛ها  موجود در ابادا  شحنعِ  ماکال  ن چاتش -8

 اتاللی انحپ  ن دکاح طاتبيان در تاام طول طح ؛ نقش موسسه مطات ا  بين -2

 (ا نقش ن اثحا  آن در انجام این طح ؛Co-Managementفحایند مدیحیت ماارکای ) -3

نامره کارشناسری ارشرد خرود      نقش آتا  مالکی پهنهاگح موسسه: که در ابادا  کار با انجام پایران  -4

ارتباط با بوميران منطقره را برحا  تري، تحقيرق فرحاه، کحدنرد ن          مينه شناخت ا  جام ه محلی ن

 طور ف ال ماارکت داشاند؛ هاچنين در طول پحنپه نيز به

عنوان نهاد محدمری ن  نااینرده جام ره برومی ن      به« موسسه توس ه پایدار نایبند»گيح   نحوه شکي -5

 محلی عسلویه ن هاچنين دساانرد ن خحنجی این طح ؛

نیهه جام ه محلی ن صن ت نفت ن دسايابی به  مين هاوار برحا    ئیِ ذینف ان بهبح بودن هاسو  مان -6

 مذاکحه ذینف ان؛

عنوان نااینده جام ه محلی عسلویه بحا  ارتباط با صن ت  درخواست حاایت ن کا  ا  این نهاد به -7

  یست ن اکوتوپ  منطقه؛ نفت ن هاچنين حاف  محي 

 توس ه پایدار نایبند.ها  آینده بحا  حاایت ا  موسسه  بحنامه -1
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 المللی بیولوژی دریائی و توسعه پایدار صنایع نفت و گاز بین محقق خانم ساندرا کالف،

ایاان در ابادا ا  دعو  خود به ایحان ن حضور در جاع مدیحان ن کارشنان صن ت نفت ایحان اظهار خوشوتای کرحده ن  

بح انجام گفاگو ن توس ه بين ذینف ان مخالف 

ها  توس ه  ا  بویهه طح  ها  توس ه در پحنپه

حري   صن ت نفتا برحا  رسريدن بره یر  راه    

ماارکای تاکيد کحدنرد. در ادامره ایاران بره     

بيرران تجحبيررا  ن ناررایج تحقيقررا  خررود در  

نیهه کاور موریارانی پحداخانرد. ن     آفحیقا به

در گزار  خود ناان داد که چگونه با ایجراد  

خيز در  هاسوئی بين ذینف ان در مناطق نفت

سواحي موریاانیا این کارور توانسراه اسرت    

اکوتوپ  دریرایی آن منراطق را حفر  کنرد ن     

محرري  مناسرربی را بررحا   نرردگی موجررودا  

دریایی فحاه، کند. ایاان هاچنين با تاجيد ا  دساانردها  طح  گفاگو ن توس ها بح این نکاه تاکيد داشاند که باید 

ها  کاور موریاانی جهرت   لی انااار یابد.  در ادامه ایاان به نکاتی ا  آموخاهاتال دساانردها  این طح  در سطح بين

 اسافاده در ایحان اشاره کحد که موارد  یح ا  جاله آنها ميباشد:

 موریتانی تجربه از ایران برای هایی درس

  یست در کاهش خطحا  ناشی ا  صنایع نفت ن گا ؛ اسافاده ا  دانش محلی در حف  محي  -8

بره  ؛ )دریرا  سراحي ن  اسرافاده هوشراندانه ا    برحا    یسرت   نظار  ن پایشِ محري   گذار  در حمایهضحنر  س -2

 بلند مد (؛حداکثح رساندن منافع 

 !هوا  سات، ن ....تايزان غنی  دریا: ی  هدف مااحم توس ه -3

 ن سالمت؛ تنوع  یسای ها  شاخص ایجاد اعاااد در محدم ن سهامداران با نظار  بح -4

 (؛چگونگی کار با یکدیگح ن با موسسا  علای محدمی )داخلی ن خارجیضحنر  یادگيح   -5

هرا در   موجود در منابع انسانی بخاها  مخالف به نیرهه سرا مانها  محدمری ن دانارگاه      اسافاده ا  پاانسيي -6

