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 )IPE( چکيده اي از هدف هاي همکاري انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران
 )CENESTA( و مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست )LEF( با بنياد زمين زنده

توسعه صنعتي وسيع و بسيار سريع صورت گرفته در منطقة عسلويه که در مجاورت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس )PSEEZ(، واقع است، به طور 
طبيعي همچون ديگر جوامع در حال توسعه موجب بروز مشکالتي در  زمينه هاي اجتماعي، بهداشتي، محيط زيستي و اقتصادي در بين جوامع محلي شده 

است.  با توجه به اختصاص منابع مالي قابل مالحظه براي توسعه صنعتي اين منطقه، الزم است برنامه هايي نيز در بخش توسعه اجتماعي در چارچوبي پايدار 
طرح ريزي شود، که اين امر خود مستلزم ايجاد ارتباط و تعامل مابين مقامات 
و جوامع محلي با مقامات سياست گذار در خصوص اتخاد تصميمات و اجراي 

اقدام هاي الزم در جهت دستيابي به توسعه پايدار است که اين خود مي تواند به 
کاهش فقر و تسهيل در حل ساير مشکالت احتمالي بيانجامد. از طرفي حضور 

گسترده شرکت ها و تاسيسات نفتي که با فقدان زيرساخت هاي اجتماعي در 
منطقه همراه بوده  است، موجب اثرات منفي قابل توجهي بر جوامع محلي اين 

منطقه شده است.  

از جمله اين مشکالت مي توان به حضور جمعيت عظيم کارگران مهاجر اشاره 
نمود که براساس تخمين هاي صورت گرفته، معادل 75% جمعيت محلي منطقه 
عسلويه را تشکيل داده است که انتظارمی رود ظرف چند سال آينده نيز افزايش 

خواهد يافت که اين امر عالوه بر بروز تفاوت هاي فرهنگي، سبب اعمال فشار بر 
سامانه هاي خدمات درماني و اجتماعي و همچنين محيط زيست منطقه مي گردد.  
ضمن اينکه سبک زندگي سنتي جوامع کشاورزي و ماهيگيري محلي به واسطه 

آلودگي هاي ايجاد شده در آبهاي ساحلي، افزايش بيماري هاي واگيردار، کمبود 
مسکن و متعاقب آن افزايش قيمت زمين و ملک دچار دستخوش و تغيير قرار 

گرفته است. 

گفتا رپيش
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اين پروژه که به پيشنهاد انستيتو مهندسي نفت دانشگاه تهران و با 
همکاري بنياد زمين زنده و مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست مورد 
حمايت مالي مؤسسات بين المللي قرار گرفته است، با ايجاد چارچوِب 

همکاري بين جوامع ذينفع، در جهت رفع مشکالت و با هدف کاهش 
فقر و دستيابي به توسعه پايدار اقدام خواهد کرد.   پاره اي از اين 

مشکالت را مي توان در مسائل اجتماعي، محيط زيستي، بهداشتي، عدم 
دخيل نمودن جوامع محلي در امر تصميم گيري و عدم اطالع رساني 

بخش خصوصي و مقامات به جوامع محلي جستجو نمود. 

براين اساس، طرح مزبور بر پيگيری دو هدف تاکيد مي نمايد که شامل:
تقويت همکاری فيمابين جوامع محلی، سازمان هاي جامعه مدنی  	|

و مقامات قانونگذار برای پايه گذاری ارتباطات سازنده تر برای رفع 
مشکالت؛ و 

حصول اطمينان از دخيل نمودن نظرات جوامع محلی در امر  	|
سياست گذاری و ترغيب مقامات کليدی در همکاری و تعامل 

نزديکتر با اين جوامع.  

در اين راستا، ارتباط نزديک انستيتو مهندسی نفت دانشگاه تهران 
با مديريت پژوهش و توسعه شرکت ملی نفت ايران و بهره گيری از 

همکاري های آن مديريت در شکل گيري و اجراي اين طرح قابل توجه 
مي باشد. به طور اجمالی نتايج مورد انتظار از طرح مذکور را مي توان در 

موارد ذيل خالصه نمود: 
|	افزايش آگاهی و ظرفيت افراد جامعه بخصوص گروه هاي آسيب پذير 

)حقيقي و حقوقي(، در درک و اقدام برای شناسايی ريشه های فقر 
محلی و ارائه راه حل برای رفع اين مشکل؛ 

|	افزايش همکاری و تعامل موثر بين تمام گروه هاي ذينفع در تدوين و 
اجرای اقدام هاي موثر در زمينه های بهداشتي و غيره با هدف کاهش 

فقر و دستيابي به توسعه پايدار؛
|	افزايش سيستم پايش و پيگيری تمام گروه هاي ذينفع در اجراي 

سياست ها و اقدام هاي انجام گرفته در بخش خصوصي و دولتي، بويژه 
در زمينه مسائل محيط زيستی و بهداشتی و ارتقاء کيفيت زندگي؛

|	ايجاد تعامل، همبستگي و اتحاد در ميان تمام گروه هاي ذينفع در جهت حمايت از طراحي و اجراي استراتژي هاي اجتماعي و بهداشتي با هدف فقرزدائي و 
5دستيابي به توسعه پايدار.



