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 با طهراب در چابهار منطقه یخصوص و یدولت یهاسازمان یسازتیظرف و یشیاندهم نشست

  مکران یمیپتروش شهرک توسعه

 یمیشپترو شهرک توسعه با رابطه در چابهار منطقه یخصوص و یدولت یهاسازمان یسازتیظرف و یشیاندهم نشست

 اربرگز چابهار، ییایدر علوم و یانوردیدر دانشگاه یمرکز تئاتر یآمف یفرخ سالن در 27/08/1395 خیتار در مکران

 (ارایه شده است. 1کارگاه در پیوست شماره زمانی برنامه ) .شد

 عبارت بودند از: یشیاندهم نشست نیا یاصل یمحورها

 مکران پتروشیمی شهرک توسعه زیستی محیط و اجتماعی پیامدهای و اثرات بینی پیش 

 مثبت اثرات تقویت و منفی پیامدهای و اثرات از جلوگیری راهکارهای ارایه 

 المللیبین و ملی مشابه تجربیات گذاری اشتراک به 

  کارگاه یبرگزار اهداف

 طقهمن یو محل یجامعه بوم یندگانو نما یو خصوص یدولت ذینفع هایگروه میان گفتمان برقراری 

 اعتمادسازی و ذینفع هایگروه میان ابهامات رفع برای تالش 

 آنها دخو توسط راهکارها ارایه و موجود چالشهای و شرایط تحلیل برای ذینفع هایگروه مشارکت جلب 

 توسعه به دستیابی جهت مناسب راهکارهای پیشنهاد و ارائه و ذینفع ههای گرو میان همسوئی ایجاد 

 چابهار منطقه در پایدار

 

 کنندگانشرکت بیترک

 2شماره  کنندگان کارگاه در پیوست)فهرست شرکت گردید تشکیل زیر هایگروه ی ازنمایندگان شرکت با کارگاه

 :ارایه شده است(

 چابهار شهرستاناسالمی  شورای 

 چابهار شهراسالمی  شورای 

 تیس یروستا اسالمی شورای 

 تسنن اهل رهبران مذهبی 

 مکران پتروشیمی شرکت 

 چابهار زیست محیط حفاظت اداره 

 چابهار طبیعی منابع هادار 

 چابهار شهرستان شیالت اداره 
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 ،چابهار آزاد منطقه فرهنگی اجتماعی، گردشگری، امور 

 چابهار آزاد منطقه فناور واحدهای رشد مرکز 

 چابهارمنطقه  نهاد مردم سازمانهای 

 اجتماعی فعاالن و شهروندان  

 سنستا( زیستمحیط و پایدار توسعه سسهؤم( 
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 و طرح مسئله نیآغاز سخنان

 . شد آغاز زاده بزرگ مولوی عبدالواحد موالنا توسط کریم قرآن از آیاتی تالوت با کارگاه

 به گویی وشامدخ ضمن (سنستا) زیستمحیط و پایدار توسعه مؤسسه مدیره هیئت رئیس ؛فرور یتق محمد دکتر

 مع ان) نآ کلیدی آیه درباره توضیحاتی و( بود شده تالوت موالنا توسط که) انشراح سوره به اشاره و حاضرین

 جوامع تمشارک ارتقای محور سه بر ایشان. کردند عنوان را کارگاه موضوع شریفه آیه این پیغام و( یسراً العسر

 حفظ و اکپ صنایع ایجاد به کمک و زیست محیط هایآلودگی از پیشگیری توسعه، فرایند در محلی و بومی

 سطوح تمام رد ذینفع گروههای همکاری و تعامل همسویی، هدفها این به دستیابی برای که کردند تأکید طبیعت

 یانب به همچنین. گردید خواهد محقق منطقه در مشارکتی مدیریت بکارگیری طریق از امر این و است الزم

 در وختهآم درسهای و تجارب از استفاده و( شمال دریای) المللی بین و(  عسلویه) ملی تجربیات از توضیحاتی