 پيابحد اهداف؛

اب  ن افزایش هاکار ِ صرنایع نفرت ن گرا  در اجرحا  ضرو      یست دریایی  بح محي  نظار  بحا  بيااح تال  -7

  یسای؛ محي 

 ها  ناخواساه به محي   یست؛ افزایش هاکار  صيادان بحا  رسيدگی به خسار  -1

در پایان ایاان با توجه به ناایج سفح خود بيان کحدند: ایحان پاانسيي با یی بحا  تبردیي شردن بره یر  پيارگام در      

فارم دارد.  ضان اینکره موسسرا     ج یست داناگاه خلي کنوانسيون کویت را به نیهه ا  طحیق بخش تحقيقا  محي 

علای موریاانی آمادگی هاکار  ن به اشاحام گذاشان تجحبيا  خود در هاسویی بين ذینف ان برحا  حفر  محري     

  یست دریایی با ایحان را دارند.
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 و جامعه محلی عسلویه ر نایبندبوهندی کمالی، نماینده موسسه توسعه پایدا

بينری در   نفس ن خرو   ساانردها  طح  گفاگو ن توس ه در ایحانا هاگام با ایجاد اعاااد بهایاان در ابادا با اشاره به د

ها  حضور نفت در منطقه عسرلویه   جام ه محلی در ارتباط با صن تا ا  اساقبال ن حاایت جام ه محلی در طول سال

هيچوترت بردنبال تقابري برا      سخن گفاند. ن  به این نکاه کليد  اشاره کحد که جوامع بومی ن محلی منطقه عسرلویه 

اند ن اگح ارتباط ن هافکح  ميان جوامع بومی ن صنایع نفت ن گرا  نجرود داشراه     مهاان خود ی نی صن ت نفت نبوده

باشد ن محدم احسام کننرد کره سره، کروچکی در ایرن      

توسرر ه صررن ای دارنررد هيچوتررت برره مقابلرره بررا آن     

 خيزند.    بحنای

  توسر ه ایرن   ایاان هاچنين اشاره کحدنرد کره هردف ا   

صن ت عظي، ن پيارحفاها در نهایرتا تردانم ن پيارحفت     

هراا   مالکت است که بدنن هاکار  ن هاحاهی تاام گحنه

پذیح نخواهد بود. اتباه باید  رسيدن به چنين هدفی امکان

ها  تاثيحپرذیح ا  گسراح  صرن تا در     با شناسایی گحنه

ن ار  نفت در دنره جدید در ایرن حرو ه بسريار تابري توجره       ها  نارد شده اتدام ناودا که رنیکحد جهت جبحان  یان

است که خود باعث اميدنار  جام ه محلی عسلویه بحا  ارتباط موثح ن سا نده با نفت شرده اسرت.  ن  هاچنرين بره     

عنوان نااینده جام ه محلی بحا  ارتباط با سا مان منطقه نیرهه   به« موسسه توس ه پایدار نایبند»گيح   چگونگی شکي

پارم ن هاچنين صن ت نفت اشاره کحده ن مهااحین هدف این موسسه را مارارکت برا گحنههرا  ذینفرع کليرد  در      

 در مرورد  تیر نها در  یست ن تواناندسا   جام ه محلی عسرلویه دانسراند.  ایاران    منطقه عسلویه بحا  حف  محي 

  ا هرا ين انجرام   برحا  یمحل جام ه  تواناند بح ديتاک بحابحا موضع ا  نفت صن ت با ت امي  بحا یمحل جام ه یآمادگ

 ن اميدنار  جام ه محلی ا  توجه صن ت نفت به جوامع پيحامونی سخن گفاند. نفت صن ت
 

 (LEF) ، نماینده بنیاد زمین زندهادگاردو گارسیا الرالده دکتر

ن طح ا در اباردا نارایج تحقيقرا     دکاح ادگاردن گارسيا نااینده بنياد  مين  ندها به عنوان یکی ا  هاکاران خارجی ای

خود در دیگح مناطق نفای دنيا مانند نيجحیها سيبح  ن ننزنئال را به حاضحان در کارگاه ارائه ناودند. ایاران م اقدنرد   