همايش نفت و توسعه پايدار )سهيم شدن در   .1
تجربيات جهاني - چالش ها و فرصت ها(

همايش نفت و توسعه پايدار با همکاري انستيتو مهندسي نفت و بنياد زمين زنده )LEF ( و 
حمايت شرکت بين المللي شل در تاريخ 87/7/15 در محل انستيتو مهندسي نفت دانشگاه 

تهران برگزار گرديد.   محورهاي اين همايش به شرح زير بود:
توسعه پايدار و اقتصاد؛ 	|

توسعه پايدار و محيط زيست؛ 	|
توسعه پايدار و کارآفريني؛ 	|

توسعه پايدار و دانشگاه؛ 	|
توسعه پايدار و نفت و گاز؛ 	|

توسعه پايدار و مسائل اجتماعي. 	|

سخنرانان اين همايش و عناوين سخنراني  عبارت بودند از:

داخليهايخبر

عنوان سخنرانينام سخنران
آقاي دکتر فرهاد رهبر، رياست دانشگاه تهران 

)ايران(
نقش دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی در توسعه پايدار

آقاي دکتر ادگاردو گارسيا، از بنيانگزاران بنياد 
زمين زنده )ونزوئال(

Sustainable Development :A Conceptual and Practical Framework for Building 
Understanding and Common Goals amongst Stakeholders
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نخستين همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار يکپارچه و دانايی محور   .2
منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس

نخستين همايش ملی چشم انداز توسعه پايدار يکپارچه و دانايی محور منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس از 16 تا 18 دی ماه سال 1388 در عسلويه برگزار 
شد.  در اين همايش مطالبي در زمينه هاي توسعه زيست بوم، توسعه اقتصادی و اجتماعی به حاضران ارائه گرديد.  از جمله موضوع هايی که در مجموعه 

مقاالت از سوي محققان و کارشناسان ارائه شده بود می توان به مروری بر چارچوب مفهومی و راهبردی شاخص های پايداری اجتماعی، چشم انداز گوگرد در 
توسعه منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، کليد توسعه آينده و مديريت سرمايه اجتماعی و نقش آن در توسعه منطقه ای پارس جنوبی اشاره کرد.

در سال گذشته با برگزاری همايش ملی توسعه پايدار، يکپارچه و دانايی محور، مهمترين چالش  هاي پيش رو در مسير توسعه منطقه ويژه پارس به شرح زير 
شناسايی شد:

فقدان آينده پژوهی و آينده نگری علمی و جامع؛ 	|
فقدان تفکر راهبردی و کالنگر؛ 	|

عدم کارائی و اثربخشی رهبری مديريت توسعه پايدار يکپارچه و دانايی محور در سطوح راهبردی و عملياتی؛ 	|

آقاي مهندس بيژن نامدار زنگنه، استاد وابسته 
به انستيتو مهندسي نفت )ايران(

نقش نفت و گاز در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران

آقاي دکتر گابالدون، وزير محيط زيست آمريکاي 
التين )ونزوئال(

Sustainable Development of an Oil- Producing Country : the Venezuelan Case

آقاي دکتر مقدم، مشاور بين المللي توسعه پايدار 
انگلستان )انگلستان(

روشها و موضوعات کليدی در ارزيابی پيامدهای زيست محيطی، اجتماعی و بهداشتی  )مثال هايی از ايران(

آقاي دکتر لقايي؛ نماينده شبکه سازمان هاي مردم 
نهاد در کميته ملی توسعه پايدار )ايران(

نقش انرژي های نو بر توسعه پايدار شهری

شرکت کنندگان اين همايش مخاطباني از دانشگاهيان،  صنايع نفت و گاز کشور، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان هاي مردم نهاد فعال 
در زمينة توسعه پايدار و کميته ملي توسعه پايدار بودند.  با توجه به سخنراني هاي انجام شده و جلسات پرسش و پاسخ، اين همايش فرصتي را براي تبادل 

اطالعات و تجربيات نهادها و سازمان هاي مرتبط با موضوع را براي شرکت کنندگان فراهم آورد.
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نبود چشم انداز مطلوب و مصوب و يکپارچه منطقه؛ 	|
فقدان نظام ارزيابی عملکرد در حوزه های راهبردی و  	|

عملياتی؛
تاخير و عدم توازن در بهره برداری از ميدان مشترک پارس  	|

جنوبی با کشور قطر )تاخير 11 ساله(؛
عدم اثربخشی و کارايی مديريت بازار مالی و سرمايه؛ 	|

تامين منابع مالی برای تداوم و سرآمدی توسعه منطقه؛ 	|
توسعه نيافتگی و عدم تامين مناسب و بموقع  	|

زيرساخت های اساسی توسعه پايدار؛
چالش های زيست محيطی و به مخاطره افتادن زيست بوم  	|

طبيعی منطقه؛
چالش های سالمت فردی و اجتماعی ساکنان بومی و افراد شاغل در صنايع منطقه؛ 	|

فقدان نظام يکپارچه در جلب و جذب منابع دانش و فناوری مناسب در جهت توسعه پايدار منطقه؛ 	|
ناکارآمدی و عدم  يکپارچگی مديريت ارتباطات و تعامالت صنعت نفت با ذينفعان کليدی؛ و 	|

