


لزوم	توجه	به	توسعه	پایدار	در	صنایع	نفت	و	گاز	
ضرورت	بکارگیری	رویکردهای	مشارکتی	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار	

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح	
ــدار	در	 ــعه	پای ــی	و	توس ــود	زندگ ــع:	بهب ــای	ذینف ــا	گروه	ه ــی	ب ــی	و	رهیاب ــزاری	کارگاه	هم	اندیش برگ

منطقه	عسلویه،	خرداد	1390	
برگــزاری	کارگاه	برنامه	ریــزِی	نقــش	صنایــع	نفــت	و	گاز	در	ارتقــاء	توســعه	پایــدار	در	ایــران—		درس	هایــی	

از	تجارب	بین	المللی	—	خرداد	1390	
ــدار	در	 ــاء	توســعه	پای ــع	نفــت	و	گاز	در	ارتق ــزِی	نقــش	صنای ــده	ای	از	ســخنرانی	های	کارگاه	برنامه	ری گزی

ایران—		درس	هایی	از	تجارب	بین	المللی	
خالصــه	ای	از	برگــزاری	کارگاه	گفتگــو	و	تبــادل	نظــر	بــا	نمایندگانــی	از	ســازمان	های	دولتــی	در	بوشــهر،	

آبان	1390	
خالصــه	ای	از	برگــزاری	کارگاه	هــای	مشــارکتي	»گفتگــو	و	تبــادل	افــکار	بــا	مدیــران	و	کارشناســان	ارشــد	
ــاء	توســعه	 ــت،	گاز	و	پتروشــیمی	در	ارتق ــع	نف ــارس	و	صنای ــرژی	پ ــژه	اقتصــادی	ان ــه	وی ــازمان	منطق س

پایدار	در	عسلویه«،	آذر	و	دی	ماه	1390	

خبرها	
انعقاد	تفاهم	نامه	مصوبات	سفر	مقام	معظم	رهبری	به	عسلویه	
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دانشگاهی	در	عسلویه	محقق	می	شود	

سومین	همایش	ملی	چشم	انداز	توسعه	پایدار	یکپارچه	و	دانایی	محور	در	عسلویه	
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حركت در جهت دستيابی به توسعه پایدار در دو دهه اخير همواره مدنظر مدیران و سياست گذاران 
كشورهاي مختلف دنيا بوده است. در این ميان رویكردهاي متفاوتي نيز به  چشم می خورد ولي فصل 
مشترك همه آن ها توجه به سه مقوله و بعد اصلي توسعه پایدار یعني پایداري اجتماعي- فرهنگی، 

پایداري اقتصادي و مالی و پایداري اكولوژیكي و زیست محيطي مي باشد. 
اما توجه به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز، نگاهي نو و تازه است كه در سال هاي اخير توجه شایاني 

را در دنيا به خود جلب كرده است. صنعت نفت و گاز به دليل گستردگی، طيف وسيعی از تأثيرات را 
به دنبال دارد. در این ميان تأثيری كه بر محيط زیست و اجتماعات ميزبان می گذارد، بسيار عميق است. 

لذا توجه به ابعاد و هدف های توسعه پایدار و حركت در جهت دستيابی به آن، امروزه امری حياتی و 
انكارناپذیر است. 

در همين راستا، اجرای طرح »گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی ميان گروه های ذینفع« در منطقه 
نفتی عسلویه با بهره گيری از تجارب مفيد بين المللی، از 2 سال پيش  با همكاری و حمایت 4 موسسه و 
 )Co-Management( نهاد داخلی و خارجی شروع شد. این طرح با استفاده از رویكرد مدیریت مشاركتی
بدنبال همسوكردن ذینفعان مختلف در منطقه صنعتی عسلویه جهت دستيابی به راه حلی مشترك بين 

ذینفعان مختلف برای حفظ محيط زیست و حركت در جهت توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز است.  
این طرح عليرغم ُكندی آن در ابتدا، بدليل حساسيت هایی كه از طرف برخی از ذینفعان بانفوذ وجود 

داشت، در ادامه راه با استقبال گسترده ذینفعان بخش های مختلف اعم از دولتی، جوامع محلی و صنعت 
نفت روبرو شد كه دستاوردهای ارزشمندی نيز به همراه داشته است. در این خبرنامه كه دومين خبرنامه 

مرتبط با طرح است، برخی از مهم ترین فعاليت های این طرح در سال 1390 )فعاليت هایی در راستای 
همسویی گروه های ذینفع و دستيابی به راه حل های مشترك برای حفظ محيط زیست و تأمين شرایط 

مناسب برای بوميان منطقه نفتی عسلویه صورت گرفته  است( تشریح می شود.
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و  پایــدار  توســعه  مؤسســة 
)C E N E S TA ( یســت محيط ز
ــاري(	 ــاد	)غیرتج ــردم	نه ــازمان	م س
کــه	 اســت	 ایرانــي	 مســتقل	 و	
ــر	حفاظــت	از	 ــود	را	ب ــاي	خ فعالیت	ه
ــت	هاي	 ــتي	و	فرهنگي،سیاس تنوع	زیس
ــه	توســعه	پایــدار	و	همــه	 دســتیابي	ب
ــت	 ــدار	و	مدیری ــت	پای ــه،	معیش جانب
ــب	 ــا	جل ــي	ب ــع	طبیع مشــارکتی	مناب
ــق	 ــای	ذیح ــام	گروه	ه ــارکت	تم مش
و	ذینفــع	بخصــوص	دســتیابی	بــه	
ــع	 ــر	جوام ــي	ب ــدار	مبتن ــعه	پای توس
بومــي	و	محلــي	معطــوف	نموده	اســت.	
ایــن	موسســه	بــا	پیشــینه	و	تجربــه	ای	
محلــی،		 ســطوح	 در	 ســاله	 ســي	
ــهیلگران	 ــا	تس ــی،	ب ــی	و	بین	الملل مل
اجتماعــی	حرفــه	ای،	دارای	تحصیــالت	
ــی،	 ــی	و	بین	الملل ــارب	مل ــی	و	تج عال
در	 مرکــزی	 هســته	 عنــوان	 بــه	
میدانــی	 فعالیت	هــای	 اجــرای	
طــرح	مذکــور	فعالیــت	می	نمایــد.

موسسه مطالعات بين المللی 
)IIES( انرژی

ــا	ســابقه	ای	درخشــان	در	اجــرای	 ب
طرح	هــای	پژوهشــی	صنایــع	نفــت	
و	گاز	و	بــا	تقبل	تأمین	یک	ســوم	از	
هزینه	هــای	ایــن	طــرح،	بــه	عنــوان	
ــان	 ــی	از	حامی ــی،	یک ــازوی	نفت ب
مالــی	طــرح،	در	راســتای	همــکاری	
هدف	هــای	 بــه	 دســتیابی	 در	
طــرح	ایفــای	نقــش	می	نمایــد.	

 )IPE( انستيتو مهندسي نفت
پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه 

تهران
ــي	در	 ــز	آموزش ــک	مرک ــوان	ی ــه	عن  ب
ــن	 ــش	تعیی ــرح	نق ــن	ط ــدازی	ای راه	ان
ــع	نفــت	 ــا	صنای کننــده	اي	در	ارتبــاط	ب
و	گاز	ایــران	بــر	عهــده	داشــت	و	بــا	
ــه	 ــی	رتب ــان	عال ــکاران	و	کارشناس هم
دانشــگاهی	خــود	و	ســابقه	حداقــل	
10	ســاله	در	طرح	هــای	آموزشــی	و	
پژوهشــی	مرتبــط	بــا	صنایــع	نفــت	
و	گاز،	روابــط	مفیــد	و	ســازنده	اي	را	
ــان	و	 ــي،	کارشناس ــات	دولت ــا	مؤسس ب
فعــاالن	علمــي	برقــرار	نمــوده	و	به	طــور	
فعاالنــه	در	صــدد	اعتــالي	آگاهــي	و	
درک	مســائل	و		چالش	هــاي	توســعه	
پایــدار	و	جلــب	مشــارکت	ذینفعــان	
کلیــدي	صنعــت	نفــت	و	گاز	ایــران،	

ایفــاي	نقــش	می	نمایــد.

همكاران و مجریان طرح 
همکاران و مجریان اصلی طرح مذکور طیف کاملی از دست ا ندرکاران مّلی، محلی و بین المللی را به شرح زیر شامل می شود. 
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 )LEF(  بنيــاد زميــن زنــده
بین	المللــي	 ســازمان	 یــک	
مســتقل	و	غیرانتفاعــي	بــا	بیــش	از	
ــط	 ــه	کاری	و	مرتب ــال	تجرب 22	س
ــی	 ــطوح	بین	الملل ــرح	در	س ــا	ط ب
می	باشــد	و	در	راســتای	انتقــال	
زمینــه	 در	 بین	المللــي	 تجــارب	
طرح	هــاي	 اثــرات	 مدیریــت	
نفــت	و	گاز	در	جوامــع	پیرامــون	
و	محیــط		طبیعــی	و	دســتیابی	بــه	
ــع	 ــار	صنای ــدار	در	کن ــعه	پای توس
فعالیــت	می	نمایــد. نفــت	و	گاز	

)EC( كميسيون اروپا
بنیــاد	 بــا	 قــراردادي	 طــي	
زمیــن	زنــده،	بــا	تأمیــن	مالــي	
طــرح هزینه	هــاي	 از	 ســّوم	 دو	
ایــن	 بــا	 نمــوده،	 موافقــت	
مذکــور	 همــکاران	 کــه	 شــرط	
طریــق	 از	 بتواننــد	 طــرح	 ایــن	
اجــراي	 در	 مالــي	 مشــارکت	
طــرح،	مابقــي	اعتبــارات	الزم	را	
ــد.	 ــن		نماین ــر	تامی ــع	دیگ از	مناب

سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
 )PSEEZ( انرژی پارس

در	 حاکمیتــی	 نقــش	 داشــتن	 بــا	
صنایــع	نفــت	و	گاز	در	منطقــه	عســلویه	
از	 پشــتیبان	 ســازمان	 عنــوان	 بــه	
طــرح،	 ایــن	 فعالیت	هــای	 اجــرای	
ضمــن	همــکاري	و	ارتبــاط	نزدیــک	
ــا	کادر	 ــا	مجریــان	طــرح،	امیــد	دارد	ب ب
عالقمنــد	و	ســاعی	خــود	بخصــوص	
بــا	 فنــاوری،	 و	 پژوهــش	 بخــش	 در	
تکیــه	بــر	سیاســت	های	کالن	ملــی	
ــی(،	 ــون	اساس ــل	50	قان ــه	اص )منجمل
ــن	 ــج	حاصــل	از	ای ــتاوردها	و	نتای و	دس
طــرح،	در	توســعه	متــوازن	صنعتــی	
اقتصــادی	در	کنــار	حفــظ	 و	رشــد	
منافــع	 تأمیــن	 و	 محیط	زیســت	
ــد.	 ــالش	نمای ــه	ت ــی	در	منطق اجتماع
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ضرورت به كارگيری رویكردهای مشاركتی در دستيابی به
 توسعه پایدار 

ــی،	 ــاد	اجتماع ــا	ابع ــی	ب ــارکتی	در	طرح	های ــیوه	های	مش ــا	و	ش ــری	رویکرده ــر	به	کارگی ــه	اخی ــد	ده ــی	چن در	ط
ــق	 ــف	از	طری ــق	مختل ــع	و	ذیح ــای	ذینف ــردن	گروه	ه ــر	ک ــه	درگی ــت	ک ــان	داده	اس ــت	محیطی	نش ــادی	و	زیس اقتص
ــی	در	 ــل	توجه ــت	و	قاب ــر	مثب ــع،	اث ــای	ذینف ــازی	گروه	ه ــردن	و	ظرفیت	س ــد	ک ــن	توانمن ــه	ضم تســهیلگري	بي	طرفان

ــته	اســت.		 ــا	داش ــن	طرح	ه ــار	ای ــورد	انتظ ــج	م ــتاوردها	و	نتای ــه	دس ــتیابی	ب دس
مدیریــت	مشــارکتی	)همگردانــی	یــا	“co-management”(	از	جملــه	ایــن	رویکردهــا	اســت	کــه	بــا	به	کارگیــری	دیدگاهــی	
جمع	گرایانــه	و	دخالــت	دادن	گروه	هــای	ذینفــع	در	ایفــای	نقش	هــای	مختلــف،	ایــن	فرآینــد	را	بــا	هــدف	نهایــی	حفــظ	

محیط	زیســت،	اســتفاده	پایــدار	از	منابــع	طبیعــی	و	برخــورداری	عادالنــه	از	مســئولیت	ها	و	منافــع	بــه	کار	می	گیــرد.
در	مدیریــت	مشــارکتی	دو	یــا	چنــد	عامــل	اجتماعــي	)گــروه	ذینفــع(	از	طریــق	مذاکــره	بــه	تعریــف	و	تقســیم	عادالنــه	
وظایــف	و	حقــوق	مدیریتــي	یــک	عرصــه،	حــوزه	و	یــا	مجموعــه	اي	از	منابــع	طبیعــي	اقــدام	و	پایبنــدي	بــه	آنــرا	متعهــد	

ــد	)بورینــي	و	دیگــران،	2000	(.		 مي	گردن
ــاي	 ــون	گزینه	ه ــدارد.	برعکــس	در	شــرایط	گوناگ ــت	مشــارکتي	وجــود	ن ــراي	مدیری ــان	شــمولي	ب روش	واحــد	و	جه

ــود. متعــددي	قابــل	دســتیابي	خواهــد	ب

ــوئي  ــاد همس ــران: ایج ــعه در ای ــو و توس ــرح »گفتگ ــاركتی در ط ــت مش ــرد مدیری ــری رویك به كارگي
ــع« ــاي ذینف ــان گروه ه مي

ــه	 ــت	ک ــی	اس ــه	طرح	های ــع«،	از	جمل ــاي	ذینف ــان		گروه	ه ــوئي	می ــاد	همس ــران:	ایج ــعه	در	ای ــو	و	توس ــرح	»گفتگ ط
مســئولین	اجرایــی	آن	بــا	به	کارگیــری	رویکــرد	مدیریــت	مشــارکتی،	درصــدد	دســتیابی	بــه	هدف	هــای	ایــن	طــرح	کــه	
در	نهایــت	ارائــه	و	پیشــنهاد	راهکارهــاي	مناســب	جهــت	دســتیابي	بــه	توســعه	پایــدار	در	عســلویه	اســت،	هســتند.		بــه	
عبــارت	دیگــر،	طــرح	بدنبــال	کســب	اطمینــان	از	ایــن	امــر	اســت	کــه	طرح	هــاي	صنعــت	نفــت	و	گاز	در	منطقــه	ویــژه	
اقتصــادي	انــرژي	پــارس،	از	طریــق	ایجــاد	منافــع	عادالنــه	اقتصــادي،	زیســت	محیطي	و	اجتماعــي،	ســهمي	در	ارتقــاء	
ــر	اســاس	سیاســت	هاي	 کیفیــت	زندگــي	بخش	هــا	و	گروه	هــاي	مختلــف	در	عســلویه	و	کل	منطقــه	داشــته	باشــند.		ب
کلــي	نظــام،	هــدف	تنهــا	توســعه	منطقــه	اي،	رشــد	اقتصــادي	و	توســعه	صنعتــي	نیســت	بلکــه	تامیــن	منافــع	اجتماعــي	

و	حفــظ	محیط	زیســت	نیــز	بــه	همــان	انــدازه	حائــز	اهمیــت	اســت.