 . پرداختند آنها در گاز و نفت صنایع در پایدار توسعه به دستیابی

 در اناضرح تمام به خیرمقدم با چابهار شهر تسنن اهل جمعه امام نماینده ؛مولوی بزرگ زاده عبدالواحد موالنا

 بین در اشتغال ایجاد برای توسعه در ایشان وسیع دید بابت جمهوری، ریاست و رهبری معظم مقام از نشست،

 نقشه ارائه و زیرساختی مطالعه توسعه هر الزمه کردند اضافه و تشکرکردند مکران سواحل در بخصوص بومیان

 روشیمیپت شهرک توسعه مورد در بنابراین. است منطقه در توسعه هر اولیه بناهای سنگ از یکی عنوان به راه

 زنی کلنگ تصمیم بلکه نشده، انجام صحیحی و درست جانمایی اینکه از نظر صرف ایشان نظر به مکران،

 معظم مقام به مسئولین و سفیدان ریش معتمدین، سوی از مردم هایدغدغه. است هبود عجوالنه نیز پتروشیمی

 توسعه ،نیستیم مخالف توسعه با ما» :کردند اضافه ایشان .بگیرد قرار نظر مد است امید که شده ارسال رهبری
 به نیاز چیز هر از قبل توسعه بستر این اما کندمی شکوفا را اقتصاد و است زااشتغال توسعه ماست، خواست
 شهر با پتروشیمی کم فاصله به اشاره با ایشان.  «دارد زیست محیط شرایط گرفتن نظر در و مناسب جانمایی

 اینکه نه ولی خواهیممی را صنایع بقیه و پاالیشگاه پتروشیمی، ما» :کردند بیان ،تأثیر تحت روستاهای و چابهار
 که یمشو باعث نکرده خدای و کنیم تنگ مردم بر را زندگی عرصه و بکنیم ها کارخانه این فدای را مردم جان
 روستا از کیلومتری 10 فاصله در که صنعتی نه ولی نیستیم توسعه مخالف هرگز ما. کند نفرین را ما آینده نسل
 در اریب فرودگاه ساخت برای گذشته در پتروشیمی، سایت کنونی محل که کردند یادآوری ایشان. «دارد قرار

 اشاره ابهارچ و نیکشهر بین وسیع هایزمین وجود و منطقه گستردگی به ایشان همچنین. بود شده گرفته نظر

. است دترنمناسب صنعت استقرار برای و دارند مردم زندگی محل و روستاها از زیادی فاصله هازمین این. کردند

 این در بومی کارشناسان از تعداد چه گردد بررسی است الزم که کردند تأکید ادامه در عبدالواحد موالنا

 مانند ساده رانکارگ عنوان به صرفاً منطقه بومیان از تاکنون ایشان گفته به. اندشده کار به مشغول پتروشیمی

 به همچنین ایشان. هستند بومی غیر سایت کارشناسان همه و اندشده پتروشیمی جذب سبز فضای احداث کارگان

 مانند سلویهع مردم برای شده ایجاد سالمتی مشکالت به و کرده تأکید عسلویه تجربه از طرفی از یادگیری لزوم
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 در که اصفهان پاالیشگاه مورد به اشاره با همچنین. کردند هاشار خون دایاه از آنها منع و خون شدن آلوده

 هب نسبت را خود نگرانی است، شده ساز مشکل مردم سالمتی برای و دارد قرار شهر از یکیلومتر 50 فاصله

 دخو سخنان انتهای در ایشان. کردند ابراز چابهار شهر یکیلومتر 10 از کمتر فاصله در پتروشیمی سایت جانمایی

 و ودش اشتغالزایی منطقه در و گردد محقق دارند رهبری معظم مقام که توسعه اهداف امیدوارم آخر در»: افزودند
 .«شود حفظ آینده نسل برای هم ما زیست محیط آن کنار در

 

 

 
   

 

 

 

 کارگاه نکنندگا شرکت -1تصویر 

 توسعه بحث به اشاره با مکران نگین توسعه شرکت زیست محیط و بهداشت واحد مسئول ؛ذوقی مهندس آقای