شفاف نشدن مرزهای حقوق و منافع ملی و بومی- منطقه ای در فرايند توسعه منطقه. 	|

مديرعامل منطقه ويژه پارس در ارتباط با چالش هاي مذکور بيان کرد: ابهام در تبيين و تعريف دقيق نقش ها، مسووليت ها، اختيارات و تداوم زيانبار چالش ها 
و اختالف نظرها اختيارات ناچيز منطقه برای حضور موفق و اثر گذار در بازارهای انرژی، عدم تسری و عدم اجرای کامل قوانين و مقررات مناطق ويژه 

کشوری در اين منطقه، فقدان نظام علمی و اثربخش سرمايه های فکری، انسانی و اجتماعی، فقدان نگرش و چرخه بهره وری و فقدان مرکز ارزيابی و توسعه 
مديران، فقدان نظام انگيزشی اثربخش، فقدان نظام معيشتی کارآمد، فقدان نظام آموزشی و يادگيری اثربخش، فقدان طرح جامع سالمت، عدم اثربخشی و 
کارآيی مديريت بازارهای کار و اشتغال، کاال و خدمات، تضمين امنيت منطقه و طرح جامع پدافندی برای حفظ بهتر قدرت پيشگيری، بازدارندگی اقتدار و 
حاکميت ملی در افق چشم انداز 1404و افق 1444 نيز از مهمترين چالش های پيش روی منطقه پارس است که بايد در رفع آن کوشيد.  ايشان همچنين 

افزودند: در راستای تحقق اهداف چشم انداز، شکوفايی فردی و جمعی و خلق آينده ای درخشان، با عظمت، الهام بخش و افتخار آفرين، راه بی پايان توسعه و 
تعالی پايدار، يکپارچه و دانايی محور را برای اعتالی اقتدار و جايگاه ايران اسالمی و صنعت نفت کشور آغاز کرده ايم. 
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3. دومين همايش ملی چشم انداز توسعه پايدار، منطقه ويژه پارس - بهمن 1389

دومين همايش ملی »چشم انداز توسعه پايدار، يکپارچه و دانايی محور منطقه ويژه پارس اقتصادی انرژی پارس در افق 1404 و 1444« به مدت دو روز در 
روزهای 27 و 28 بهمن ماه سال جاری در محل سالن همايش های سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس برگزار خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی منطقه ويژه پارس، دومين همايش ملی چشم انداز توسعه پايدار، يکپارچه و دانايی محور منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 
با هدف کلی استفاده از ظرفيت های علمی، آرا و توانمندی های انديشمندان و خبرگان کشور در جهت بازنگری، اصالح و يکپارچه سازی جهت گيری ها و 

الويت بندی های تمامی ذی نفعان فعال در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، با توجه به محدوديت ها و تالطم های محيطی پيش رو و همچنين با تاکيد بر 
شناسايی و تبيين علمی راهکارهای تحقق اهداف و راهبردهای تعيين شده از سوی وزارت نفت در ارتباط با توسعه فازها و بهره برداری بيشينه و صيانتی از 
مخزن مشترک پارس جنوبی شروع به کار کرده است.  نخستين همايش ملی توسعه پايدار، يکپارچه و دانايی محور منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در 
عسلويه، در روزهای 16 تا 18 دی ماه سال گذشته برگزار شد.   اين همايش در افق 1404 و 1444،  با هدف گرد آوری، تحليل، تخليص و طبقه بندی آرا، 

نظريات و راهکارهای ارايه شده توسط خبرگان، کارشناسان و ذی نفعان کليدی فرايند توسعه پارس جنوبی به منظور کمک به شناسايی و تبيين علمی و 
کارشناسانه الزامات، ضرورت ها، نيازها و اصول ناظر بر تهيه طرح جامع توسعه پايدار اين منطقه از سال گذشته اجرايی شد.

توسعه ظرفيت تفکر سيستمی و راهبردی و توسعه نگاه آينده پژوه، آينده نگر و کل نگر از طريق بهره گيری از ظرفيت علمی و اجرايی ملی و بين المللی، 
کمک به توسعه شايستگی های محوری و قابلييت های فنی و مديريتی و در نهايت توانمند سازی منابع انسانی در رابطه با توسعه پايدار منطقه ويژه اقتصادی 

انرژی پارس از ديگر اهداف برپايی اين همايش است که بنا به تاکيد و دستور مديرعامل منطقه ويژه، به طور ساالنه برگزار می شود.

 سايت دومين همايش ملی توسعه پايدار، يکپارچه و دانايی محور منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس در افق 1404 و 1444 با نشانی
  http://conference.pseez.ir/default.aspx با هدف ارائه اطالعات بيشتر از نحوه برگزاری آن، راه اندازی شده است.
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4. مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس:
»صنعت نفت کشور در آستانه تحول بزرگ در حوزه های مختلف اکتشاف، 

استخراج، توليد، بهره وری و صادرات قرار گرفته است.«
کد خبر:RIZ - 149     تاريخ انتشار:21 مهر 1389 

    

انرژی  به گزارش شبکه اطالع رسانی منطقه ويژه پارس، مدير عامل سازمان منطقه ويژه اقتصادی 
پارس، روز يکشنبه )18 مهر 1389( در نخستين نشست تخصصی  ـ خبری مديران ارشد وزارت نفت 
که همزمان با دوازهمين سالروز تاسيس سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس، در محل وزارت 

نفت برگزار شد، افزود: با مديريت راهبردی وزير نفت مبنی بر برقراری مديريت متکی بر دانش و 
دانايی به جای مديريت مبتنی بر منابع مالی و حمايت تمام مسئوالن نظام، اين موفقيت بزرگ در 

حال تحقق است و به طور قطع در آينده نزديک صنعت نفت کشور در جايگاه برتر منطقه و جهان قرار 
می گيرد. 