«	
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ــازمان	ها،	 ــا،	س ــان	نهاده ــي	می ــکاري	و	هماهنگ ــرح،	مســتلزم	هم ــن	ط ــدار	در	ای ــعه	پای ــه	توس ــتیابی	ب ــی	دس از	طرف
ــن	طــرح	معطــوف	ایجــاد	 ــات	ای ــن	رو،	اقدام ــرات	اســت.		از	ای ــد	تغیی ــر	از	فراین ــاي	متأث ــط	و	گروه	ه ــاي	ذیرب بخش	ه
پیونــد	میــان	مدیــران	صنایــع،	مســئوالن	محلــي،	جوامــع	بومــی	و	محلــی	و	سیاســت	گذاران	در	عســلویه	خواهــد	شــد.	
در	همیــن	راســتا	به	کارگیــری	رویکــرد		مدیریــت	مشــارکتی	)همگردانــی	یــا	“co-management”(	و	در	پــی	آن	اجــرای	
کارگاه	هــای	هم	اندیشــی	و	مشــارکتی	بــا	گروه	هــای	ذیحــق	و	ذینفــع	)در	ایــن	طــرح	جوامــع	محلــی	و	بومــی،	منطقــه	
ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس،	صنایــع	مختلــف	نفــت	و	گاز	مســتقر	در	منطقــه	و	ســازمان	های	دولتــی	ذیربــط	و	ســایر	

گروه	هــا(	در	دســتور	کار	ایــن	طــرح	قــرار	گرفتــه	اســت.		
ــو	و	 ــی(	را	در	اجــرای	طــرح	»گفتگ ــت	مشــارکتی	)همگردان ــرد	مدیری ــری	رویک ــی	به	کارگی ــد	کل ــر	فرآین ــرام	زی دیاگ
توســعه	در	ایــران:	ایجــاد	همســوئي	میــان	گروه	هــاي	ذینفــع«	و	جایــگاه	کارگاه	هــای	مشــارکتی	و	برنامه	ریــزی	را	نشــان	

می	دهــد.

ضرورت	به	کارگیری	رویکردهای	مشارکتی
6



مزایای به كارگيری رویكردهای مشاركتی در طرح حاضر 
با	توجه	به	مراحل	یادشده	و	ضرورت	های	مورد	نیاز	این	طرح،	برگزاری	کارگاه	های	هم	اندیشی	و	مشارکتی	از	جمله	

اقدام	های	موثر	در	جهت	آماده	سازی	و	ظرفیت	سازی	گروه	های	محلی	و	نمایندگان	دیگر	گروه	ها	در	دستیابی	به	نتایج	زیر	
است:

به	کارگیري	شیوه	های	مشارکتی	بویژه	»تحقیق	مشارکتی	برای	اقدام	)PAR(	،	به	عنوان	تمرینی	در	 	• 	

																					شناسایی	اولیه	مشکالت	و	سوابق	آن،	تحلیل	رابطه	علت	و	معلولی	بین	مشکالت،	ترسیم	چشم	انداز		
																					مطلوب	آینده	،	درآوردن	نقشه	راه	و	برنامه	اقدام	در	مقاطع	زمانی	مختلف	با	هدف	افزایش	قدرت																																																																																		
																					تحلیل	و	خودباوری	جوامع	محلي	در	تشریح	وضعیت	قبلي،	فعلي	و	چشم	انداز	آینده	مطلوب	منطقه	و		

																					ارائه	راهی	براي	حل	مشکالت	از	نظر	خود	آنان	می	باشد؛
	

این	دیاگرام	7	مرحله	از	رویکرد	مدیریت	مشارکتی	را	به	شرح	زیر	نشان	می	دهد:
راه اندازی:	تشکیل	گروه	راه	اندازی	طرح؛ 	-1 	

آماده سازی:	برگزاری	کارگاه	های	مشارکتی	برنامه	ریزی	و	آموزشی	با	گروه	های	ذیحق	و	ذینفع	طرح		 	-2 	
																						در	جهت	توانمند	سازی	و	دستیابی	به	قواعد	مذاکره	بین	گروه	های	ذینفع؛

مذاكره و مفاهمه:	توافق	و	تعامل	گروه	های	ذینفع	جهت	تأسیس	ساز	و	کارهای	الزم	برای	اقدام	های 	-3 	
																					مشارکتی	در	جهت	حل	مشکالت	و	دستیابی	به	هدف	های	مشترک؛

همسوئی )ایجاد نهاد تصدی گری مشاركتی(:		تشکیل	کمیته	ای	متشکل	از	نمایندگان	گروه	های				 	-4 	
																					ذیحق	و	ذینفع	جهت	بررسی	مشکالت	و	درآوردن	برنامه	ای	جهت	اقدام	براساس	توافق	های	انجام	گرفته													

																					در	مرحله	قبل؛
میان	مدت	و	بلند	مدت		 تهيه نقشه راه )استراتژی(:	تهیه	برنامه	اقدام	در	مقاطع	زمانی	کوتاه	مدت،		 	-5 	
																					با	تکیه	بر	استراتژی	تهیه	شده.		در	این	مرحله	اقدام	هایی	به	صورت	نمونه	)پایلوت(	جهت	حل	پاره		ای		
																					از	مشکالت	توسط	گروه	های	ذیحق	و	ذینفع	انتخاب	و	به	فراخور	امکانات	موجود	به	مرحله	اجرا	گذارده		

																					خواهد	شد؛
	 	 پایش و ارزیابی )یادگيری از طریق عمل(:	تعیین	نقاط	قوت	و	ضعف.	 	-6 	
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آغازی	برای	ارتقاء	همکاري،	هماهنگي	و	تعامل	میان	سه	گروه	جامعه	محلي،	گروه	های		دولتي،	صنایع				 	• 	

																					نفت	و	گاز	مستقر	در	منطقه	با	تسهیلگری	گروه	راه	اندازی	»مؤسسه	توسعه	پایدار«	و	پیدا	کردن	یک									
																					زبان	مشترک	براي	شروع	طرح؛	

همراه	شدن	گروه	های	ذینفع	محلی	و	غیرمحلی	مانند	سازمان	های	دولتی	یا	شرکت	های	فعال	در					 	• 	

																					منطقه	جهت	برقراري	ارتباط	چند	سویه،	بهبود	رابطه	آسیب	دیده	بین	گروه	های	ذینفع	مختلف	و	
																					رسیدن	به	یک	زبان	مشترک	در	پیشبرد	هدف	های	طرح؛

تالش	در	جلب	اعتماد	گروه	های	ذینفع	به	یکدیگر	و	اعتبار	بخشی	به	روابط	یک	طرفه	و	بي	اعتبار	بین		 	• 	

																					این	گروه	ها؛
افزایش	توان	انجام	مذاکرة	نمایندگان	گروه	های	ذینفع	مختلف	منجمله	جوامع	بومی	و	محلی	با	ارگان	ها																 	• 	

																					و	سازمان	هاي	دولتي	یا	غیردولتی	در	جهت	پیشبرد	هدف	های	طرح؛	
افزایش	توانمندی	گروه	های	ذینفع	در	جهت	تعامل	با	یکدیگر	)گفتگو(،	خودباوري	و	حساسیت	به		 	• 	

																					محیط	پیرامون	خود،	بهبود	روابط	بین	سازمان	هاي	دولتي	و	جوامع	محلی،	اعتمادسازي	و	جلب			
																					مشارکت	تمام	گروه	ها؛	

•									و	در	نهایت:	جدی	گرفته	شدن	گروه	های	ذینفع	محلی	از	سوی	دیگرگروه	های	ذینفع	و	شرکت	دادن			 	

																					آنها	در	فرآیند		برنامه	ریزی	ها	و	تصمیم	گیری	های	مربوط	به	حل	مشکالت	و	دستیابی	به	بهترین	نتایج		
																					مورد	انتظار	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار	در	منطقه.
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ٌٌدر	راستای	اجرای	طرح	»گفتگو	و	توسعه	در	ایران:	ایجاد	همسوئي	میان	گروه	هاي	ذینفع«،	کارگاه		هم	اندیشی	و	
رهیابی	با	گروه	های	ذینفع:	بهبود	زندگی	و	توسعه	پایدار	در	منطقه	عسلویه	در	تاریخ	4	و	5	خرداد	ماه	1390	در	محل	

مرکزهمایش	های	خلیج	فارِس	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	برگزار	شد.
هدف	کلي	طرح	»گفتگو	و	توسعه	در	ایران:	ایجاد		همسوئي	میان		گروه	هاي	ذینفع«،	ارائه	و	پیشنهاد	راهکارهاي	مناسب	

جهت	دستیابي	به	توسعه	پایدار	در	عسلویه	است.			
این	کارگاه	هم	اندیشی	از	سری	کارگاه	های	مرحله	آماده	سازی	گروه	های	ذینفع	طرح	مذکور	بود	و	فعالیت	های	انجام	

گرفته	در	کارگاه	تمرینی	بود	در	راستای	به	کارگیری	رویکرد	مدیریت	مشارکتی	در	این	طرح	که	شامل	مراحل:
•			افزایش	قدرت	تحلیل،	خودباوری	و	توانمندسازی	جوامع	محلی	و	دیگر	گروه	های	ذینفع	در	تشریح	وضعیت		 	

															قبلي،	فعلي	و	چشم	انداز	آینده	مطلوب	منطقه؛
•			ارائه	طریق	براي	حل	مشکالت	از	نظر	خود	آنان؛ 	

•			شروعی	برای	دستیابی	به	قواعد	مذاکره	بین	گروه	های	ذینفع	مختلف	برای	حل	مشکالت	موجود	در	منطقه؛ 	

•			ایجاد	همسوئی	میان	گرو	ه	های	ذینفع	و	ارائه	و	پیشنهاد	راهکارهای	مناسب	جهت	دستیابی	به	توسعه	پایدار		 	

															در	عسلویه.
اکثریت	شرکت	کنندگان	این	کارگاه	را	نمایندگان	جوامع	بومي	و	محلي	عسلویه	تشکیل	می	دادند،	نمایندگانی	محدود	
از	صنایع	نفت	و	گاز	و	منطقه	ویژه،	برخی	از	مسئولین	محلی	عسلویه	و	برخی	از	کارشناسان	عالقمند	منابع	طبیعی	و	

محیط	زیست	نیز	در	این	کارگاه	حضور	داشتند.
		

برخی از مهم ترین فعاليت های طرح

برگزاری كارگاه هم اندیشی و رهيابی با گروه های ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه 
عسلویه

خرداد 1390



کارگاه	با	سخنرانی	چند	تن	از	مسئولین	از	جمله:		امام	جمعه	عسلویه	)حجت	االسالم	گنجی(،	مشاور	شرکت	نفت	و	گاز	
پارس	)دکتر	علی	محمد	احمدی(،	رئیس	اداره	کار	عسلویه	)آقای	رحمانی(	نماینده	رئیس	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	

پارس	)آقای	ماهگل(	آغاز	شد	و	سپس	با	مشارکت	تمام	شرکت	کنندگان	فعالیت	های	زیر	انجام	گرفت:
1-		دستیابی	به	وضع	موجود	و	تحلیل	آن	ها	)مشکل	یابی(؛ 	

2-		دستیابی	به	چشم	انداز	مطلوب	آینده	)یک	تا	دو	نسل	آینده:		25	الی	30	ساله(؛ 	
3-		درآوردن	نقشه	راه	)استراتژي(	براي	رسیدن	از	وضع	موجود	فعلی	به	وضع	مطلوب	آینده	و	استخراج	برنامه			 	

																مقدماتی	در	سه	مرحله	برنامه	اقدام	کوتاه	مدت،	میان	مدت	و	بلندمدت.		
نظرات	بیان	شده	توسط	شرکت	کنندگان	در	هر	بخش	از	کارگاه	)1-	مشکل	یابی،	2-	ترسیم	چشم	انداز	مطلوب	آینده	
و	3-	درآوردن	نقشه	راه	یا	برنامه	اقدام(	مورد	بحث	و	بررسی	جمع	قرار	گرفت	که	تمرینی	قوی	برای	ظرفیت	سازی	و	

توانمندسازی	گروه	های	ذینفع	در	منطقه	شد.

مهم	ترین	دستاوردهای	کارگاه
1-		گروه	های	ذینفع	توان	بالقوه	باالئی	برای	همسوئی	در	جهت	حل	مشکالت	و	بهبود	زندگی	در	عسلویه	را	دارا		 	

																هستند؛
2-		مطالب	عنوان	شده	در	کارگاه	)مفاد	این	گزارش(	بیانگر	تسلط	گروه	های	ذینفع	به	وضعیت	منطقه،					 	
																توان	باالی	آنان	برای	تصور	آینده	ای	بهتر	و	قدرت	برنامه	ریزی	برای	راه	حل	های	مورد	نظرشان	است؛		

3-		مقامات	ذیصالح	می	توانند	با	قدری	سرمایه	گذاری	زمانی	و	مالی	به	تفاهم	ها	و	توافق	های	بسیار	سودمندی					 	
																در	جهت	توسعه	پایدار	و	رفاه	و	رضایت	جوامع	بومی	دست	یابند.



برگزاری كارگاه برنامه ریزِی نقش صنایع نفت و گاز در ارتقاء توسعه پایدار در ایران—  درس هایی از 
تجارب بين المللی 

این	کارگاه	در	راستای	اجرای	طرح	»گفتگو	و	توسعه	پایدار	در	ایران:	ایجاد	همسوئي	میان	گروه	هاي	ذینفع«،	با	حمایت	
و	پشتیبانی	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	و	با	همکاری	انستیتو	مهندسی	نفت،	مؤسسه	توسعه	پایدار	و	
محیط	زیست	)سنستا(،	بنیاد	زمین	زنده	و	مؤسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی،	در	تاریخ	17	خرداد	1390،	در	محل	

سالن	همایش	های	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	در	عسلویه	برگزار	شد.		
هدف	از	برگزاری	این	کارگاه	شامل	موارد	زیر	بود:	

•		مروری	بر	چالش	های	موجود	بین	توسعه	پایدار	و	صنایع	نفت	و	گاز؛ 	
•		مروری	بر	برخی	تجارب	بین	المللی	و	یادگیری	از	آن	ها؛ 	

•		مروری	بر	تجارب	ملی	مرتبط	با	توسعه	پایدار	در	ایران	)نه	فقط	محدود	به	صنایع	نفت	و	گاز(؛ 	
•		همکاری	در	درک	بهتر	هدف	ها،		راهکارها	و	فعالیت	های	طرح:	»گفتگو	و	توسعه	در	ایران،	ایجاد	هم	سویی		 	

															بین	گروه	های	ذینفع«	و	تسهیل	مشارکت	و	پشتیبانی	دیگر	گروه	ها	در	اجرای	طرح.
کارگاه	با	شرکت	39	نفر	از	نمایندگان	گروه	های	زیر	تشکیل	گردید:

مدیران	ارشد،	مدیران	رده	میانی	و	کارکنان	فنی	صنایع	نفت	و	گاز،	نمایندگان	جوامع	بومی	و	محلی،	سازمان	های	دولتی،	
متخصصان،	مقامات	استانی	و	محلی	و	سایر	افرادی	که	در	چالش	ها	و	ارتقاء	توسعه	پایدار	در	منطقه	عسلویه	دخیل	

هستند.
در	این	کارگاه	شماري	از	شرکت	کنندگان	با	ارائه	سخنراني	و	بیان	نقطه	نظرات	خود	در	مورد	مسائل	و	مشکالت	منطقه	
عسلویه،	بر	اهمیت	موضوع	همسوئي	ذینفعان	تأکید	کرده	و	خواستار	تسریع	اجرای	این	طرح	در	دستیابی	به	هدف	های	

مشترک	شدند.	از	جمله	سخنرانان	کلیدی	این	کارگاه	می	توان	به	آقایان:	دکتر	سید	سهیل	قرشی	)مشاور	مدیرعامل	
منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس(،	حجت	االسالم	گنجی	)امام	جمعه	عسلویه(،	آقای	علی	پلنگي	)رئیس	شوراي	بخش	
عسلویه(	و	آقای	بوهندی	کمالي		)عضو	شوراي	بخش	عسلویه(	اشاره	کرد.		بعد	از	سخنراني	هاي	فوق،	آقاي	دکتر	عماد	
رعایایي	از	مدیریت	پژوهش	و	فناوري	شرکت	ملي	نفت،	مطالبی	را	در	ارتباط	با	»توسعه	پایدار	در	صنعت	نفت	و	گاز«	
ارائه	کردند	که	مورد	استقبال	شرکت	کنندگان	قرار	گرفت.	در	ادامه	کارگاه	آقای	دکتر	ادگاردو	گارسیا	الرالده	)ونزوئال(	

و	نماینده	بنیاد	زمین	زنده،	با	اظهار	خشنودی	از	حضور	در	جمع	حاضران	کارگاه،	مطالبی	تحت	عنوان	»توسعه	پایدار	و	
صنایع	نفت	و	گاز،		درس	هایی	از	تجارب	بین	المللی«	ارائه	دادند.		