خيزا گفاگو  دائای برين   ها در مناطق نفت که تنها راه رفع چاتش

گيح  ن مردیحیت   ذینف ان در این مناطق بحا  دسايابی به تااي،

اارکای است. دکارح گارسريا بره ایرن نکاره اشراره داشراند کره         م

هرا در آن ا  یکردیگح    توس ه اجاااعیا فحایند  اسرت کره گرحنه   »

نفرت ا  گرحنه برومی     در این طح  نيرز صرن ت   «. آمو ند درم می

گحفت. بره    نفت درم  آموخت ن گحنه بومی ه، ا  تجحبيا  صن ت

هاستا چحاکه  حيطه یادگيح ا کليد موفقيت در هاه»دیگح  عبار 

شرود؛  هاران    این یادگيح  مااحما به عاي مااحم منجرح مری  

 «.اتفاتی که در طح  گفاگو ن توس ه در عسلویه افااد
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 اه، نکا  سخنحانی ایاان در این کارگاه عبار  بود ا :

 ها ن تجحبيا ؛ م حفی بنياد  مين  نده: هدف 

 ن   انرد  هر،  بره  هيشرب  اريبسر در مناطق مورد مطات ره کره   ها  توس ه پایدار در صنایع نفت ن گا   بيان چاتش

 :  ا  عبارتند ها آن نیتح مه،

o نر ن غيحه(؛ خام )ریز  نفایا فلحها  ش له هواا   آتودگی آبا 

o ت ييحا  جا يای به سبب مهاجح ؛ 

o  ت ييحا  در منابع طبي ی ن حق دساحسی جوامع محلی به آن؛ 

o اعی ن اتاااد ؛  ها  اجاا ها  سنای ن نظام  ت ييح م يات 

o ها  اجاااعی )مابين جوامع سنای ن افحاد تا ه نارد )بوميان ن غيحبوميان(؛ تنش 

o ها  جدید؛ ها  سنای ن فحهنگ تقابي فحهنگ 

o ها ن... آن ها ن ک، شدن هاکار  بين اخاالف ميان سا مان 

 ن در نهایت گارسيا م اقد است:

 ها  خرود را   حي ها نجود نداردا هح جام ه مسيح ن راه هيج نسخه جهانی یا سيسا، جادنئی بحا  رفع چاتش

 کند؛ ها  خود طحاحی می هاا فحهنگ ن هدف بحاسام ار  

 داند؛ ها را نای هاه ما احاياج داری، ا  یکدیگح یاد بگيحی،ا چون هيچ کس تاام جواب 

 کند بره هاران    می ها تاکيد اجاااعی ن اتاااد  امحن  دنيا هاانطور که به فحصت امحيطی ها   یست بححان

 نسبت نيز به تهدیدها د تت دارد؛  مان گفاگوا تسهي، ن اجااع فحا رسيده است.

 

 بخش بیولوژی دریا –دکتر فاطمی استاد دانشگاه، دانشگاه علوم و تحقیقات 

هرایی    یست دریاییا با ارائه گزارشی در خاوا آسيب اتاللی در حو ه محي  عنوان محقق ملی ن بين دکاح فاطای به

که حضور صن ت نفت در عسلویه به حيا  موجودا  دریرایی در سرواحي   

هرا    پارت  نیهه ا  بين بحدن  یساگاه  م خيلج فارم نارد کحده استا به

ا  نرادر هسراندا خواسراار هاسروئی نهادهرا        منقارعقابی که جزن گونهه

هرا در   محيطی با صن ت نفت برحا  جلروگيح  ا  برحن  ایرن آسريب       یست

اکنون در محاحي انتيه گسراح  صرن ت نفرت     پارم شااتی که ه،سایت 

هایی موفق ا  حف  اکوتوپ  دریرایی در   باشدا شد.  ایاان با ذکح ناونه می

کارگيح  این تجرارب در منطقره نیرهه     کنار تاسيسا  صن ایا خواساار به

   اتاااد  انحپ  پارم در سواحي دریا  خليج فارم شدند. 
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