سوری در باره نقش مهم صنعت نفت در توسعه زيرساخت های کشور ادامه داد: صنعت نفت کشور با 
28 درصد توليد ناخالص ملی، بخش عمده ای از منابع ارزی کشور و بيش از 95 درصد سوخت و انرژی 

اشتغال، سرمايه گذاری و توسعه  تامين می کند؛ همچنين صنعت نفت در توسعه شاخص های  را  کشور 
ملی، صادرات و واردات نقش تعيين کننده ای دارد. 

وی با بيان اينکه جهان در شرايط کنونی بر دو مقوله امنيت و انرژی متمرکز شده است، تصريح کرد: 
آمريکا بيش از هفت دهه است که با طرح خاورميانه بزرگ برای امنيت و انرژی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی تالش می کند؛ از اين رو 

دنياست.  استراتژی کشورهای صنعتی  امنيت مهم ترين  انرژی  و  انرژی  امنيت 

سوری درباره نقش منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس گفت: 47 درصد گاز کشور و 15.2 درصد از گاز جهان در حوزه عسلويه قرار دارد؛ آخرين 
برآوردها نشان می دهد با افزايش فعاليت ها و توسعه برنامه های راهبردی ميزان درآمد ساالنه کشور از محل مخزن مشترک پارس جنوبی بيش از 

100 ميليارد دالر خواهد بود؛ برای تحقق اين ميزان درآمدزايی بايد تالش کنيم به سهم واقعی خود در دستيابی به ذخاير مخزن مشترک پارس 
جنوبی برسيم که با مديريت علمی و راهبردی وزير نفت مطمئنا در يک دوره زمانی مشخص از شريک خود پيشی خواهيم گرفت. 

وی در ادامه اظهار داشت: از سال 1990 فعاليت اجرايی ما در پارس جنوبی آغاز شد و چون به دليل بهره برداری قطر برای بهره برداری از اين 
ميدان شتاب داشتيم طرح جامعی برای تملک زمين و امثال آن تهيه نشد، و اين امر مشکالتی را ايجاد کرد.  وي افزود: سازمان منطقه ويژه  10



براساس قانون متولی رفع معارضين در کل منطقه است و با درس گرفتن از تجربه پارس جنوبی، در پارس شمالی يک تيم 10 نفره متشکل از 
5 نفر از مسئوالن استان و 5 نفر از مسئوالن منطقه ويژه تشکيل شده است.  با تدبير اين کارگروه تا امروز با وجود اينکه پول به ما داده شده و 

اعتبار 10 ميليارد تومانی در دادگستری باز کرده ايم حتی يک متر زمين خريداری نکرده ايم که پس از قطعی شدن مالکيت زمين ها و از بين رفتن 
احتمال وجود معارضان به صورت يکپارچه در مناطق مختلف زمين ها را خريداری  کنيم چنانکه بعنوان مثال برای رفع معارضه ارتش از بعضی 

14 ميليارد تومان پرداخت کرده ايم.  زمين ها 

وی با بيان اينکه در فازهای جنوبی مشکالت تداخل کاری نداريم گفت: ما محدوده 2 هزار و 380 هکتاری اجرای پروژه ها را کامال پس از انجام 
جانمايی در اختيار شرکت نفت و گاز پارس گذاشته ايم تا با تقسيم بندی درونی اين شرکت مشکالت قبلی ايجاد نشود. 

اجرايی شدن مصوبات هيئت دولت؛ تحول زيرساخت های توسعه در استان بوشهر 
از سوي سازمان منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس اعالم شد: 130 ميليارد تومان اعتبار برای اجرای بزرگراه بوشهر ـ دير، 135 ميليبارد تومان 

اعتبار برای بزرگراه اهرم ـ برازجان ـ ديلم، 23ميليارد تومان برای زيرساخت های دهکده دانايی، 25 ميليارد تومان برای احداث پارک فناوری، 46 
ميليارد تومان برای احداث دانشکده فنی و مهندسی جم، 15 ميليارد تومان برای احداث دانشکده علوم پزشکی )محل احداث اين پروژه در حال 

مطالعه است( و 11 ميليارد تومان برای احداث اورژانس هوايی از سوی وزارت نفت اختصاص يافته است. 

61 ميليارد تومان در حوزه آبخيزداری، احداث بندر صيادی خورخان و انجام مطالعات آمايش سرزمين حوزه نفوذ پارس شمالی با  همچنين اختصاص 
9 ميليارد تومان اعتبار از جمله تالش های وزارت نفت برای اجرايی شدن مصوبه های هيئت دولت در توسعه استان بوشهر است. 