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح
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در	ادامه	و	در	ادامه	کارگاه	در	بعد	از	ظهر،	آقای	دکتر	سید	امیر	طالبیان،	رئیس	گروه	مطالعات	اجتماعی	و	توسعه	پایداِر	
موسسه	مطالعات	بین	المللي،	مطالبی	در	مورد	»	طرح	جامع	مطالعه	پیامدهاي	فرهنگي	اجتماعي	استقرار	صنعت	نفت	در	
اجتماعات	پیرامون	منطقه	ویژه«	که	فاز	مقدماتی	آن	در	حال	انجام	است	را	ارائه	دادند	که	برخی	از	رئوس	این	مطالب	در	

بخش	های	بعد	ارائه	می	شود.	
دکتر	طالبیان	دلیل	حمایت	مؤسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی	از	طرح	»گفتگو	و	توسعه	در	ایران،	ایجاد	همسوئی	میان	
گروه	های	ذینفع«	را	همسو	بودن	این	دو	طرح،	اعالم	کردند	و	پشتیبانی	و	حمایت	منطقه	ویژه	و	سایر	ذینفعان	نفتی	و	
حاکمیتی	از	این	طرح	ها	را	گامی	مثبت	و	موثر	در	جهت	تعامل	سه	گروه	حاکمیت،	نفت	و	مردم	در		جهت	دستیابی	به	

توسعه	پایدار	در	منطقه	و	استفاده	از	نتایج	آن	در	دیگر	مناطق	نفتی	مشابه	دانستند.		
بخش	آخر	کارگاه	مزبور	به	تبادل	نظر،	هم	اندیشی	و	بحث	و	گفتگو	در	مورد	چالش	های	موجود	بین	توسعه	پایدار	و	
صنایع	نفت	و	گاز	با	مشارکت	حاضران	اختصاص	داشت.	در	این	بخش	آقای	دکتر	فرور،	رئیس	هیئت	مدیره	مؤسسه	
توسعه	پایدار	و	محیط	زیست	)سنستا(،	و	تسهیلگر	کارگاه،	با	توجه	به	گفتگوهای	انجام	گرفته	میان	گروه	های	حاضر،	

سخنرانی		های	ایراد	شده	و	بحث	و	تبادل	نظر	حاضران،	موارد	زیر	را	به	عنوان	جمع	بندی	کارگاه	بیان	کرد:	
•		همه	شاهد	آن	هستیم	و	باور	داریم	که	با	همسویی،	همدلی،	مشارکت	و	همکاری	می	توان	در	رفع	چالش	های	 	

														موجود	در	منطقه	قدم	برداشت؛
•		تالش	برای	رفع	چالش	های	موجود	در	منطقه،	عملی	نمی	شود،	مگر	با	اعتقاد	به	اصول	و	قواعد	مذاکره	در	 	

														همگردانی	)مدیریت	مشارکتی،	Co-management(	به	خصوص	فراهم	شدن	زمینه	های	الزم	برای	مذاکره											
															تمام	گروه	های	ذینفع	در	یک	بستر	صاف	و	هموار؛		

•		گاهی	فراهم	آوردن	یک	بستر	صاف	و	هموار	برای	مذاکره	گروه	های	ذینفع	ممکن است	چندین	سال	طول	 	
															بکشد،	اما	در	منطقه	عسلویه،	با	توجه	به	دستاوردهای	حاصل	از	این	نشست	ها،		همه	نشان	دادند	که	روند	

														دستیابی	به	مذاکره	می	تواند	با	سرعت	بیشتری	انجام	گیرد؛	
حال	با	توجه	به	حسن	نیت	مسئوالن	منطقه	ویژه	و	مقامات	محلی	در	کار	کردن	با	مردم	بومی	و	تعامل	ایجاد	شده		بین	
گروه	های	مختلف	در	طی	دو	نشست	هم	اندیشی	اخیر	در	خرداد	ماه	و	اتصال	حلقه	های	عطوفت،	مهر	و	درک	متقابل	بین	
گروه	های	مختلف	باید	اذعان	کرد	که	به	نوعی	سرمایه	اجتماعی	الزم	برای	شروع	حرکت	در	رفع	چالش	ها	به	وجود	آمده	

است.		لذا	با	تکیه	بر	مطالب	عنوان	شده	در	نشست	ها	و	کارگاه	های	برگزار	شده	و	دستاوردهای	حاصل	از	آن	ها،	امید	است	
با	اجماع	نظر	تمام	گروه	ها	و	تعیین	مهمترین	اولویت	ها	در	بخش	های	مختلف	گام	های	موثری	در	دستیابی	به	توسعه	

پایدار	در	منطقه	برداشته	شود.

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح
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دكتر سيد سهيل قرشی،
 مشاور	مدیر	عامل	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس

ایشــان	هــدف	از	برگــزاری	چنیــن	نشســت	هایی	را	تعریــف	درســت	رابطــه	بیــن	صنایــع	نفــت	و	گاز	و	توســعه	پایــدار	و	
ارتقــاء	کیفیــت	زندگــی	مــردم	دانســتند	کــه	بــا	اندکــی	همراهــی	و	همســویی	گروه	هــای	ذینفــع	می	تــوان	ایــن	رابطــه	
را	بــرای	رســیدن	بــه	تفاهــم	و	تعامــل	رهبــری	نمــود.		وی	معتقــد	اســت	کــه	هــدف	توســعه	صنعــت	در	هــر	اجتماعــی،	
نهایتــاً	بهبــود	وضعیــت	اقتصــادی،	ارتقــاء	معیشــت	جامعــه	و	بــاال	بــردن	کیفیــت	زندگــی	مــردم	اســت،		همانطــور	کــه	
هــدف	اصلــی	کار	مــا	نیــز	توســعه	اقتصــادی	و	اجتماعــی	اســت؛	توســعه	ای	کــه	در	ســطح	ملــی	تعریــف	می	شــود	نــه	در	
ســطح	بومــی	و	محلــی.	ایشــان	هم	چنیــن	اشــاره	کردنــد	مطالعــات	صنایــع	بزرگــی	همچــون	نفــت	نشــان	داده	اســت	
ــی	 ــد	چندان ــق،	رش ــعه		مناط ــاظ	توس ــه	از	لح ــده	اند	ک ــرداری	ش ــی	کشــف	و	بهره	ب ــت	در	جای ــع	نف ــاً	صنای ــه	عموم ک
ــن	 ــه	ای ــزرگ	ب ــع	ب ــف	مناب ــد	کش ــت.		فرآین ــوده	اس ــوره	زارها	ب ــا	و	ش ــور،	بیابان	ه ــق	صعب	العب ــته	و	در	مناط نداش
ــه	منطقــه	 ــع،	گروهــی	)ســیلی(	از	متخصصــان	و	تجهیــزات	ب صــورت	اســت	کــه	بعــد	از	بررســی	و	مطالعــه	ایــن	مناب
ــگ	 ــی	و	فرهن ــه	زندگ ــرد	ک ــکل	می	گی ــنگین	ش ــع	س ــه	ای	از	صنای ــال	مجموع ــی	10	س ــد	از	5	ال ــود	و	بع وارد	می	ش
ــن	 ــروز	مشــکالت	زیســت	محیطی-	کــه	جــزء	الینفــک	توســعه	ای ــرار	داده	و	باعــث	ب ــر	ق جوامــع	بومــی	را	تحــت	تأثی
ــان	 ــی	بی ــن	معضالت ــا	چنی ــی	ب ــرای	رویاروی ــه	ب ــی	واقع	گرایان ــه	دیدگاه ــد	ب ــا	تأکی ــع	هســتند-	می	شــود.		وی	ب صنای
ــای	ایجــاد	 ــا	و	فاصله	ه ــردن	خالءه ــردن	مشــکالت	و	پرک ــه	در	برطــرف	ک ــی	وجــود	دارد	ک ــرد:	همیشــه	راهکارهای ک
ــی	 ــی	و	بین	الملل ــارب	مل ــری	از	تج ــی	و	بهره	گی ــات	زیســت	محیطی	و	اجتماع ــه	مطالع ــت،	از	آن	جمل ــر	اس ــده	موث ش
ــد	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد.	صنعــت	نفــت	در	گذشــته	از	جملــه	صنایــع	 ــه	عنــوان	راهگشــای	عملــی	می	توان کــه	ب
ــی	در	 ــه	خودکفای ــیدن	ب ــرای	رس ــا	را	ب ــه،	م ــن	زمین ــده	در	ای ــال	ش ــای	اعم ــت	و	تحریم	ه ــمار	می	رف ــه	ش ــته	ب وابس
ایــن	صنایــع	کمــک	کــرده	و	مــا	بایــد	در	حفــظ	ایــن	دســتاوردها	کوشــا	باشــیم.	ایشــان	در	پایــان	بیــان	کردنــد	کــه	مــا	
ــا	برگــزاری	کارگاه	هــا	و	نشســت	های	متعــدد	از	 )ســازمان	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس(	نیــز	قصــد	داریــم	ب
تجــارب	ســایر	ملــل	اســتفاده	کنیــم	و	بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	امــر	بــا	تمامــی	مســئوالن	و	مدیــران	در	ســطح	اســتانی	و	

منطقــه	ای	مشــورت	نماییــم،	تــا	بــه	نتایــج	مــورد	انتظــار	و	حــل	چالش	هــای	موجــود	در	منطقــه	نائــل	شــویم.

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح
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دكتر عماد رعایایی
مدیریت	پژوهش	و	توسعه	شرکت	ملي	نفت

همانطــور	کــه	نظــام	HSE	)ســالمت،	ایمنــی	و	محیط	زیســت(	همــواره	بــرای	جلوگیــری	از	به	وجــود	آمــدن	چالش	هــا	
ــعه	 ــا	توس ــاط	ب ــکات	در	ارتب ــن	ن ــد،	مهم	تری ــرار	می	ده ــود	ق ــرلوحه	کار	خ ــگیری	را	س ــای	پیش ــرات،	روش	ه و	مخاط

پایــدار	و	صنایــع	نفــت	و	گاز	نیــز	توجــه	بــه	مــوارد	زیــر	اســت:	

•			تنوع	زیستی؛  
•			تغییرات	آب	و	هوا؛  

•			مشارکت	در	مسائل	اجتماعی	در	منطقه؛  
•			الزامات	اخالقی	و	حقوق	بشر؛  

•			مدیریت	سالمت؛  
•			مدیریت	جلوگیری	از	نفت	ریزها؛  

•			ارتقاء	فرهنگ	ایمنی	در	بین	پرسنل	شاغل	و	مردم	بومی	منطقه؛  
•			ظرفیت	سازی	در	منطقه	از	طریق	همکاری	های	فناوری؛  

•			ارتقاء	کیفیت	هوای	منطقه؛  
•			مدیریت	پسماندها؛  

•			و	مدیریت	آب.	  
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بوهندی كمالی
فرهنگی	و	عضو	شورای	بخش	عسلویه

ــا	مهمــان	خــود	یعنــی	 ــل	ب ــال	تقاب ــت	بدنب ــه	عســلویه	هیچوق ــی	منطق ــع	بومــی	و	محل ــد	اســت	کــه	جوام وی	معتق
ــد.	اگــر	ارتبــاط	و	همفکــری	میــان	جوامــع	بومــی	و	صنایــع	نفــت	و	گاز	وجــود	داشــته	باشــد	و		 صنعــت	نفــت	نبوده	ان
مــردم	احســاس	کننــد	کــه	ســهم	کوچکــی	در	ایــن	توســعه	صنعتــی	دارنــد	هیچوقــت	بــه	مقابلــه	بــا	آن	برنمی	خیزنــد.		
ایشــان	همچنیــن	اشــاره	کردنــد	کــه	هــدف	از	توســعه	ایــن	صنعــت	عظیــم	و	پیشــرفته،	در	نهایــت،	تــداوم	و	پیشــرفت	
مملکــت	اســت	کــه	بــدون	همــکاری	و	همراهــی	تمــام	گروه	هــا،	رســیدن	بــه	چنیــن	هدفــی	امکان	پذیــر	نخواهــد	بــود.	

»دســت	بــه	دســت	هــم	دهیــم	بــه	مهــر	و	میهــن	خویــش	را	کنیــم	آبــاد«.

برخی	از	مهمترین	فعالیت	های	طرح
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دكتر ادگاردو گارسيا الرالده )ونزوئال(
نماینده	بنیاد	زمین	زنده

اهم	نکات	سخنرانی	ایشان	عبارتند	از:
-			معرفی	بنیاد	زمین	زنده:	هدف	ها	و	تجربیات؛	  

-			ارائه	تعاریفی	از	توسعه	پایدار	و	تاکید	بر	مسئولیت	پذیری	نسبت	به	آینده	به	عنوان	مفهوم	کلیدی	توسعه				  
															پایدار؛

-			چالش	های	توسعه	پایدار	در	صنایع	نفت	و	گاز	منجمله:	  
       -			آلودگی	آب،		هوا،		خاک	)ریزش	نفتی،	فلرهای	شعله	ور	و	غیره(؛

       -			تغییرات	جمعیتی	به	دلیل	مهاجرت	و تغییرات	در	منابع	طبیعی	و	حق	دسترسی	جوامع	محلی	به	آن؛	
       -			تغییر	معیشت		های	سنتی	و	نظام	های	اجتماعی	و	اقتصادی؛	

       -			تنش	های	اجتماعی	)مابین	جوامع	سنتی	و	افراد	تازه	وارد	)بومیان	و	غیربومیان(؛
       -			اختالف	میان	سازمان	ها	و	کم	شدن	همکاری	بین	آن	ها	و...

-			درس	های	کلیدی	از	تجارب	بین	المللی	با	تأکید	خاص	بر	سرمایه	اجتماعی؛	اجماع	نظر	گروه	های	ذینفع	و	  
															مشروعیت	اقدام	ها؛

-			گفتگو،	مذاکره	و	حل	اختالف،	راه	حلی	برای	توسعه	پایدار؛  
گارسیا	معتقد	است:

-			هیچ	نسخه	جهانی	یا	سیستم	جادوئی	برای	رفع	چالش	ها	وجود	ندارد،	هر	جامعه	مسیر	و	راه	حل	های	خود	را	  
															براساس	ارزش	ها،	فرهنگ	و	هدف	های	خود	طراحی	می	کند؛	

-			همه	ما	احتیاج	داریم	از	یکدیگر	یاد	بگیریم،	هیچ	کس	تمام	جواب	ها	را	نمی	داند؛  
-			بحران	های	زیست	محیطی	اجتماعی	و	اقتصادی	امروز	دنیا	همانطور	که	بر	فرصت	ها	تاکید	می	کند	به	همان	  

														نسبت	نیز	بر	تهدیدها	داللت	دارد؛	زمان	گفتگو،	تسهیم	و	اجماع	فرا	رسیده	است.

برخی	از	مهمترین	فعالیت	های	طرح
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دكتر سيد امير طالبيان
رئیس	گروه	مطالعات	اجتماعی	و	توسعه	پایدار	در

ایشــان	در	ایــن	کارگاه	بــه	ذکــر	دالیــل	حمایــت	و	پشــتیبانی	موسســه	مطالعــات	بین	المللــی	انــرژی	بــه		عنــوان	هــاب	
ــه	برخــی	از	 پژوهش	هــای	راهبــردی	وزارت	نفــت	از	طــرح	گفتگــو	و	توســعه	پرداختنــد	و	همچنیــن	اشــاره	کوتاهــی	ب
محورهــای	طــرح	جامــع	مطالعــات	اجتماعــی،	فرهنگــی	ســازمان	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	داشــتند.	برخــی	از	

ــد	از:	 ــای	ایشــان	عبارتن ــن	صحبت	ه مهمتری
معرفی	اجمالی	طرح	»مطالعه	جامع	پیامدهاي	فرهنگي–	اجتماعي	استقرار	صنعت	نفت	و	گاز	در	سطح	جوامع	و	

اجتماعات	منطقه	ویژهي	اقتصادي	انرژي	پارس«	و	هدف	های	آن	شامل	موارد:
-			بررسي	و	شناخت	سیستم	و	زیر	سیستم	هاي	اجتماعي	و	فرهنگي	جوامع		محلي،	تحلیل	تعامالت		 	

															اثرات	متقابل	جوامع	محلي	و	نفت،	شناسایي	پتانسیل	ها	و	توانمندي	ها،	فرصت	ها	و	چالش	ها		
															براي	توسعه	ابعاد	اجتماعي	فرهنگي	توسعه	منطقه	اي	مبتني	بر	پایداري	طرح	هاي	صنعت	نفت		

															و	گاز	در	منطقه؛
-			تعیین	چالش	هاي	صنعت	نفت	و	گاز	در	منطقه؛ 	

-			شناسایي	توانمندي	ها	و	استعدادهاي	توسعه	صنعت	نفت	و	گاز؛ 	
-			شناسایي	طرح	ها	و	تدوین	پروژه	هاي	اجرایي	در	قالب	طرح	هاي	مختلف؛ 	

-			و... 	
																					موارد	مورد	بررسی		در	این	طرح	عبارتند	از:

	

مؤسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح
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										-			وضع	موجود	فرهنگ	عمومي	و	آسیب	هاي	اجتماعي	منطقه	و	راهکارهایی	جهت	توسعه	مسئوالنه؛
-			وضع	موجود	اشتغال	و	آموزش	نیروي	انساني	منطقه	و	راهکارها؛	 	

-			وضع	موجود	مشارکت	مردم	محلي	با	طرح	هاي	توسعه	اي	منطقه	و	راهکارها؛	 	
-			پیش	بیني،	برنامه	ریزي	و	آینده	نگري	جهت	اسکان	مردم	بومي	در	منطقه	و	راهکارها؛ 	

-			وضع	فعلی	انطباق	منطقه	با	انتظارات	کارکنان	و	همچنین	مردم	منطقه	و	استان	بوشهر	و	راهکارها؛	 	
-			و	... 	

																				نتایج	مورد	انتظار:	
-			شناسایي	وضع	موجود	اجتماعي-	فرهنگي	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس؛ 	

-			طراحي	و	تدوین	الگوي	برنامه	جامع	و	یکپارچه	مدیریت	اجتماعي-	فرهنگي	منطقه؛ 	
-			ارائه	راهکارهایي	در	جهت	توسعه	پایدار	و	مسووالنه	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس	در	مناطق	پارس	 	

															شمالي،	میاني	و	جنوبي.
این	طرح	جزء	21	طرح	راهبردي	وزارت	نفت	است	که	فاز	مقدماتي	آن	در	موسسه	مطالعات	بین	المللي	انرژي	در	حال	

انجام	است.

برخی	از	مهم	ترین	فعالیت	های	طرح
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خالصه ای از برگزاری كارگاه گفتگو و تبادل نظر با نمایندگانی از سازمان های دولتی در بوشهر

این	کارگاه	با	هدف	هم	اندیشی	با	برخی	از	مسئوالن	دولتی	استان	بوشهر،	در	راستای	ادامه	اجرای	طرح	»گفتگو	و	توسعه	
در	ایران:	ایجاد	همسویی	میان	گروه	های	ذینفع«	با	شرکت	13	نفر	از	مسئوالن	و	کارشناسان	برخی	از	سازمان	های	

دولتی	مرتبط	با	طرح	در	استان	بوشهر	در	بخش	تحقیقات	کشاورزی،	منابع	طبیعی	و	شیالت	و	استانداری	برگزار	شد.		
مهمترین	موارد	مورد	بحث	این	نشست	شامل	موارد	زیر	بود:

•			در	این	نشست	آقای	مهندس	فرهاد	فخری،	رئیس	مرکز	تحقیقات	کشاورزی	و	منابع	طبیعی	استان	بوشهر،	ضمن			
					خوش	آمدگویی	به	شرکت	کنندگان	و	گروه	تحقیق،	به	ضرورت	اجرای	طرح	»گفتگو	و	توسعه	در	ایران«	و	نیاز	استان	
					به	دستاوردهای	آتی	و	مهم	این	چنین	طرح	هایی	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار	اشاره	کردند.	ایشان	هم	چنین	تجربه		
					خود	را	در	مورد	شرکت	در	اولین	کارگاه	مشارکتی	این	طرح	در	منطقه،	به	شرکت	کنندگان	بیان	و	آن	را	بسیار	مفید	

					و	سازنده	خواندند؛
•			حاج	آقا	نصیری،	مشاور	فرهنگی	استاندار	بوشهر	نیز	با	اشاره	به	لزوم	اجرای	طرح	هایی	در	هم	سو	کردن	گروه	های	

					ذینفع	در	منطقه،	بر	ضرورت	توجه	به	پیوست		فرهنگی	ـ	اجتماعی	در	طرح	های	توسعه	ای	تاکید	کردند؛
•			آقای	دکتر	محمد	تقی	فرور،	مطالبی	را	در	مورد	معرفی	کالن	طرح،	همکاران	آن	و	حامیان	مالي	به	جمع	ارائه	دادند	و	

					هدف	کلی	این	طرح	را	واردکردن	مباحث	توسعه	پایدار	در	روند	توسعه	شتابان	صنعتی	در	استان	بوشهر	عنوان	و	با	
					امید	همسوئی	ذینفعان	مختلف	برای	تقویت	آثار	مثبت	توسعه	صنعت	نفت	و	کاهش	پیامدهای	منفی	آن	تاکید	

					کردند؛
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•			خانم	مهندس	ناهید	نقی	زاده	جزئیات	بیشتري	از	پروژه	»طرح	گفتگو	و	توسعه	در	ایران«	را	طی	ارائه	پاورپوینت			
					براي	شرکت	کنندگان	توضیح	دادند	و	در	ادامه،		فیلم	کوتاهی	بصورت	داستان	مصور	)Photostory(	از	نحوه	برگزاری			

					اولین	کارگاه	مشارکتي	تحت	عنوان	»هم	اندیشی	و	رهیابی	با	گروه	های	ذینفع:	بهبود	زندگی	و	توسعه	پایدار	در		
					منطقه	عسلویه«،	که	با	حضور	ذینفعان	محلی،	استانی	و	صنعت	نفت	در	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژی	پارس	برگزار	

					شده	بود،	پخش	شد؛
•			با	توجه	به	مطالب	ارائه	شده،	شرکت	کنندگان	جلسه	سواالتی	در	ارتباط	با	طرح	»طرح	گفتگو	و	توسعه	در	ایران«	

					مطرح	کردند	و	پاسخ	های	مورد	نظر	از	طرف	گروه	تسهیلگران	و	کارشناسان	طرح	ارائه	شد.		محور	این	بحث	ها	
				چگونگی	و	روش	اجرای	طرح	در	منطقه،	ضرورت	توجه	به	مسائل	اجتماعی	در	روند	توسعه	صنعتی	منطقه	و				

					فعالیت	های	آتی	طرح	بود؛
•			در	این	جلسه	در	ارتباط	با	برگزاری	نشست	هم	اندیشی	با	موضوع	»بررسی	مهمترین	چالش	های	فراروی	منطقه	و					
					راهکارها	با	مسئوالن	سازمان	های	دولتی«	تبادل	نظر	هایی	انجام	گرفت	و	حاضران	آمادگی	خود	را	برای	همکاری	و	

					شرکت	در	این	چنین	کارگاهی	اعالم	کردند.

از	جمله	دستاوردهای	این	کارگاه	می	توان	به	موارد	زیر	اشاره	کرد:
•			توجیه	آماده	سازی	تعداد	بیشتری	از	مسئوالن	و	کارشناسان	سازمان	های	دولتی؛	

•			اظهار	رضایت	شرکت	کنندگان		از	مطالب	ارائه	شده	در	نشست	و	پیشنهاد	و	عالقمندی	آنها	جهت:
								-		برگزاري	سمینار	یک	روزه		با	حضور	ذینفعان	دولتي	و	دانشگاهي	و	معرفی	گسترده	تر	طرح	برای	دیگر	گروه	ها	با	

											تأکید	بر	مسائل	اجتماعی	و	زیست	محیطی؛
								-		برنامه	ریزی	برای	برگزاری	کارگاه	مشارکتی	با	ذینفعان	دولتی	و	دانشگاهی	استان	و	عسلویه	در	آینده	نزدیک؛
•			توجه	خاص	به	مسائل	اجتماعی	ـ		فرهنگی	و	اقتصادی	در	سومین	همایش	توسعه	پایدار،	یکپارچه	و	دانایی	محور		

					منطقه	ویژه.	



خالصه ای از برگزاری كارگاه های مشاركتي »گفتگو و تبادل افكار با مدیران و كارشناسان ارشد 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و صنایع نفت، گاز و پتروشيمی در ارتقاء توسعه پایدار در 

عسلویه«
آذر و دی ماه 1390 

در	ادامــه	آماده	ســازی	گروه	هــای	ذینفــع	بــرای	مشــارکت	و	همســویی	در	طــرح	،کارگاه	هــای	»گفتگــو	و	تبــادل	نظــر	
بــا	مدیــران	و	کارشناســان	ارشــد	ســازمان	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس	و	صنایــع	نفــت،	گاز	و	پتروشــیمی	در	
ــازمان	 ــای	س ــز	همایش	ه ــاه	1390در	مرک ــاه	و	7	دی	م ــای	29	آذر	م ــلویه«	در	تاریخ	ه ــدار	در	عس ــعه	پای ــاء	توس ارتق

منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس	برگــزار	شــد.	
ــژه	اقتصــادی	 ــه	وی ــازمان	منطق ــان	ارشــد	س ــران	و	کارشناس ــر	از	مدی ــل	50	نف ــن	کارگاه	حداق ــدگان	ای شــرکت	کنن
ــت	و	گاز	 ــرکت	نف ــی،	ش ــارس	جنوب ــع	گازی	پ ــه	مجتم ــیمی	ازجمل ــت,	گاز	و	پتروش ــرکت	های	نف ــارس	و	ش ــرژی	پ ان

ــد. ــه	بودن ــتقر	در	منطق ــیمی	مس ــرکت	های	پتروش ــایر	ش ــازارگاد	و	س ــی	پ ــات	غیرصنعت ــرکت	عملی ــارس،	ش پ
ایــن	کارگاه	هــا	از	ســری	کارگاه	هــای	مرحلــه	آمــاده	ســازی	گروه	هــای	ذینفــع	در	طــرح	»گفتگــو	و	توســعه	در	ایــران:	
ایجــاد	همســویی	میــان	گروه	هــای	ذینفــع«	بــود	کــه	بــا	حمایــت	موثــر	ســازمان	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس	
ــان	و	 ــهیلگری	کارشناس ــا	تس ــدی	و	ب ــع	کلی ــای	ذینف ــی	از	گروه	ه ــوان	یک ــه	عن ــیمی	ب ــت،	گاز	و	پتروش ــع	نف و	صنای
تســهیلگران	موسســه	توســعه	پایــدار	و	محیــط	زیســت	)CENESTA(	و	همــکاری	موثــر	موسســه	مطالعــات	بیــن	المللــی	

انــرژی	)IIES(	برگــزار	شــد.	



هدف های كارگاه
•			آشنایی	با	روند	پیشرفت	کار	طرح	»گفتگو	و	توسعه	پایدار	در	ایران:	ایجاد	همسویي	میان	گروه	هاي	ذینفع«؛ 	

•			بررسی	مشارکتی	چالش	های	موجود	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار	در	منطقه؛ 	

•			ترسیم	چشم	انداز	مطلوب	آینده	در	منطقه	از	دیدگاه	شرکت	کنندگان؛ 	

•			تعیین	استراتژی	و	نقشه	راه	)تعیین	اولویت	های	اجرایی	و	پژوهشی(	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار؛ 	

•			ارتقاء	ظرفیت			مدیران	و	کارشناسان	ارشد	منطقه	ویژه	و	صنایع	نفت,	گاز	و	پتروشیمی	در	به	کارگیری			 	

																					شیوه		مدیریت	مشارکتی	در	ارتقاء	توسعه	پایدار	در	منطقه.

بــه	دلیــل	ماهیــت	مشــارکتی	کارگاه،	بــدون	پرداختــن	بــه	مقدمــات	)ایــراد	ســخنرانی	و...(،	آقــای	مهنــدس	حیــدری	
از	همــکاران	بخــش	»ســالمت،	ایمنــی	و	محیط	زیســت«	)از	طــرف	منطقــه	ویــژه(	و	آقــای	دکتــر	فــرور،	از	»مؤسســه	
ــد	 ــا	رون ــدار	و	محیط	زیســت«	)از	طــرف	گــروه	همــکاران	طــرح(	به	طــور	خالصــه	مطالبــی	را	در	ارتبــاط	ب توســعه	پای
اجــرای	طــرح	»گفتگــو	و	توســعه	در	ایــران:	ایجــاد	همســویی	میــان	گروه	هــای	ذینفــع«،	هدف	هــای	آن	و	نتایــج	مــورد	
ــا	اســتفاده	از	 ــا	مشــارکت	فعــال	شــرکت	کننــدگان	و	ب انتظــار	بــه	جمــع	ارائــه	دادنــد.	در	ادامــه	تســهیلگران	کارگاه	ب
روش	طوفــان	مغــزی	)Brain Storming(،	بــه	بررســی	چالش	هــا	)وضــع	موجــود(،	ترســیم	چشــم	انداز	مطلــوب	آینــده	
ــاه،	میــان	و	بلنــد	مــدت(	پرداختنــد.	حاصــل	کار	مشــارکتی	کارگاه	مذکــور	 و	درآوردن	برنامــه	اقــدام	)در	مقاطــع	کوت
ــه	 ــتیابی	ب ــع	در	دس ــای	ذینف ــر	گروه	ه ــا	دیگ ــره	ب ــرح	و	مذاک ــده	ط ــای	آین ــتاوردی	در	برنامه	ریزی	ه ــوان	دس ــه	عن ب

راهکارهــای	توســعه	پایــدار	در	منطقــه	عســلویه	مــورد	اســتفاده	قــرار	خواهــد	گرفــت.



خبرها

انعقاد تفاهم نامه مصوبات سفر مقام معظم رهبری به عسلویه
وب سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

به	گزارش	»خلیج	فارس«	به	نقل	از	پایگاه	اطالع	رساني	منطقه	ویژه	پارس،	سید	پیروز	موسوي	درآیین	افتتاح	مصالي	
نماز	جمعه	عسلویه،	افزود:	سفر	مقام	معظم	رهبري	به	عسلویه	برکات	و	نتایج	مثبتي	به	همراه	داشته	که	بزودي	با	انعقاد	
تفاهم	نامه	هاي	متعددي	به	سوي	اجرایي	شدن	این	مصوبات	گام	برمي	داریم.		اجراي	این	پروژه	ها	گام	موثري	در	توسعه	

بخش	عسلویه	و	شهرستان	کنگان	است.
وي	اجرا،	بهره	برداري	و	افتتاح	مصالي	نماز	جمعه	عسلویه	را	نتیجه	همدلي	و	تعامل	صنعت	نفت	با	محیط	پیرامون	خود	

براي	انجام	مسئولیت	هاي	اجتماعي	منطقه	ویژه	پارس	خواند	و	کمک	این	سازمان	براي	ساخت	این	پروژه	را	یکي	از	
اقدامات	مهم	صنعت	نفت	در	همسویي	با	توسعه	زیرساخت	هاي	فرهنگي	و	مذهبي	منطقه	پارس	جنوبي	برشمرد.