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در باره وضعيت اشتغال اعالم کرد: ميزان اشتغال نيروهای بومی )به عنوان ديگر مصوبه هيئت دولت 
و تکليف وزارت نفت برای جذب نيروهای بومی( از 29 درصد به 36 درصد رسيده است و هم اکنون 48 هزار نفر در منطقه ويژه پارس شاغل 

 . هستند
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طرح مشترک بين:
)IPE( انستيتو مهندسي نفت  دانشکده فني دانشگاه تهران 	|

)LEF( بنياد زمين زنده 	|
 )CENESTA( مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست  |

عسلويه: چالش توسعه
عسلويه، واقع در جنوب استان بوشهر، متشکل از چندين آبادي است که امروزه در قلب يکي از بزرگترين مناطق توسعه صنعتي جهان يعني منطقه ويژه 

اقتصادي انرژي پارس )PSEEZ( که در سال 1377 تاسيس شد، قرار گرفته است. معيشت ساکنان روستاهاي بخش عسلويه بطور سنتي بر ماهيگيري و 
کشاورزي مبتني بوده است، اما در حال حاضر روستاهاي اين بخش توسط تعداد زيادي از کارخانه ها و تأسيسات صنعتي مربوط به نفت و گاز احاطه شده 

است.. پااليشگاه هاي گاز، کارخانجات پتروشيمي، بنادر صنعتي، تأسيسات فراساحلي، تأسيسات ذخيره سازي و واحدهاي مايع سازي گاز طبيعي )LNG(، در 
زمرة ده ها طرح در دست احداث و يا در حال بهره برداري در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مي باشد. 

توسعه سريع صنعتي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس اثرات اجتماعي، بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي مهمي را براي جوامع اطراف منطقه ويژه 
در عسلويه بوجود آورده است. با وجود اختصاص منابع مالي و سرمايه گذاري هاي کالن در بخش توسعه صنعتي در منطقه الزم است برنامه هايي محوري در 

بخش توسعه اجتماعي در چارچوبي پايدار طرح ريزي شود. 

طرحفیمعر
 گفتگو و توسعه در ايران:

 ايجاد  همسوئي ميان گروه هاي ذينفع 
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چند موضوع قابل توجه  در عسلويه 
آلودگي آب، هوا و خاک با اثر منفي بر معيشت هاي سنتي )کشاورزي، ماهيگيري(؛ 	|

تغيير کاربري اراضي که جوامع سنتي منطقه را تحت تاثير قرار داده و باعث افزايش ارزش زمين و ملک شده است؛ 	|
زيرساخت هاي اجتماعي متناسب با استقرار تأسيسات جديد صنعتي؛ 	|

ورود انبوه کارگران مهاجر و تاثير آنان بر خدمات بخش بهداشتي، اجتماعي، مسکن و محيط طبيعي. 	|13



تجربه در بسياري از نقاط جهان نشان داده است که وقوع چنين مواردی به عنوان اثرات 
عمومي توسعه صنايع نفت و گاز اجتناب ناپذير مي باشد، که در صورت عدم مديريت 

مناسب، مي تواند تغييرات منفي بلند مدتي را در جوامع و محيط طبيعي اطراف بوجود آورد.  
بنابراين، ايجاد سيستم هاي مؤثري که بتواند اطمينان الزم را براي پرهيز، کاهش و يا 

جبران اثرات زيان آور ايجاد نمايد، اهميت به سزائي دارد.

هدف  طرح
هدف کلي اين طرح، ارائه و پيشنهاد راهکارهاي مناسب جهت دستيابي به توسعه پايدار 

در عسلويه مي باشد. به عبارت ديگر، طرح بدنبال کسب اطمينان از اين امر است که 
طرح هاي صنعت نفت و گاز در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، از طريق ايجاد منافع 
عادالنه اقتصادي،  محيطي زيستی و اجتماعي، سهمي در ارتقاء کيفيت زندگي بخش ها 
و گروه هاي مختلف در عسلويه و کل منطقه، داشته باشد.  بر اساس سياست هاي کلي 

نظام، هدف تنها توسعه منطقه اي، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي نيست بلکه تامين منافع 
اجتماعي و حفظ محيط زيست نيز به همان اندازه حائز اهميت است. 

توسعه پايدار مستلزم همکاري و هماهنگي ميان نهادها، سازمان ها، بخش هاي ذيربط و 
گروه هاي متأثر از فرايند تغييرات مي باشد.  از اين رو ، اقدامات اين طرح معطوف ايجاد 

پيوند ميان مديران صنايع، مسئوالن محلي، جوامع و سياست گزاران در عسلويه خواهد شد، 
تا بتوان با ابتکارات عملي )مانند بهبود سالمت جامعه، بهداشت محيط و تأمين آب سالم( 

به حفظ محيط زيست و ارتقاء کيفيت زندگي مردم محلي کمک نمود. 

ارتباط ضعيف بين صنعت و جوامع محلي، دانش و آگاهي اندک جوامع محلي نسبت به 
فرايند فعلي صنعتي شدن، و عدم مشارکت آنان در تصميم سازي در زمينه مسائل توسعه محلي، عوامل مهمي هستند که در اين طرح مد نظر قرار خواهند 

گرفت. 

بنابراين، طرح داراي دو هدف عمده است: 

ظرفيت سازي در جوامع محلي، سازمان هاي جامعه مدني )سازمان هاي مردم نهاد(، مسئوالن و مديران صنايع به منظور ايجاد ارتباط سازنده اي که، بتواند  	|
همکاري آنان را در رسيدگي به مسائل و موضوعات مهم ميسر سازد،

|	 مشارکت مردم محلي و گروه هاي آسيب  پذير را در فرايند تصميم سازي.  
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نتايج مورد انتظار طرح
افزايش آگاهی و ظرفيت افراد جامعه بخصوص گروه هاي آسيب پذير )حقيقي و حقوقي(، در  	|

درک و اقدام برای شناسايی ريشه های فقر محلی و ارائه راه حل برای رفع اين مشکل؛ 
افزايش همکاری و تعامل موثر بين تمام گروه هاي ذينفع در تدوين و اجرای اقدام هاي موثر در  	|

زمينه های بهداشتي و غيره با هدف کاهش فقر و دستيابي به توسعه پايدار؛
افزايش سيستم پايش و پيگيری تمام گروه هاي ذينفع در اجراي سياست ها و اقدام هاي انجام  	|

گرفته در بخش خصوصي و دولتي، بويژه در زمينه مسائل محيط زيستی و بهداشتی و ارتقاء 
کيفيت زندگي؛

ايجاد تعامل، همبستگي و اتحاد در ميان تمام گروه هاي ذينفع در جهت حمايت از طراحي و  	|
اجراي استراتژي هاي اجتماعي و بهداشتي با هدف فقرزدائي و دستيابي به توسعه پايدار.

فعاليت هاي عمده طرح
بررسي مطالعات زيست محيطي و اجتماعي که در گذشته در منطقه به انجام رسيده است؛ 	|

انجام مطالعات پايه در زمينه مسائل عمده اجتماعي و زيست محيطي منطقه؛ 	|
برگزاري نشست هاي مشورتي با مديران کليدي محلي )جوامع محلی، سازمان هاي مردم  	|

نهاد، مسئوالن محلي( و ساير ذينفعان )نمايندگان  صنايع نفت و گاز، متخصصين بهداشت، 
کارشناسان محيط زيست، کشاورزي، منابع طبيعي، شيالت و غيره( به منظور تعيين نيازها و 

اولويت هاي توسعه منطقه اي؛
برگزاري کارگاه  با شرکت مسئوالن کليدي محلي در جهت ارزيابي قابليت ها و نيازها در رابطه با  	|

موضوعات اولويت دار؛
برگزاري کارگاه هاي ظرفيت سازي با شرکت عوامل کليدي محلي، براي توسعه مهارت هاي  	|

اجرايي، پايش و ارزشيابي موضوعات اولويت دار اجتماعي و زيست محيطي؛
برگزاري کارگاه هاي ظرفيت سازي براي افزايش مهارت هاي مذاکره و ايجاد توافق نظر ميان  	|

عوامل محلي و ساير ذينفعان و افراد متأثّر از فرايند تغيير در منطقه؛
برگزاري جلسات مشارکتي توسط مجمع ذينفعان کليدي )جوامع و مسئوالن محلي، نمايندگان  	|
15صنايع نفت و گاز، مقامات دولتي، کارشناسان بهداشت و غيره( به منظور تحليل اولويت هاي 



مطرح شده و ارائه راهکارهايي براي رسيدگي به آنها؛
پايش و ارزشيابي مشارکتي نحوه اجراي سياست هاي عمومي و  	|

اقدامات بخش خصوصي به منظور حصول توافق نظر براي رفع و 
تعديل پيامدها، يا اتخاذ اقدامات جايگزين؛

اجرا، پايش و ارزشيابي مشارکتي در خصوص  ارتقاء کيفيت زندگي و  	|
توسعه پايدار که به توافق ذينفعان مشارکت کننده رسيده باشد.

همکاران طرح
طرح با همکاري نزديک رؤسا و مديران صنايع نفت و گاز ايران )شرکت 

ملي نفت ايران، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، شرکت نفت و گاز 
پارس، و غيره( به اجرا درخواهد آمد. همچنين مشارکت و پشتيباني 

عوامل دولتي و خصوصي که پروژه هايي را در جنوب بوشهر در دست 
اجرا دارند و يا مسئوليت هايي را بر عهده دارند، بطور فعاالنه جلب خواهد 

شد. 

 ،)IPE(انستيتو مهندسي نفت دانشکده فني دانشگاه تهران
مؤسسة توسعه پايدار و محيط زيست )CENESTA(، و بنياد 
زمين زنده )LEF( سه همکار اصلي هستند که مسئوليت اجراي اين 

طرح را به عهده دارند.

 شرح مختصري از همکاران و نقش آنها در طرح به ترتيب زير مي باشد:

انستيتو مهندسي نفت )IPE( پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه 
تهران به عنوان يک مرکز آموزشي و پژوهشی، در اجراي اين طرح نقش 

تعيين کننده اي را در ارتباط با صنايع نفت و گاز ايران بر عهده خواهد 
داشت. اين انستيتو با وجود ارتباطات نزديک با بخش تحقيق و توسعه 

شرکت ملي نفت ايران مي تواند با راهنمائي و پشتيباني مديران صنعت 
نفت و گاز اجراي طرح را پربارتر نمايد.  انستيتو مهندسي نفت عالوه بر 
فعاليت آموزشي و پژوهشي، سابقه 10 سالة موفقي در اجراي پروژه هاي 

آموزش هاي کوتاه مدت تخصصي، پژوهشي، طراحي و مديريت فني 
براي بخش دولتي و خصوصي صنايع نفت و گاز کشور برخوردار است.   16



اين انستيتو همچنين روابط مفيد و سازنده اي را با مؤسسات دولتي، کارشناسان و فعاالن علمي برقرار نموده و از سال 1387 با همکاري بنياد زمين زنده 
بطور فعاالنه در صدد اعتالي آگاهي و درک مسائل و  چالش هاي توسعه پايدار در ميان ذينفعان کليدي صنعت نفت و گاز ايران، ايفاي نقش نموده است. 