موسوي	یادآور	شد:	سازمان	منطقه	ویژه	پارس	به	نمایندگي	از	وزارت	نفت	و	شرکت	ملي	نفت	ایران	در	منطقه	پارس	
جنوبي،	تمام	سعي	و	تالش	خود	را	به	کار	گرفته	تا	در	خدمت	رساني	و	ارائه	مطلوب	خدمات	به	محیط	پیراموني	صنعت	

نفت	در	منطقه	به	ویژه	بخش	عسلویه	و	شهرستان	کنگان	انجام	وظیفه	کند.		ساخت	و	توسعه	چند	مصلي،	مسجد	و	
اماکن	فرهنگي	و	مذهبي	از	جمله	این	خدمات	است.

در	حاشیه	آیین	افتتاح	مصالي	نماز	جمعه	عسلویه،	مراسم	تودیع	و	معارفه	امام	جمعه	بخش	عسلویه	نیز	برگزار	شد.
در	این	آیین	با	تقدیر	از	حجت	االسالم	گنجي	امام	جمعه	سابق	عسلویه،	حجت	االسالم	هاشمي	نژاد	به	عنوان	امام	جمعه	

جدید	عسلویه	معرفي	شد.

آموزش هزار بوشهري براي اشتغال در فازهاي پارس جنوبي
پایگاه خبری خليج فارس

www.pgnews.ir

خلیج	فارس:	مدیر	استانداردها	و	کیفیت	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس	گفت:	بیش	از	هزار	کارآموز	بومي	
این	استان	به	منظور	به	کارگیري	در	فازهاي	گازي	پارس	جنوبي	در	شش	حرفه	تخصصي	آموزش	مي	بینند.

به	گزارش	»خلیج	فارس«	به	نقل	از	پایگاه	اطالع	رساني	منطقه	ویژه	پارس،	سید	محي	الدین	جعفري	افزود:	از	این	تعداد	
440	نفر	حرفه	هاي	قالب	بندي،	آرماتوربندي	و	داربست	بندي	را	فراگرفته	اند	که	برخي	در	شرکت	هاي	مستقر	در	منطقه

http://pseez.ir/5040-fa
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ویژه	جذب	شده	اند	و	روند	ورود	مابقي	افراد	به	فازهاي	جدید	پاالیشگاهي	از	سوي	مدیریت	کار	و	خدمات	اشتغال	سازمان	
منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	دردست	انجام	است.	

وي	یادآورشد:	در	ادامه	توانمندسازي	نیروهاي	پیمانکاري	مورد	نیاز	صنعت	نفت	و	احداث	فازهاي	پاالیشگاهي	پارس	
جنوبي،	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس	در	چارچوب	وظایف	و	ماموریت	هاي	ملي	و	استاني،	اقدام	به	برگزاري	

دوره	هاي	آموزشي	نیروي	انساني	مورد	نیاز	فازهاي	گازي	پارس	جنوبي	کرد.
وي	گفت:	سازمان	منطقه	ویژه	به	منظور	آموزش	هرچه	شایسته	تر	این	نیروها	نسبت	به	تدوین	سرفصل	هاي	آموزشي	با	

کمک	شرکت	هاي	اصلي،	پیمانکاران	و	سازندگان	فازها	اقدام	کرده	است.

اشاره به مشکالت عسلویه در نماز جمعه مورخ 29 مهرماه 1390 
www.nayband.com

خطیب	محترم	در	خطبه	دوم	بعد	از	خوشآمد	گویی	به	دکترجاللیان	به	بعضی	از	مشکالت	اساسی	منطقه	و	جوانان	اشاره	
کردند:		اهم	این	مشکالت	عبارتند	بودند	از:

•			بیمارستان	شهر	عسلویه،	تقریباً	شش	سال	است	که	نیمه	تمام	مانده	است.	زیبنده	نیست	که	منطقه	عسلویه  
																با	وجود	این	تاسیسات	عظیم	نفت	و	گاز	هنوز	بیمارستان	درستی	نداشته	باشد؛

•			استادیوم	ورزشی	عسلویه	که	قرار	بود	این	زمین	ورزشی	چمن	زنی	شود،	حدود	پنج	سال	است	که	این	زمین	  
																بی	استفاده	مانده	است	نه	چمن	زنی	شد	و	نه	جایی	برای	جوانان	آماده	شد	تا	جوانان	بتوانند	جای	مناسبی

																	ورزش	کنند؛
•			مسالة	اشتغال	دغدة	جوانان	منطقه	است	و	بارها	به	مسئؤلین	گفته	شده	است	که	جوانان	محصل	و	لیسانسة  
																ما	بیکارند.	با	اینکه	کارکنان	شرکت	های	ما	غیربومی	هستند،	مسئؤلین	باید	بیشتر	از	این	به	فکر	قضیه			

																اشتغال	جوانان	باشند.	این	مشکالت	مغایرت	دارد	با	فرمایشات	مقام	معظم	رهبری	درسفر	تاریخی	معظم	له	
																به	منطقه	عسلویه		و	تأکید	ایشان	بر	این	که	مشکالت	این	مردم	باید	حل	شود؛

•			مسالة	ته	لنجی	دغدغة	همه	ملوانان	شده	است،	باید	بدانیم	که	زندگی	مردم	از	طریق	دریا	است	و	تا	زمانی  
																که	لباس	مردم	خیس	است	زنده	هستند	و	اگر	لباس	آنها	خشک	شد	از	گرسنگی	خواهند	مرد.	لذا	از		

																مسئولین	محترم	استدعا	داریم	تا	مشکالت	مردم	را	حل	نمایند.		در	پایان	شیخ	آرزوی	موفقیت	و	کامیابی
																برای	تمامی	مسئولین	نظام	را	از	خداوند	متعال	خواستار	شدند.

خبرها
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''سختي هاي کار در صنعت نفت باید به اطالع افکار عمومي برسد''
 )ابولحسن گنخكی( 

وب سایت هفته نامه نسيم جنوب
www.nasimjonoub.com

»فنس«	اصطالحي	است	آشنا	براي	ساکنین	مناطق	نفت	خیز،	از	جمله	بوشهري	ها.	در	استان	بوشهر	نیز	مردم	شهرهائي	
چون	جم،	خارگ	و	این	سال	ها	عسلویه	بیش	از	دیگر	مناطق	با	این	اصطالح	آشنا	هستند.	واژه	اي	که	در	ادبیات	اهالي	
مناطق	نفت	خیز	حائل	بهشت	و	جهنم	است.	واژه	اي	که	مرز	بین	محرومیت	و	برخورداري	را	به	وضوح	در	اذهان	متبلور	

مي	کند.	بوشهري	ها	از	چشمه	هاي	مشبک	فنس	و	در	طرف	دیگر	آن	برخورداري	از	همه	نوع	امکانات	را	مي	بینند	و	
نفتي	هاي	ساکن	و	مستقر	در	طرف	دیگر	فنس	نیز	از	مشبک	ها	فقط	محرومیت	مي	بینند	و	باز	هم	محرومیت!

بوشهري	ها	طي	مدت	زمان	طوالني	حضور	نفتي	ها	در	استان	حکایت	هاي	گوناگوني	را	از	سر	گذرانده	اند.	نفتي	ها	شاید	
روزگاري	میهماني	ناخوانده	در	استان	بودند	اما	امروزه	خود	شریک	زندگي	آن	ها	شده	اند.	شریکي	که	بیشتر	تداعي	کننده	

تفاوت	خانه	کدخدا	و	رعیت	را	در	ذهن	تداعي	مي	کند	تا	رابطه	دو	رعیت	یا	حتی	دو	کدخدا.
استان	بوشهر	به	داشتن	برنامه	اي	جامع	و	پویا	در	حوزه	انرژي	نیازمند	است.	برنامه	اي	که	قطب	نماي	فعالیت	مدیران	

استان	و	حتی	نخبگان	در	این	زمینه	باشد.	اکنون	که	مدیریت	عالي	وزارت	نفت	نگاه	مثبتي	نسبت	به	مناطق	پیراموني	
صنعت	نفت	در	سراسر	کشور	دارد،	مدیران	ارشد	استان	نیز	باید	این	فرصت	گران	بها	و	حتی	شاید	غیر	قابل	تکرار	را	

مغتنم	شمرده	و	براي	رسیدن	به	خواسته	هاي	بحق	مردم	استراتژي	مدوني	را	تدوین	کنند.  استراتژی ای كه وابسته 
به سليقه مدیران نبوده و قابل دفاع و پيگيري باشد. استراتژي كه اشتغال بومي ها و سرمایه گذاري نفت 

در مناطق همجوار جزئي از آن باشد نه همة آن. اینك كه نگاه دو طرف فنس ها كم كم دارد به هم نزدیك 
مي شود بگذاریم این نزدیكي در راستاي تأمين منافع دو طرف باشد.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی: سختی های کار در صنعت نفت باید به اطالع افکار عمومی 
برسد

مهندس	علی	اکبر	شعبان	پور	تاکید	کرد:	روابط	عمومی	ها	باید	خطرات،	تهدیدها	و	سختی	های	کار	در	صنعت	نفت	را	به	
گونه	ای	به	افکار	عمومی	منتقل	کنند	تا	در	تغییر	نگاه	ها	به	این	صنعت	عظیم	تاثیرگذار	باشد.

وی	با	اشاره	به	سفر	مقام	معظم	رهبری	به	عسلویه،	یادآور	شد:	مقام	معظم	رهبری	با	تدبیر	و	اندیشه	بلند	خود	به	این	
نکته	اشاره	فرمودند	که	»همانگونه	که	نفت	ثروت	است،	گاز	ثروت	است،	از	همه	این	ها	مهمتر	نیروی	انسانی	است«	که	به	
عنوان	یک	ثروت	و	سرمایه	شناخته	می	شود.		از	این	رو	در	زمینه	ایجاد	انگیزه	و	کمک	به	بهبود	فعالیت	منابع	انسانی	در	

این	منطقه،	روابط	عمومی	به	عنوان	یک	ابزار،	مهم	ترین	نقش	را	ایفا	می	کند.
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شعبان	پور،	روابط	عمومی	را	به	عنوان	پل	ارتباطی	جامعه	مخاطب	با	سازمان	خواند	و	افزود:	روابط	عمومی	باید	به	ارتقاء	و	
بهبود	وضعیت	شغلی	و	منابع	انسانی	کمک	کند	وی	با	اشاره	به	وضعیت	عسلویه	پیش	از	حضور	صنعت	نفت	یادآور	شد:	
امروزه	شاهد	توسعه	و	گسترش	این	منطقه	هستیم.		وجود	بزرگراه	ها،	فرودگاه،	بنادر	و	زیرساخت	های	ارتباطی	گواه	این	

مدعاست.	لذا	اثرات	توسعه	صنعت	نفت	در	شکوفایی	این	منطقه	باید	به	نحو	مطلوبی	انعکاس	یابد.
شعبان	پور	تصریح	کرد:	بهبود	نگرش	جامعه	مخاطب	و	جوامع	محلی	و	ملی	نسبت	به	توسعه	صنعت	نفت	از	مهمترین	
وظایف	روابط	عمومی	هاست؛	روابط	عمومی	ها	با	هنر	خود	و	استفاده	صحیح	و	مطلوب	از	فن	آوری	می	توانند	در	جهت	

انکعاس	فعالیت	ها	و	تغییر	نگاه	ها	به	صنعت	نفت	نقش	بسزایی	داشته	باشند.
وی	روابط	عمومی	را	حلقه	ارتباط	گروه	های	درون	و	برون	سازمانی	خواند	و	گفت:	روابط	عمومی	ها	عالوه	بر	توجه	به	نیاز	
کارکنان	به	عنوان	گروه	درون	سازمانی،	باید	به	خواسته	های	واقعی	جامعه	مخاطب	برون	سازمانی	نیز	توجه	داشته	باشند.

با هدف توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور اجرا و حمایت از 60 پروژه پژوهشی و پایان نامه 
دانشگاهی در عسلویه محقق می شود

معاون	پژوهشی	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	از	اجرا	و	حمایت	60	پروژه	پژوهشی	و	پایان	نامه	دانشگاهی	در	سال	
جاری	در	منطقه	ویژه	اقتصادی	پارس	خبر	داد	و	گفت:	تاکنون	بیش	از	30	درصد	از	این	پروژه	ها	از	مرحله	عقد	قرارداد	

گذشته	اند.
عضو	هیئت	علمی	و	استاد	دانشگاه	خلیج	فارس	سالمت،	ایمنی،	محیط	زیست،	پدافند	غیرعامل،	مدیریت	بحران،	جذب	
سرمایه	و	توسعه	اقتصادی،	مدیریت	سرمایه	های	اجتماعی،	فکری،	حمل	و	نقل،	بندر،	گمرک،	شهرسازی،	فضای	سبز،	
صنایع	و	انرژی	و	امور	حقوقی	و	قراردادها	را	از	مهم	ترین	محورهای	تدوین	شده	کاری	معاونت	پژوهشی	منطقه	ویژه	

اقتصادی	پارس	خواند	که	با	همکاری	و	همفکری	یک	تیم	دانشگاهی	به	دست	آمده	است.
معاون	پژوهشی	منطقه	ویژه	اقتصادی	پارس	با	اشاره	به	برگزاری	دو	همایش	توسعه	پایدار،	یکپارچه	و	دانایی	محور	در	این	
منطقه	گفت:	فراخوان	دریافت	مقاالت	و	همکاری	سومین	دوره	این	همایش	با	9	کار	گروه	و	با	رویکرد	جهاد	اقتصادی	و	

صیانت	از	منافع	ملی	به	همت	شرکت	نفت	و	گاز	پارس	احتماال	23	مهر	ماه	سال	جاری	به	روزنامه	های	کثیراالنتشار	داده	
خواهد	شد.

معاون	پژوهشی	منطقه	ویژه	اقتصادی	پارس	از	اجرای	15	پروژه	پژوهشی	در	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	پارس	جنوبی	
خبر	داد	و	گفت:	بیشتر	پروژه	های	این	مرکز	در	حوزه	های	محیط	زیست	و	سالمت	و	در	سه	استان	بوشهر،	هرمزگان	و	

فارس	است.
دکتر	عصفوری	توانمندسازی	جامعه	محلی	عسلویه	به	لحاظ	علمی	را	یکی	از	اولویت	های	پخش	پژوهشی	منطقه	

ویژه	اقتصادی	پارس	جنوبی	خواند	و	گفت:	''	انتشار	کتاب	های	علمی	همچون	پرندگان	بومی	پارک	نای	بند،	
آینده	نگاری	فناوری	و	آلودگی	نفتی	دریایی	از	کارهای	تحقیقاتی	و	علمی	مشترک	با	مردم	منطقه	بوده	

است.''
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سومین همایش ملی چشم انداز توسعه 
پایدار یکپارچه و دانایی محور در عسلویه

عسلویه	اسفند	ماه	امسال	)1390(	میزبان	سومین	
همایش	ملي	چشم	انداز	توسعه	پایدار،	یکپارچه	و	
دانایي	محور	بود.		همایش	امسال	با	رویکرد	جهاد	

اقتصادي	و	صیانت	از	منافع	ملي	در	میدان	مشترک	
پارس	جنوبي	برگزار	شد

مهم ترین محورهاي سومين همایش ملي چشم انداز توسعه پایدار، یكپارچه و دانایي محور شامل موارد زیر 
بود:

-				مدیریت	راهبردی	و	یکپارچه	مخازن	نفت	و	گاز	در	میادین	منطقه	ویژه	پارس	)با	تمرکز	بر	میدان								 	
																مشترک	پارس	جنوبی(؛

-			یکپارچگی	جامع	در	توسعه	و	مدیریت	طرح	ها	و	پروژه	های	نفت	و	گاز	در	منطقه	ویژه	پارس؛ 	
-			مدیریت	سرمایه	گذاری،	تأمین	و	تخصیص	منابع	مالی	طرح	ها	و	پروژه	های	نفت	و	گاز؛ 	

-			توانمندسازی	نظام	پیمانکاری	و	توسعه	ساخت	داخل	در	طرح	ها	و	پروژه	های	نفت	و	گاز؛ 	
-				مدیریت	اثربخش	فناوری	های	نفت	و	گاز	در	توسعه	پایدار	منطقه	ویژه	پارس؛ 	

-			مدیریت	زمان،	کیفیت	و	بهره	وری	در	طرح	ها	و	پروژه	های	نفت	و	گاز	در	میدان	مشترک		پارس	جنوبی؛ 	
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											-			مدیریت	اثربخش	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	در	راستای	تسریع	اجرای	طرح	های	توسعه	میدان					
																مشترک	پارس	جنوبی؛

-			مستندسازی	تجربیات	و	مدیریت	دانش	در	طرح	ها	و	پروژه	های	نفت	و	گاز	در	منطقه	ویژه	پارس؛ 	
-			و	تحقق	عملی	پیوست	های	فرهنگی-اجتماعی	و		زیست	محیطی	طرح	ها	و	پروژ	ه	های	نفت	و	گاز				 	

															در	منطقه	ویژه	پارس.