انستيتو مهندسي نفت به منظور جلب مشارکت و حمايـت افراد شاخص و ذيربط در صنعت نفت از اقدامات طرح،  نسبت به شناسائي و مشاوره با انها اقدام 
خواهد نمود. 

مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست يک سازمان مردم نهاد غيرتجاري و مستقل است که فعاليت هاي خود را بر حفاظت از تنوع زيستي و فرهنگي، 
و اقدامات مبتني بر جوامع بومي و محلي، سياست هاي دستيابي  به معيشت پايدار و مديريت همگرداني منابع طبيعي معطوف نموده است. اين موسسه داراي 
سي سال تجربه کاري با سازمان هاي دولتي، دانشگاه ها و جوامع بومي و محلي مختلف در اجراي طرح هاي کشاورزي مبتني بر اکولوژي و عدالت اجتماعي، 
حفاظت از محيط زيست، توسعه پايدار و مديريت همگرداني منابع طبيعي و توسعه در ايران، آمريکاي التين، آفريقا و آسيا مي باشد.  موسسه توسعه پايدار و 

محيط زيست تجارب خود را در زمينه هاي مذکور، در اختيار طرح قرار خواهد داد.

بنياد زمين زنده يک سازمان بين المللي مستقل و غيرانتفاعي مي باشد که داراي بيش از 22 سال تجربه کار مشترک با مسئوالن محلي، جوامع محلي، 
سازمان هاي مردم نهاد، دولت  ها، شرکت ها، مؤسسات علمي و سازمان هاي بين  المللي در اروپا، آفريقا، و آمريکاي التين بوده و در راستاي ارتقاء دانش 

محيط زيستي و توسعه پايدار فعاليت مي کند. نقش و مسئوليت اصلي بنياد زمين زنده در اين طرح شامل موارد زير است: 
انتقال تجارب بين المللي در زمينه مديريت اثرات طرح هاي نفت و گاز بر جوامع محلي و محيط طبيعي؛ و 	|

ايجاد و حفظ ارتباطات مناسب با مؤسسات بين المللي  در جهت جذب حمايت مالي طرح از منابع مناسب ضمن توافق با دو همکار ديگر؛. 	|

 هر سه همکار طرح، به منظور ايجاد توافق جمعي، جلب حمايت هرچه بيشتر از طرح و افزايش اثربخشي طرح در گروه هاي ذينفع کليدي، مذاکرات 
و گفتگوهاي الزم را با حاميان و همکاران بالقوه آينده از قبيل: دستگاه هاي دولتي، صنعت نفت و گاز، بخش خصوصي، موسسات مدني و سازمان هاي 

بين المللي، در طول طرح ادامه خواهند داد.

حمايت مالي
 کميسيون اروپا )EC( طي قراردادي با بنياد زمين زنده، با تأمين مالي دو سّوم از هزينه هاي طرح که در حدود 000، 550 يورو ميباشد، موافقت نموده است 

با اين شرط که همکاران طرح بتوانند از طريق مشارکت مالي در اجراي طرح، مابقي اعتبارات الزم را از منابع ديگر تامين  نمايند.  مدت اجراي طرح 36 ماه 
پيش بيني شده است. زماني که اهداف طرح محقق و مشارکت بلندمدت گروه هاي ذينفِع کليدي برقرار شود، انتظار مي رود پايداري اقتصادي فعاليت هايي که 

توسط طرح شروع شده است از طريق حمايت گسترده اجتماعي و نيز هزينة کم آنها تامين شود.
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طرحمعرفی کارانهم
انستيتو مهندسي نفت )IPE( پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران

انستيتو مهندسي نفت)IPE(  پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران به عنوان مرکزي براي تحقيق و توسعه صنعتي،   
آموزش و اطالع رساني به صنايع نفت و گاز با پشتيباني شرکت ملي نفت ايران و به طور مشترک در سال 1379 

تأسيس گرديد. انستيتو مهندسي نفت شرکت ملي نفت ايران را در نيل به اهداف راهبردي، کارائي، بهينه سازي منافع 
ملي ايران، و پايداري در بهره برداري از صنايع نفت و گاز پشتيباني مي نمايد. اين انستيتو از همکاري بسياري از استادان 

ايران بشمار مي رود،  و محققان دانشکده هاي مختلف دانشگاه تهران که قديمي ترين دانشگاه و مادر تمام دانشگاه هاي 
آموزشي علمي و  تمام زمينه هاي تحقيقاتي و  ايراني است که  انستيتو مهندسي نفت يک مؤسسه ملي  بهره مند مي باشد. 
صنعتي را در حيطه صنايع نفت و گاز طبيعي پوشش مي دهد . اين انستيتو هدايت طرح هاي تحقيقاتي متعددي را براي 

صنعت ملي نفت، مجلس شوراي اسالمي، دستگاه هاي اجرايي دولتي و بخش خصوصي بر عهده دارد. اين طرح ها از 
)انستيـو مهندسي  را شامل مي شود  آزمايشگاهي  آزمايش هاي ميداني و  تجزيه و تحليل هاي  تا  اقتصادي  تحليل هاي 