مهم ترین رویدادها و فعاليت های انجام گرفته مرتبط با طرح »گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی 
ميان گروه های ذینفع« در این همایش به شرح زیر بود:

-			نمایش	ویدئو	کلیپی	از	اولین	و	دومین	همایش	ملی	چشم	انداز	توسعه	پایدار	کپارچه	و	دانایی	محور	)89	تا						 	
															90(	با	انعکاس	پیامی	از	سوی	نماینده	بنیاد	زمین	زنده	در	مورد	توسعه	پایدار؛								

-			توزیع	انتشارات	مربوط	به	طرح	گفتگو	و	توسعه	پایدار	در	ایران	در	بین	عالقمندان	و	شرکت	کنندگان				 	
															سمینار؛

-			ارائه	پاورپوینتی	از	سوی	آقای	دکتر	ایرانمنش	»رئیس	موسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی«		و	توضیحات		 	
															ایشان	در	مورد	اثرات	مثبت	طرح	گفتگو	و	توسعه	درایران	و	نام	بردن	از	شرکاي	طرح:	بنیاد	زمین	زنده،		

															انیستیتو	مهندسی	نفت	دانشگاه	تهران،	موسسه	توسعه	پایدار	و	محیط	زیست	و	موسسه	مطالعات	بین	المللی
															انرژي	با	تاکید	و	تشکر	ویژه	از	آقاي	دکتر	فرور	و	دکتر	جاللي؛

		 -			برجسته	بودن	توجه	به	بحث	توسعه	پایدار،	همسویی	گروههای	ذینفع	و	کلیدی	و	توسعه	متوازن؛	و	 	
															فلرزدایی	در	سخنرانی	تمام	مقامات	از	جمله	مهندس	قلعه	بانی,	مهندس	سوری	و	دکتر	علی	احمدی؛			
		 -			ارائه	و	پخش	مستندات	مربوط	به	طرح	گفتگو	و	توسعه	پایدار	به	مقامات	صنایع	نفت	و	گاز	)مهندس 	

					سوری،	قلعه	بانی	و	نصیری(	و	سایر	شرکت	کنندگان	و	عالقمندان. 	
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مصاحبه ها

   مصاحبه با چند تن از نمایندگان جوامع بومی و محلی عسلویه )ذینفعان محلی(

آگاهی	از	دیدگاه	گروه	های	ذینفع	مختلف	بعد	از	ورود	صنعت	به	منطقه	عسلویه،	چه	در	مورد	چالش	های	موجود،	و	چه	
اثرات	مثبت	حضور	صنعت	و	انتظارات	آن	ها،	از	جمله	موضوع	هایی	است	که	نقش	موثری	در	نزدیک	کردن	دیدگاه	های	
گروه	های	ذینفع	به	یکدیگر	دارد.	آنچه	در	پی	می	آید،	مصاحبه	هایی	است	که	با	چند	نفر	از	نمایندگان	جوامع	بومی	و	

محلی	عسلویه	انجام	گرفٌته	است.		هدف	از	انجام	این	مصاحبه	ها	انتقال	دیدگاه	این	جوامع	در	مورد	اثرات	حضور	مثبت	
صنعت	در	منطقه،	اثرات	آن	بر	محیط	زیست،	کشاورزی	و	انتظارات	آن	از	دست	اندرکاران	توسعه	صنایع	نفت	و	گاز	در	

منطقه	و	تسهیم	آن	با	دیگر	گروه	های	ذینفع	است.		امید	است	با	به	اشتراک	گذاشتن	این	دیدگاه	ها	گام	های	مثبتی	در	
تقویت	نقاط	قوت،	رفع	نقاط	ضعف	و	استفاده	از	فرصت	ها	و	پتانسیل	های	موجود	در	منطقه	در	دستیابی	به	توسعه	پایدار	

و	ارتقاء	کیفیت	زندگی	جوامع	بومی	و	محلی	برداشته	شود.	

ابراهيم قاضی، از	فعاالن	اجتماعی	منطقه	عسلویه	و	عضو	انجمن	اندیشه	ورزان	برنا

اثرات	حضور	صنعت	در	منطقه	
قاعدتاً	دستاوردهای	مثبت	حضور	صنعت	در	منطقه	را	نمي	توان	انکار	کرد،	با	اینکه	در	زندگی	شخصی	من	اثر	
مثبتی	به	طور	محسوس	نداشته	اما	کارهای	عمرانی	متعددی	همچون	احداث	پارک	ها	و	مدارس	در	روستاها	

صورت	گرفته	است.	در	بحث	اشتغال،	باید	گفت:	اشتغال	زایی	ایجاد	شده	است،	اما	در	مقابل	آن	کاهش	و	یا	از	
بین	رفتن	مشاغل	سنت	قبلي	همچون	کشاورزی،	دامداری	و	صیادی	نیز	پدید	آمده	است،	و	مشکل	بیکاری	
هم	چنان	از	مشکالت	اصلی	مردم	منطقه	است.		بومیان	عسلویه	بخصوص	فارغ	التحصیالن	دانشگاهی	انتظار	

دارند	جزء	اولویت	های	اّول	در	به	دست	آوردن	مشاغل	مختلف	در	منطقه	باشند.	در	حال	حاضر	بیشتر	بومیان	در	
کارهای	مربوط	به	فضای	سبز	و	یا	رانندگی	مشغول	به	کار	هستند.
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اثرات	صنعت	بر	محیط	زیست
در	محیط	زیست	هیچ	تغییر	مثبتی	مشاهده	نمی	شود	ولی	آلودگی	خاک،	دریا،	هوا	و	آلودگی	صوتی	به	وضوح	

مشاهده	می	شود.	تخریب	صیدگاه	ها،	مهاجرت	ماهیان،	تخریب	زیستگاه	ها،	بخصوص	تخریب	زیستگاه	های	مربوط	
به	پارک	ملی	و	دریایی	نایبند	که	زادگاه	و	محل	تولید	مثل	اکثر	ماهیان	است،	به	خاطر	ورود	آالینده	ها	بویژه	ورود	
آب	گرم	قابل	تأمل	است.		هر	چند	تالش	شده	است	تا	قبل	از	ورود	آب	گرم	به	دریا	از	دمای	آن	کاسته	شود	ولی	

این	امر	اثرگذار	نبوده	و	تخریب	زیستگاه	های	ماهیان	در	سواحل،	باعث	مهاجرت	آن	ها	به	دریا	شده	است.		
اثرات	صنعت	بر	کشاورزی

با	توجه	به	آالینده	های	موجود،	خشکسالی	های	اخیر	و	کاهش	آب	سفره	های	زیرزمینی،	کشاورزی	دیگر	رونق	گذشته	
را	ندارد.	ضمن	اینکه	بخاطر	وجود	آلودگی	کیفیت	محصوالت	کشاورزی	نیز	کاهش	یافته	و	برخی	از	مردم	بومی،	دیگر	
کشاورزی	را	رها	کرده	اند،	و	برخی	نیز	زمین	خود	را	برای	کشت	به	صورت	اجاره	ای	در	اختیار	غیربومیان	قرار	می	دهند.		
دامداری	منطقه،	با	توجه	به	اینکه	محل	چرا	دام	ها،	کوه	ها	و	محلی	کنونی	فرودگاه	بود،	با	از	بین	رفتن	مراتع	این	مناطق	

دامداری	نیز	بسیار	محدود	شده	است.	
اثرات	صنعت	بر	زیرساخت	ها

معموالً	اولویت	اّول	راه	های	ساخته	شده	به	آن	هایی	تعلق	دارد	که	مورد	استفاده	صنعت	نفت	قرار	گرفته	است.	مثاًل	جاده	
روستای	عسگری	به	المرد	که	دوبانده	هست،	بیشتر	برای	تسهیل	کار	در	بخش	صنایع	بوده	یا	مسیر	جم	به	عسلویه.	

البته	در	مسیر	اصلی	هم	کار	شده	است.	مثاًل	جاده	بوشهر-	بندرعباس،	اما	کاری	که	در	دو	یا	سه	سال	باید	تمام	می	شد،	
ساخت	آن	بسیار	طوالنی	شده	است،	یا	اتوبان	کنگان	به	پارسیان	با	گذشت	15	سال	هنوز	تکمیل	نشده	است.

انتظارات	از	منطقه	ویژه
انتظار	ما	این	است	که	منطقه	ویژه	به	طور	جدی	به	فکر	کاهش	آالینده	ها	اعم	از:	صوتی،	هوا،	دریا	و	دفن	بهداشتی	

زباله	ها	و...	در	منطقه	باشد.	متاسفانه	پشت	روستای	بستانو،	دفن	غیربهداشتی	زباله،	باعث	مشکالت	فراوانی	برای	ساکنین	
این	منطقه	شده	است	و	با	اولین	بارندگی	این	آلودگی	وارد	محیط	زندگی	آنها	می	شود.		

درخواست	دیگر	مسئله	اشتغال	بومیان،	و	تساوی	حقوق	مردم	بوم	منطقه	با	دیگر	بومیان	استان	است.	شرایط	بومی	بودن	
از	نظر	ما	بومیان	عسلویه	عادالنه	نیست	و	باید	شرایط	سختی	که	ما	بومیان	منطقه	در	اینجا	تحمل	می	کنیم	مورد	توجه	
خاص	قرار	گیرد.	اما	االن	از	نظر	بومي	بودن	هر	دو	یک	امتیاز	مي	گیریم.		تعریف	بسیار	مبهم	و	کلی	بومی	بودن	یکی	از	

مشکالتی	است	که	در	منطقه	وجود	دارد،	بخصوص	که	این	امر	در	شرایط	استخدام	و	اشتغال	تأثیرگذار	است.

درپایان ما بوميان هنوز اميدواریم و تالش 
مي كنيم كه وضعيت كنوني بهتر شود.
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بوهندی كمالی،  عضو	شورای	بخش	عسلویه

وی	معتقد	است	که	تغییرات	ایجاد	شده	2	دسته	هستند.	دسته	اّول	اثرات	سودآور	و	مثبت	که	عبارتند	از:	اشتغال	زایی	در	
منطقه	بعد	از	ورود	صنایع	و	دسته	دوم	اثرات	منفی	که	ضرر	و	زیان	های	اجتماعی	مانند	اعتیاد	و	تغییرات	زیست	محیطی	
جبران	نشدنی	از	جمله	آن	موارد	است.	این	معضالت	در	منطقه	وجود	نداشت	ولی	االن	افراد	زیادی	حتی	در	روستاهای	
کوچک	درگیر	این	مشکالت	هستند.	راه	های	دسترسی	روستاها	مناسب	نیستند	و	دانش	آموزان	برای	رفتن	به	مدرسه	
مشکالت	فراوانی	دارند.		توسعه	در	منطقه	ناموزون	است،	یعنی	توسعه	صنعتی	با	توسعه	روستایی	قابل	مقایسه	نیست.	

در	روستاها	بیمارستان	و	تجهیزات	بهداشتی	وجود	ندارد.	امکانات	اولیه	شامل	آب	آشامیدنی	سالم	و	بهداشتی	در	منطقه	
وجود	ندارد	و	اگر	مردم	برای	انتقال	خط	آب	از	این	منطقه	به	بندرلنگه	اعتراض	نکرده	بودند،	آب	شرب	هنوز	هم	در	
روستاها	نبود.	مدیران	منطقه	ویژه	به	چنین	مشکالتی	توجه	نمی	کنند	و	ما	امیدواریم	با	آمدن	مدیران	جدید،	نگاه	ها	

و	راهکارها	تغییر	کند.		به	طور	کلی	باید	گفت	چیزهایی	که	مردم	از	دست	داده	اند	خیلی	بیشتر	از	آن	چیزی	است	که	
به	دست	آورده	اند.	وقتی	آموزش	و	بهداشت	در	همه	جای	کشور	رایگان	است،	چرا	ما	باید	برای	آن	التماس	کنیم؟	االن	
15	سال	است	که	این	پروژه	عظیم	نفتی	در	این	منطقه	در	مقیاس	وسیع	رشد	کرده	است،	اما	توسعه	در	ابعاد	انسانی	و	

اجتماعی	هنوز	کمافی	السابق	رشد	چندانی	نداشته	است.

علي آبگون،	دبیر	ریاضی،		روستای	بستانو
اثرات	حضور	صنعت	در	منطقه	

نسبت	دستاوردهاي	مثبت	به	منفي	حضور	صنعت	در	منطقه	ناچیز	است،	کارهایی	همچون	احداث	پارک	ها،	آسفالت	
خیابان	ها	و	کوچه	ها	انجام	شده	و	قول	هاي	زیادي	نیز	داده	شده	که	مردم	همچنان	منتظر	عملی	شدن	این	قول	ها	هستند.		

در	ارتباط	با	تغییرات	فرهنگی،	مثال	در	روستاي	ما	)بستانو(	زندگی	غیربومی	ها	و	مهاجرین	با	فرهنگ	ها	و	اخالق	های	
متفاوت	در	کنار	بومی	ها	یکی	از	علل	اصلی	تغییرات	فرهنگی	در	یک	محیط	سنتی	است.		مصداق	این	امر	را	می	توان	در	
پوشش	ظاهری	جوانان	و	یا	رفتار	آنها	به	وضوح	مشاهده	کرد،	این	پذیرش	غیرارادي	و	ناآگاهانه	باعث	اضمحالل	هویت	

بخش	سنتی	در	منطقه	شده	ضمن	اینکه	به	فرهنگ	مدرن	و	صنعتي	هم	معموالً	به	دیده	شک	نگریسته	مي	شود.		اعتیاد	
در	پي	حضور	غیربومیان	در	محیط	افزایش	یافته	و	عدم	فرهنگسازی	و	بسترسازی	مناسب	برای	ورود	غیربومیان	باعث	
بروز	این	مسائل	شده	است.	در	حال	حاضر	زندگی	شهری	در	یک	جو	روستایی	جریان	دارد	و	این	مسئله	اصلی	ماست.

وی	معتقد	است	نوعي	تقابل	بین	صنعت	و	جوامع	محلي	وجود	دارد	که	باید	با	همفکری	هر	دو	گروه	مشکالت	مربوط	به	
این	تقابل	حل	شود.	متأسفانه	فضاي	کنوني	بشدت	به	سمت	بي	اعتمادي	حرکت	مي	کند	و	مردم	به	نوعي	از	منطقه	ویژه	
مأیوس	شده	اند.	منطقه	ویژه	باید	در	جهت	اعتمادسازي	حرکت	کند	و	شرایط	یک	زندگي	مسالمت	آمیز	را	براي	گروه	ها	
همه	فراهم	کند.		مثاًل	مثل	جلسه	امروز)	اشاره	به	کارگاه	مشارکتی	باگروه	های	ذینفع	مختلف(	با	مردم	رایزني	کنند	و	
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انتظارات	واقعی	مردم	از	منطقه	ویژه	و	بالعکس	انتظارات	منطقه	ویژه	از	مردم	مشخص	شود.		به	نظر	من	تا	به	حال	
انتظارات	منطقه	ویژه	از	مردم	برآورده	شده	است،	چون	در	مقایسه	با	شهرهاي	مجاور	مثل	جم،	مردم	همه	نوع	همکاري	
با	آن	ها	کرده	اند.	جمي	ها	موانع	بسیاري	در	راه	گازرساني	ایجاد	کردند	تا	دولت	را	مجبور	به	گازرساني	به	شهر	جم	کردند.	

در	حالیکه	هیچکدام	از	این	موارد	در	عسلویه	دیده	نشده	است.	با	این	حجم	فعالیت،	توقع	مردم	از	منطقه	ویژه	فراهم	
کردن	محیط	برای	یک	زندگي	پاک	و	ساده	هست.	پس	اعتماد	سازی	و	مالک	قرار	دادن	نظرات	مردم	از	جمله	مواردی	
است	که	باید	منطقه	ویژه	به	آن	توجه	بکند.	مردم	هیچوقت	براي	صنعت	نفت	اهمیت	نداشته	و	آنها	از	ابتداي	ورود	به	

منطقه	فکر	اقتصادي	داشتند	و	به	این	نکته	فکر	نمي	کردند	که	باید	باعث	توسعه	و	پیشرفت	منطقه	و	مردم	هم	بشوند	و	
آنها	را	جدا	از	خود	در	نظر	نگیرند.	حال	برای	جبران	این	بي	اعتمادي	باید	هزینه	کنند.	تا	وقتی	اعتماد	سازی	بین	مردم	
صورت	نگیرد،	هر	کاری	انجام	شود،	باز	مردم	ناراضی	اند.		حتی	خود	مسئولین	اعتراف	مي	کنند،	تا	االن	اشتباه	کرده	اند	و	

ذهنیت	منفي	بین	دو	گروه	مردم	و	صنعت	در	منطقه	وجود	دارد.
اثرات	صنعت	بر	محیط	زیست

ایشان	معتقد	است	که	روند	تغییرات	در	حوزه	محیط	زیست	کاًل	در	جهت	منفي	بوده	و	اصاًل	در	زمینه	محیط	زیست	و	
آلودگي	ها	هیچ	تدبیري	اندیشیده	نشده	بود	و	بعد	از	وخیم	شدن	شرایط	و	بروز	انواع	آلودگي	ها،	تازه	به	فکر	افتاده	اند.	
وجود	رشته	کوه	شمال-	شمال	شرقي،	باعث	شده	تا	آلودگي	به	صورت	متمرکز	در	منطقه	جمع	شود،	جهت	باد	هم	
معموالً	شمال	شرقي-	جنوب	غربي	هست	که	باعث	مي	شود	اکثر	آلودگي	ها	مستقیما	به	سمت	روستاهاي	اطراف	و	

مناطق	مسکوني	حرکت	کنند.)هم	دود	و	هم	بوي	گاز(.	وی	بر	این	باور	است	که	اکنون	براي	حل	مشکل	بسیار	دیر	شده	
و	راه	سختي	در	پیش		رو	است.		مراتع	از	بین	رفته،	نخلستان	ها	و	درختان	بومي	منطقه	خشک	شده،	بعضی	از	گونه	هاي	
جانوري	منطقه	مثل	آهو،	بزکوهي	و	گراز	به	دلیل	حجم	باالی	انفجار	در	کوه	ها،	زلزله	های	مصنوعی	و	در	مواقعی	شکار	

آنها	توسط	بومیان	باعث	از	بین	رفتن	یا	فرار	آنها	به	کوه	های	اطراف	و	کوچ	به	دیگر	مناطق	شده	است.
از	دیگر	مشکالت	حاد	حوزه	محیط	زیست	ساخته	شدن	نیروگاه	برق	در	فاصله	500	متری	روستای	بستانو	و	در	زمیني	به	
وسعت	120	هکتار	که	از	منابع	طبیعي	گرفته	شده	)اراضي	ملي(	است.		محلی	نیز	برای	دفن	زباله	به	وسعت	110	هکتار	
وجود	دارد	که	در	شمال	شرقي	باالي	جاده	اصلي	قرار	دارد	و	در	حدود1800	متر	با	سد	آبخیزداري،	و	تقریبا	3	کیلومتر	
با	روستاي	بستانو	فاصله	دارد.		با	توجه	به	اینکه	شیب	آبراه	هاي	منطقه	بسمت	بستانو	است،	با	اّولین	بارندگي	تمام	این	

آلودگي	ها	بسمت	روستاي	بستانو	سرازیر	خواهد	شد.
اثرات	صنعت	بر	کشاورزی

در	روستای	بستانو،	کشاورزي	به	دو	صورت	مستقیم	و	غیرمستقیم	از	بین	رفته	است.		برخي	از	مردم	بخاطر	گراني	زمین،	
با	فروختن	زمین	هایشان،	دیگر	در	آن	زمین	ها	کشاورز	نمی	کنند،	و	بخشی	از	زمین	های	کشاورزی	نیز	به	صورت	مستقیم	

برای	احداث	پروژه	ها	و	خطوط	لوله	به	منطقه	ویژه	واگذار	شد	و	عماًل	حجم	وسیعي	از	کشاورزي	منطقه	از	بین	رفته	
است.	
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جمعه سالمی،	نماینده	صیادان	نخل	تقي	و	عسلویه
عضو	هیئت	مدیره	تعاونی	صیادان	نخل	تقی	و	مسئول	امور	مالی	تعاونی	و	جانشین	مدیر	عامل

اثرات	حضور	صنعت	در	منطقه	
ایشان	معتقد	است	که	بعد	از	ورود	صنعت	منطقه	آباد	شده،	دسترسی	و	راه	های	ارتباطی	بسیار	بهتر	شده	اما	برای	قشر	
صیادان	دستاورد	مثبتی	نداشته	است.	سازمان	منطقه	ویژه	اگر	اسکله	ای	ساخته	برای	استفاده	خودش	بوده	و	صیادان	
بومی	نمی	توانند	از	آن	استفاده	کنند.	ضمن	اینکه	لنج	ها	صفاری	)تجاری،	صادرات	و	واردات	کاال	به	کشورهای	عربی(	

افزایش	یافته	و	لنج	های	ماهیگیری	کاهش	پیدا	کرده	است.	از	محل	مصوبات	سفرهای	استانی	دولت	و	با	اختصاص	بودجه	
از	طرف	نفت،	اسکله	جدیدی	در	نخل	تقی	در	حال	ساخت	است	)در	سال	71	بندر	نخل	تقی	به	عنوان	یکی	از	12	بندر	

سطح	یک	انتخاب	شد	و	در	آن	سال	اسکله	خوبی	ساخته	شد	که	هنوز	هم	قابل	استفاده	هست(.
اثرات	صنعت	بر	محیط	زیست

اینجا	قبل	از	ورود	صنعت	بسیار	بکر	بود	بویژه	هوا	و	طبیعت.	اما	حضور	صنعت	شرایط	اقلیمی	و	آب	و	هوایی	را	متغیر	و	
گرم	تر	کرده	است.	قبال	در	این	منطقه	نخلستان	های	وسیعی	بود،		مراتع	وجود	داشت	و	حتی	با	وجود	کمبود	آب	درختان	

بومی،	محیط	زیست	منطقه	را	پربار	کرده	بودند.	
در	گذشته	انواع	ماهی	ها	با	کیفیت	خوب	صید	مي	شد	ولی	االن	همان	ماهی	ها	بخاطر	آلودگی	های	دریا،	طعم	و	کیفیت	
سابق	را	ندارند.		ماهی	تجاری	و	صنعتی	)صنعتی	معموال	برای	ماهی		تن	استفاده	می	شود	ولی	ماهی	تجاری	با	گرگور	

صید	می	شود(	وارد	بازار	می	شود.		فراوان	ترین	گونه		ماهیان	این	منطقه	عبارتند	از:	هامور،	شیر،	قباد،	سرخو،	جش	)انواع	
جش(	و	ماهی	چشم	بزرگ،	دوول	ماهی.	فصل	صید	نیز	از	اول	فروردین	تا	پایان	شهریور	ماه	است،		غیر	از	ماهی	شیر	که	
فصل	صید	آن	در	پاییر	و	زمستان	می	باشد.	اما	االن	شرایط	چندان	مساعد	نیست	و	اکثر	صیادان	به	نوعی	دلسرد	هستند.	
کارشان	سخت	است.		کال	در	مرزهای	ساحلی	هم	بدلیل	آلودگی	و	هم	به	دلیل	صید	غیرمجاز	و	بی	رویه	صید	کم	شده	

است.

انتظار	از	منطقه	ویژه	
منطقه	ویژه	باید	به	فکر	معیشت	مردم	باشد.	بسیاری	از	مشاغل	قدیمی	یا	از	بین	رفته	اند	یا	در	شرایط	کنوني	کشش	
الزم	را	ندارند،	باید	به	فکر	آینده	بچه	های	ما	باشند.	در	حیطه	کار	صیادی،	امکانات	با	قیمت	معقول	بدهند	یا	صیدگاه	

مصنوعی	درست	کنند	که	صیادان	حداقل	بتوانند	از	پس	هزینه	های	زندگی	شان	بر	بیایند.		از	دیگر	مشکالت	اصلی	صنف	
صیادان	گرفتن	کارت	صیادي	و	ملواني	است.		
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ما	مجبور	هستیم	برای	گرفتن	کارت	و	شرکت	در	کالسها	به	بوشهر	برویم،	این	در	حالی	است	که	اگر	صیاد	یک	ماه	
از	کارش	دور	بماند	غیرممکن	است.	منطقه	ویژه	اگر	در	این	زمینه	مساعدت	های	الزم	را	در	انجام	بدهد	و	کالس	ها	در	
منطقه	برگزار	شود،	مشکل	صیادان	حل	می	شود.		یا	مسئله	سواد،	اکثر	صیادان	و	ملوانان	متعلق	به	نسل	قبل	هستند	
و	بخاطر	محرومیت	منطقه	از	قبل	سواد	چندانی	ندارند	و	گذاشتن	شرط	دیپلم	برای	گرفتن	کارت	صیادی،	برای	آنها	

مشکل		ساز	شده	است.	به	نظرم	انجام	کارهایی	در	زمینه	حل	این	مشکالت،	شاید	تا	حدودی	بتواند	جبران	هزینه	هایی	که	
مردم	تا	کنون	متقبل	شده	اند،	را	بکند.	مردم	واقعاً	استقبال	کردند	و	زمین	هایشان	را	با	قیمت	ارزان	در	اختیار	دولت

االن	مردم	حافظان		مرزها	و	به	نوعی	نگهبان	این	تأسیسات	هستند.		اگر	مردم	نباشند	هزینه	امنیت	در	منطقه	بسیار	
باالست.		مردم	این	منطقه	با	وجود	سنی	و	عرب	بودن	هویت	خود	را	ایرانی	میدانند	بنابراین	انتظار	دارند	در	این	شرایط	

سخت،	دولت	بطور	ویژه	به	آنها	رسیدگی	کنند.	
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مقاله  ها  و پایان نامه ها
ــی	و	 ــه	محل ــت،	جامع ــا	محیط	زیس ــاط	ب ــه	در	ارتب ــی	ک ــاالت	و	پایان	نامه	های ــی	از	مق ــه	برخ ــش	خالص ــن	بخ در	ای
توســعه	پایــدار	در	منطقــه	عســلویه	می	باشــند،	آورده	شــده	اســت.	آدرس	دریافــت	فایــل	اصلــی	آنهــا	و	همچنیــن	نحــوه	

ارتبــاط	بــا	نویســندگان	ایــن	مقــاالت	در	پاییــن	صفحــه	درج	شــده	اســت.

مدیریت گازهاي اسيدي در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
دکتررضا	آذین:	استادیار،	گروه	مهندسي	شیمي،	دانشگاه	خلیج	فارس،	بوشهر،	ایران	و	همکاران

توســعه	صنایــع	نفــت،	گاز	و	پتروشــیمي	در	مناطــق	عملیاتــي	همــواره	تــوأم	بــا	چالش	هــاي	زیســت	محیطي	بــه	ویــژه	
افزایــش	چشــمگیر	گازهــاي	آالینــده	بــوده	اســت.	تولیــد	و	نشــر	گازهــاي	آالینــده،	نظیــر	گازهــاي	گلخانــه	اي	و	گازهــاي	
اســیدي	تأثیــرات	قابــل	توجهــي	بــر	ســالمت	انســان،	زیســت	بوم	و	تغییــرات	اقلیمــي	دارد.		روش	هــاي	موجــود	بــراي	
ــرد.	جمــع	آوري،	 ــگ	و	اســتحصال	گوگ ــارت	از	فلرین ــت	و	گاز	عب ــع	نف ــاي	اســیدي	در	صنای ــت	و	کاهــش	گاز	ه مدیری
ــوان	 ــه	عن ــن	ب ــاق	زمی ــع	در	اعم ــي	واق ــازند		هاي	زمین	شناس ــیدي	در	س ــاي	اس ــق	گازه ــع	و	تزری ــازي	و	دف ذخیره	س
یــک	گزینــه	جدیــد	مــورد	توجــه	صنعــت	نفــت	و	گاز	در	ســطح	جهــان	قــرار	گرفتــه	اســت.	از	مزایــاي	ایــن	روش،	امــکان	
ــات	و	اســتفاده	مجــدد	از	 ــن	ترکیب ــي	مــدت	ای ــع	کامــل	و	طوالن ــات	ســازنده	گاز	اســیدي	و	دف ــان	ترکیب ــع	همزم دف
مخــازن	تخلیــه	شــده	نفــت	و	گاز	اســت.	ایــن	مقالــه	ضمــن	بیــان	مقدمــه	ای	بــر	موضــوع	مقالــه،	تحلیلــي	بــر	مزایــا	و	

ــه	مي	دهــد.			 معایــب	هــر	یــک	از	روشــهاي	فــوق	ارائ
ــش	 ــدف	و	پای ــه	مخــازن	ه ــق	ب ــع	انتشــار،	تزری ــاي	اســیدي	شــامل	جمــع	آوري	گاز	از	مناب ــت	یکپارچــه	گازه مدیری
مســتمر	محیــط	زیســت	نیازمنــد	ایجــاد	هماهنگــي	در	بیــن	دســتگاه	هاي	صنعتــي	متعــدد	حاضــر	در	منطقــه	اســت.	
ــاي	 ــت	گازه ــر	بطــور	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	در	مســاله	مدیری ــازمان	هاي	درگی ــوع	س ــه	تن ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــن	مقال ای
اســیدي	در	منطقــه	ویــژه	اقتصــادي	انــرژي	پــارس،	چارچــوب	کلــي	مــدل	مدیریــت	گازهــاي	اســیدي	در	منطقــه	ویــژه	

اقتصــادی	انــرژی	پــارس	را	بــا	تکیــه	بــر	مــواردی	همچــون:
•			تشکیل	کار	گروه	مدیریت	گازهاي	اسیدي	با	مشارکت	کلیه	ذي	نفعان؛ 	

•			تدوین	طرح	جامع	مدیریت	گازهاي	اسیدي	با	مسوولیت	سازمان	منطقه	ویژه	و	مشارکت	سایر	ذینفعان؛ 	
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	1.	جهت	دریافت	اطالعات	بیشتر	می	توانید	با	نویسنده	اصلی	مقاله	جناب	آقای	دکتر	آذین	با	این	
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1.	این		مقاله	برگرفته	از	پایان	نامه	کارشناسی	ارشد	با	عنوان	»بررسی	اثرات	قطبهای	رشد	صنعتی	بر	توسعه	پایدار	محلی«	)مطالعه	موردی	
قطب		رشد	صنعتی	عسلویه(	است	که	در	شماره	5	پاییز	و	زمستان90	مجله	علمی-پژوهشی	توسعه	روستایی	دانشگاه	تهران	به	چاپ	

رسیده	است.	جهت	اطالعات	بیشتر	با	ایمیل	ahmad.malaki@gmailcom  مکاتبه	شود.