Core(. يکي از جنبه هاي  PVT، آزمايشگاه بهبود بازيابي نفت و آزمايشگاه  نفت داراي سه آزمايشگاه با تجهيزات کامل است که عبارتند از آزمايشگاه 
براي  برنامه هاي متنوع  برگزاري سمينارها، کنفرانس ها، کارگاه ها و ديگر  از طريق  آموزشي  نظام جامع  ايجاد  نفت  انستيتو مهندسي  کليدي مأموريت 

صنايع نفت و گاز مي باشد. در سال 1386، مطالعه و حمايت از توسعه پايدار بويژه در ارتباط با فعاليت هاي صنايع نفت و گاز ايران، در زمره اهداف و 
گرفت. قرار  نفت  مهندسي  انستيتو  فعاليت هاي 

)CENESTA( مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست
مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست )CENESTA( در سال 1358 تأسيس گرديد و در سال 1370، 
 )IUCN( از طبيعت مورد تجديد ساختار قرار گرفت.  اين مؤسسه عضو اتحاديه بين المللي حفاظت 
نيز )2008-2000( ميزبان کميسيون سياست هاي محيط زيستي،  به مدت هشت سال  مي باشد که 
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اقتصادي و اجتماعي )IUCN/CEESP( اين اتحاديه بوده و ناشر نشريات علمي و کتب تخصصي متعددي در زمينه حفاظت و مديريت مشارکتي 
منابع طبيعي بوده است.  اين مؤسسه همچنين از سوي تسهيالت محيط زيست جهاني )GEF(، کنوانسيون تغييرات آب و هوا )UNCCC( و 

به رسميت شناخته شده است.   )UNCCD( بيابانزائِي سازمان ملل متحد  با  کنوانسيون مقابله 

 مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست پايه اصلي کار خود را در خدمت به جوامع بومي و محلي )عشايري و روستايي( بنا نهاده است و داراي 
توانمندسازي  پايدار،  پايدار، معيشت  منابع طبيعي، کشاورزي  پايدار، همگرداني  توسعه  زمينه هاي مختلف همچون:  سي سال تجربه کاري در 

جوامع بومي و محلي از راه شناخت و تقويت نظام هاي اصيل عرفي و سنتي و تکنولوژي  مناسب محيط و... مي باشد.  اين مؤسسه همکاري هاي 
مختلفي با سازمان ها و ادارات دولتي در سطوح ملي و محلي مانند سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان  جنگل ها،  مراتع و آبخيزداري کشور، 

سازمان امور عشاير ، وزارت جهاد کشاورزي، مرکز تحقيقات و کاربرد انرژي هاي نو، دانشگاه تهران، دانشگاه شهيد بهشتي،  دانشگاه شمال، 
سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و... و همچنين همکاري هايي را با سازمان هاي 

 ،)UNEP( برنامه  محيط زيست ملل متحد   ،)GEF( )UNDP(، تسهيالت محيط زيست جهاني  برنامه عمران ملل متحد  بين المللي همچون:  متعدد 
سازمان خواروبار و کشاورزي )FAO(، صندوق کودکان ملل متحد )UNICEF(، اتحاديه بين المللي حفاظت از طبيعت )IUCN(، صندوق 

بين المللي توسعه کشاورزي )IFAD(، مرکز توسعه مناطق خشک ملل متحد )UNDP-DDC( و... در کشورهاي متعدد آسيا، آفريقا و آمريکاي 
التين داشته است. 

)LEF( بنياد زمين زنده
بنياد زمين زنده )LEF( در سال 1366 توسط گروهي از متخصصان و استادان علوم 

آگاهي هاي  محيط زيستي  افزايش  بنياد  اوليه  تأسيس گرديد.  مأموريت  زيستي و زميني 
از طريق آموزش مشارکتي بود.  تجربه همکاري با استادان در ونزوئال، کامرون و 

انگلستان، و در اوايل دهه 1990 باعث شد که در رابطه با چالش هاي تلفيق ديدگاه هاي 
بر جامعه،  مبتني  پايدار  توسعه  به  ذينفعان مختلف منجمله دولت ها و شرکت ها نسبت 

شناخت گسترده تري پيدا شود. در طي 12 سال گذشته بنياد زمين زنده بطور فعاالنه اي 
در ايجاد مشارکت به منظور ترغيب گفتگو، تبادل تجربه و ايجاد توافق جمعي بين ذينفعان نسبت به تو سعه پايدار در اروپا، آفريقا، آمريکاي 

التين، آالسکا، و روسيه اهتمام نموده است.  بنياد زمين زنده از سال 1386 به منظور ايجاد يک رويکرد همکاري در خصوص چالش هاي توسعه 
پايدار مرتبط با صنعت نفت و گاز،  با انستيتو مهندسي نفت و مؤسسه توسعه پايدار و محيط زيست ارتباط نزديکي برقرار نموده است.  تالشهاي 
با مسائل توسعه پايدار براي مديران و کارکنان فني صنعت  انستيتو مهندسي نفت در برگزاري سمينارهايي در رابطه  بنياد زمين زنده و  مشترک 

نفت و گاز ايران مبين اين همکاري است.
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