•			سازمان	هاي	مشارکت	کننده	در	مدیریت	گازهاي	اسیدي	در	منطقه	ویژه	اقتصادي	انرژي	پارس	را	ارائه	و	 	

																							 	 مورد	بحث	و	بررسی	قرار	می	دهد.					
																		

بررسی اثرات اجتماعی طرح توسعه صنعتی عسلویه بر توسعه پایدار اجتماعات محلی 
احمد	مالکی،	پژوهشگر	گروه	مطالعات	اجتماعی،	موسسه	مطالعات	بین	المللی	انرژی

در	ادبیات	توسعه،	رویکرد	قطب	های	رشد	یکی	از	استراتژی	های	مهم	توسعه	به	شمار	می	رود.	قطب	های	رشد	علیرغم	
هدف	اولیه	طراحان	آن	در	اروپا	که	برای	تحرک	و	رشد	در	مناطق	محروم	بکار	برده	شده	اند،	در	کشورهای	درحال	توسعه	
بخاطر	وجود	منابع	طبیعي	در	یک	منطقه	خاص	ایجاد	شده	اند.	در	واقع	قطب	های	رشد	به	عنوان	یکی	از	رویکردهای	مهم	

توسعه	و	رشد	اقصاد	ملی	بکار	گرفته	شده	اند.
هدف	اصلی	این	مقاله	بررسی	اثرات	توسعه	صنعتی	بر	توسعه	پایدار	محلی	در	منطقه	عسلویه	است.	پرسش	اصلی	این	
است	که	ورود	صنعت	به	منطقه	چه	پیامدهایی	داشته	و	پیامدها	چه	تاثیراتی	بر	توسعه	ي	اجتماعات	محلی	گذاشته	

است.	در	این	تحقیق	از	رویکرد	قطب	رشد	بعنوان	چهارچوب	نظري	استفاده	شده	است.	قطب	رشد	یک	مدل	برنامه	ریزی	
صنعتی	و	منطقه	ای	برای	»مجموعه	ای	از	صنایع	گسترده«	واقع	در	یک	منطقه	است.	در	واقع	قطب	رشد	فرایندی	از	تولید	

انبوه	اقتصادی	در	صنعت	و	بخشی	پویا	و	هدایت	کننده	است	که	بعنوان	موتور	توسعه	بکار	گرفته	می	شود.	در	منطقه	
عسلویه	آرایش	متمرکز	فعالیتهای	صنعتی	در	یک	مکان	با	صنعت	محرک	و	هدایت	کننده	گاز،	به	آن	ویژگی	قطب	رشد	

را	داده	است.
تحقیق	به	روش	کیفی	انجام	شده	و	داده	ها	و	اطالعات	با	استفاده	از	فنون	بحث	گروهی	متمرکز،	مشاهده	و	مصاحبه	

تفصیلی	و	عمیق	گردآوری	شده	است.	جامعه	آماری	تحقیق	شامل	مسئوالن	بومی	و	مطلعان	محلی	و	همچنین	مدیران	
منطقه	ویژه	پارس	است.	

	یافته	های	تحقیق	نشان	می	دهد	که	حضور	صنعت	و	گسترش	سریع	توسعه	صنعتی	در	منطقه	پیامدهای	دوگانه	اي	
داشته	است.	در	کنار	یا	همپای	توسعه	صنعتی	در	منطقه،	شاخص	های		پایداری	در	اجتماعات	محلی	تحقق	نیافته	است.	

بخش	هایی	مانند	آموزش،	بهداشت،	زیرساخت	ها	و	امکانات	زیربنایی	نسبت	به	قبل	از	ورود	صنعت	بهبود	یافته	اند	اما	
در	حوزه	های	دیگر	چنین	بهبودی	دیده	نمی	شود	و	گاهی	اثرات	منفی	به	چشم	می	خورد.	در	امر	اشتغال،	بومیان	به	

نسبت	غیربومیان	کمتر	به	کار	گرفته	شده	اند؛	در	حوزه	محیط	زیست	و	کشاورزی،	آلودگی	ها	و	افت	تولید	دیده	می	شود.	
همچنین	در	حوزه	های	اجتماعی،	آسیب	های	مختلف	و	تبعیض	های	گوناگون	اتفاق	افتاده	است.	
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بررسی تأثير سرمایه اجتماعی بر بيگانگی از كار كاركنان
)مورد مطالعه: كاركنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی(

سیدابوالخیر	کراماتی،	کارشناس	ارشد	علوم	اجتماعی

تحقیق	حاضر	به	بررسی	تأثیر	سرمایه	اجتماعي		بر	بیگانگی	از	کار	کارکنان	سازمان	منطقه	ویژه	پارس	جنوبی	عسلویه	
می	پردازد.	بدلیل	چند	بعدی	بودن	متغییرهای	سرمایه	اجتماعی	و	بیگانگی	از	کار	و	چگونگی	رابطه	و	تأثیر	سرمایه	

اجتماعی	بر	بیگانگی	از	کار،	از	آراء	صاحب	نظرانی	چون	پاتنام،	کلمن،	فوکویاما،	دورکیم،	بلونر	و	سیمن	جهت	تدوین	
چارچوب،	مدل	نظری	و	فرضیات	تحقیق	استفاده	شده	است.	براین	اساس	مولفه	های	سرمایه	اجتماعی	شامل	اعتماد،	
مشارکت،	احساس	تعلق،	هنجارها	و	ارزش	های	مشترک	و	انسجام	و	همیاری	به	عنوان	متغیرهای	مستقل	و	همچنین	
مولفه	های	بیگانگی	از	کار	نیز	شامل	احساس	بی	قدرتی،	احساس	بی	معنایی،	احساس	بی	هنجاری،	احساس	بیزاری	و	

احساس	تنهایی	به	عنوان	متغیر	وابسته	تحقیق	مورد	سنجش	قرار	گرفته	اند.
روش	تحقیق	از	نوع	علّی	است	و	با	استفاده	از	روش	پیمایشی	انجام	شده	است.	جامعه	آماری	شامل	1712	نفر	از	

کارکنان	سازمان	منطقه	ویژه	پارس	جنوبی	عسلویه	در	سال	1390-1389	است،	که	از	بین	آنان	151	نفر	با	استفاده	
از	فرمول	کوکران،	و	به	روش	نمونه	گیری	تصادفی	طبقه	ای	به	عنوان	نمونه	آماری	انتخاب	شده	اند.	اطالعات	مورد	نیاز	با	

استفاده	از	پرسشنامه	محقق	ساخته	و	جمع	آوری	شده	است.
یافته	های	تحقیق	نشان	می	دهد	که	سرمایه	اجتماعی	رابطه	معکوس	و	معناداری	با	بیگانگی	از	کار	)r=-./578(	دارد	و	با	
تحلیل	رگرسیون	چندگانه	تاثیرات	جمعی	و	هم	زمان،	متغیرهای	مستقل،	فقط	سه	متغیر	)اعتماد،	مشارکت	و	هنجارها	
و	ارزش	های	مشترک(	توانسته	اند	وارد	معادله	رگرسیونی	شوند،	بقیه	متغیرها	همبستگی	کافی	با	متغیر	وابسته	نداشتند	

و	از	معادله	خارج	شده	اند.	بنابراین	متغیرهای	باقیمانده	توانسته	اند	تقریبا	0/367	از	تغیرات	بیگانگی	از	کار	را	تبیین	
نمایند.

این	تحقیق	همچنین	درپی	پاسخگویی	به	سواالت	زیر	می	باشد:
1-			میزان	سرمایه	اجتماعی	و	ابعاد	مختلف	آن	در	سطوح	گوناگون،	در	بین	»کارکنان	سازمان	منطقه	ویژه	 	

																	اقتصادی	و	انرژی	پارس	جنوبی«	چه	مقدار	می	باشد؟			
2-			میزان	بیگانگی	از	کار،	دربین	»کارکنان	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	و	انرژی	پارس	جنوبی«	چه	مقدار	 	

																	است؟
3-			آیا	میان	»سرمایه	اجتماعی«	و	»بیگانگی	از	کار«	در	بین	»کارکنان	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	و	انرژی	 	

																	پارس	جنوبی«	رابطه	معنی	داری	وجود	دارد؟



ارزیابی و تحليل نظام مدیریت زیست محيطی و توسعه پایدار در منطقه عسلویه 
علی	دبیری،	کارشناس	ارشد	علوم	اجتماعی

ایــن	پایان	نامــه	کــه	بــا	حمایــت	بخــش	پژوهــش	و	فنــاوری	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	انــرژی	پــارس	در	عســلویه	انجــام	
شده	اســت	در	پــی	ایــن	اســت	تــا	از	دریچــه	توســعة	پایــدار	بحــث	مهــم	مدیریــت	زیســت	محیطی	منطقــه	کــه	یکــی	
ــی	 ــد	و	مدل ــل	نمای ــه	عســلویه	اســت	را	تحلی ــراروی	منطق ــای	ف ــی	از	چالش	ه ــی	مســئولین	و	یک ــای	اصل از	دغدغه	ه
ــر	 ــه	اینکــه	38/6	درصــد	از	ذخای ــا	توجــه	ب ــد.	ب ــه	ده ــه	ای	ارائ ــت	زیســت	محیطی	منطق ــرای	نظــام	مدیری مناســب	ب
ــی	و	 ــع	بین	الملل ــزء	صنای ــت	و	گاز	،	ج ــت	نف ــه	صنع ــا	ک ــت	و	از	آنج ــی	اس ــارس	جنوب ــدان	گازی	پ ــران	در	می گاز	ای
ــش	 ــت	)در	بخ ــن	صنع ــا	ای ــط	ب ــاز	مرتب ــاخت	و	س ــای	س ــود،	فعالیت	ه ــوب	می	ش ــت	محس ــدة	محیط	زیس آلوده	کنن
ــه	 ــلویه	ب ــه	عس ــده	ای	را	در	منطق ــت	محیطی	عدی ــکالت	زیس ــیمی	مش ــع	پتروش ــگاه	و	صنای ــل	پاالیش ــکی(	مث خش
ــه	ای	را	 ــدار	منطق ــی	پای ــت	زیســت	محیط ــام	مدیری ــک	نظ ــورداری	از	ی ــئله		برخ ــن	مس ــه	ای ــت	ک ــود	آورده	اس وج
می	طلبــد.		بــا	نظــر	بــه	اینکــه	محیــط	زیســت	بســتر	و	منبــع	توســعه	اســت	و	ایــن	ارتبــاط	متقابــل	در	ســالیان	اخیــر	
از	منظــر	پایــدار	بــودن	مــورد	توجــه	ویــژه	قــرار	گرفتــه	اســت.		همچنیــن	ارتقــاء	و	تکامــل	مفاهیــم	توســعه	و	حفــظ	
ــه	 ــار	تخریــب	محیط	زیســت	از	ســوی	دیگــر،	منجــر	ب محیط	زیســت	از	یــک	ســو	و	جهانــی	شــدن	دامنــه	و	شــدت	آث
ــدار	شــده	اســت.		مطالعــه	و	بررســی	ویژگی	هــای	زیســت	محیطی	منطقــه	مــورد	 ــام	توســعه	پای ــه	ن طــرح	مفهومــی	ب
مطالعــه	حاکــی	از	اهمیــت	و	حساســیت	شــرایط	زیســت	محیطی	ایــن	ناحیــه	دارد	و	همجــواری	اکوسیســتم	خشــکی	
ــزوم	برنامه	ریــزی	و	ایجــاد	یــک	سیســتم	مدیریــت	 ــذا	ل و	دریــا	در	کنــار	هــم	حساســیت	را	دوچنــدان	کــرده	اســت.	ل
ــش	 ــش	از	پی ــوان	و	حساســیت	های	زیســت	محیطی	می	باشــد	بی ــه	دارای	ت ــه	ای	ک زیســت	محیطی	یکپارچــه	در	منطق
ــداری	 ــدون	پای ــدون	توســعه	و	توســعه	ب ــداری	ب ــه	پای ــالت	ک ــن	رس ــت	زیســت	محیطی	ای احســاس	می	شــود.		مدیری
ــاز	و	 ــن	نی ــی	الزم	بی ــا	هماهنگ ــه	تنه ــا(،	ن ــا،	محدودیت	ه ــناخت	محیط	زیســت	)قابلیت	ه ــه	ش ــر	پای ــدارد،	ب ــکان	ن ام
ــز	 ــعه	را	نی ــای	توس ــی	و	اثربخشــی	برنامه	ه ــه	کارای ــازد	بلک ــرار	می	س ــدار	اســت	را	برق ــعه	پای ــای	توس ــه	معن ــوان	ک ت
ــه	 ــت	زیســت	محیطی	ب ــن	موضــوع	کار	مســتقلی	جهــت	مدیری ــه	اهمیــت	ای ــا	توجــه	ب ــون	ب ــود	می	بخشــد.		تاکن بهب
نحــوی	کــه	ســازمان	ها	و	متولیــان	محیط	زیســت	منطقــه	ای	را	بــا	توجــه	بــه	حساســیت	منطقــه	بــه	صــورت	یــک	واحــد	
یکپارچــه	در	نظــر	بگیــرد	در	منطقــه	صــورت	نگرفتــه	اســت	و	ایــن	پژوهــش	درصــدد	اســت	تــا	ایــن	موضــوع	را	مــورد	

ارزیابــی	وتحلیــل	قــرار	داده	و	الگــوی	مطلــوب	را	ارائــه	نمایــد.
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1.	این	چکیده	برگرفته	از	پایان	نامه	کارشناسای	ارشد	آقای	علی	دبیری		کارشناسی	ارشد	دانشگاه	عالمه	طباطبایی	می	باشد.	این	پایان	نامه	
dabir_313@yahoo.comنیز	با	حمایت	مالی	سازمان	منطقه	ویژه	اقتصادی	انرژی	پارس	انجام	پذیرفته	است.	ایمیل	:	

1



	هــدف	کلــی	از	ایــن	تحقیــق	ارائــه	الگــوی	مدیریــت	زیســت	محیطی	منطقــه	ای	در	منطقــه	عســلویه		اســت	و	اهــداف	
اختصاصــی	آن	عبارتنــد	از:

   •			شناسایی	محدودیت	و	حساسیت	های	اکولوژیکی	منطقه	در	ارتباط	با	فعالیتهای	توسعه	ای	جدید؛
   •			تبیین	اهمیت	و	نقش	مدیریت	زیست	محیطی	در	توسعه	پایدار؛

   •			سنجش	شاخص	پایداری	فعالیت	های	توسعه	و	ارائه	الگوی	مدیریت	زیست	محیطی	متناسب					
																	با	اهداف	توسعه	صنعتی	و	پایدار	منطقه.

همچنین	این	پژوهش	در	پی	پاسخگویی	به	چند	سوال	زیر	می	باشد:
   •			نظام	فعلی	مدیریت	زیست	محیطی	منطقه	عسلویه	چه	ویژگی	هایی	دارد؟
   •			نظام	مدیریتی	موجود	تا	چه	حدی	با	اهداف	توسعه	پایدار	سازگاری	دارد؟
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معرفی وب سایت ها و وبالگ های منطقه عسلویه و شهرستان كنگان 

وب سایت خبري سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس

وب سایت خبري رسمي شهرستان كنگان

هفته نامه خبري تحليلي نسيم جنوب

انجمن اندیشه ورزان برنا- بخش عسلویه

وبالگ روستاي بندو از توابع بخش عسلویه

وب سایت هفته نامه پيام عسلویه

www.pseez.ir
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www.bando.blogfa.com
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