 همراه به یزن تهدیدهایی و ها فرصت دارد، پی در که پیشرفتی با همراه توسعه بحث»: کردند بیان آن پیامدهای و
 پایدار توسعه افزودند ایشان .«است منطقه در صنایع انتفاعی دید گذاشتن کنار و تهدیدها کاهش ما هدف. دارد

 مباحث و یستز محیط سالمت، اشتغال، بحث پتروشیمی توسعه در. است مکران نگین توسعه شرکت اصل اولین

 .باشدمی صنایع این هایدغدغه مهمترین از اجتماعی

 ،نظام تموهب با که است خرسندی و سعادت موجب»: نمودند اظهار چابهار شهرستان شورای رئیس ؛سعیدی آقای
. دارند ظرن در را پایدار توسعه رهبری معظم مقام که شود گرفته نظر در ولی. است کرده تن بر ملی ردای چابهار

 مورد در .باشد داشته نیاهمخو پایدار توسعه هایشاخص با ایتوسعه هایطرح که شود تبیین نکته این حتماً
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 ودش زده درست توسعه اول خشت. است مهم مردم همه برای فرمودند هم موالنا حضرت که پتروشیمی جانمایی
 . «گردد برطرف مردم ذهن در ابهامات و

 در مکان اب ابتدا از چابهار زیست محیط اداره که کردند بیان چابهار زیست محیط اداره کارشناس ؛بزی مهندس

 رسیدن یبرداربهره به و احداث روند مخالفت همین و است بوده مخالف پتروشیمی احداث برای شده گرفته نظر

 ولی ودشمی خوانده سبز و پاک صنعت پتروشیمی که اینکه وجود با زیرا. است کرده طوالنی را شهرک این

 را ردمم سالمت نباید توسعه ولی دارد همراه به را اشتغال ،صنعت و توسعه»: افزودند ایشان. است آالینده یواحد
 چابهار آزاد منطقه. است داشته جمعیت افزایش نفر هزار 25 حدود 1385 تا 1365 سال از چابهار. بیاندازد خطر به

 توسعه هایاخصش گرفتن نظر در بدون هم پتروشیمی صنعت آن از بعد و بوده مؤثر نشینیحاشیه گیریشکل در
 اهمیت زحائ شهر این در آلودگی. کرد خواهد تشدید را نشینیحاشیه ،منطقه ساختهای زیر و اجتماعی و انسانی
 و تاس ساز مشکل مردم برای محیطی زیست نظر از منطقه این در پاییز در هوا وارونگی و باد وزش جهت .است

 . «گیرد قرار توجه مورد باید صنعتی شهرک جانمایی بحث در

 از و تروشیمیپ جمله از صنعتی فعالیتهای اثر در آب آلودگی بحث چابهار شیالت اداره یسیر ؛سعیدی مهندس

 .کردند مطرح را صیادان بیکاری و سنتی صیادی شغل رفتن بین

 
 کنندگانشرکت میان ل نظرتباد -2 تصویر

 نقاط قوت، نقاط که شد خواسته کنندگانشرکت از ،SWOT روش معرفی از پس کارگاه، بعدی بخش در

. ندکن یادداشت هاکارت-نظر روی بر را مکران نگین پتروشیمی طرح اجرای تهدیدهای و هافرصت ضعف،

 نندگانکشرکت دید معرض در و شده بندیدسته و آوریجمع سنستا، مؤسسه تسهیلگران توسط هاکارت-نظر

 هایداده یز،ن 1ره شما جدول .است شده ارایه 3 شماره پیوست در SWOT روش جزئیات شرح .شد داده قرار

 .دهدمی نشان را مورد هر فراوانی و هانظرکارت
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 هاکارت-نظر بندیدسته و آوریجمع -3تصویر
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 هر مورد یو فراوان SWOTروش  هایکارت-نظر هایداده - 1شماره  جدول

 قوت نقاط ضعف نقاط ها فرصت تهدیدها

 کشاورزی رفتن بین از، 

 (4) صیادی، دامداری

 (4) بهداشت و سالمت تهدید 

 محیطی زیست هایآلودگی 

 ( 3( )و آب خاک و هوا)

 اکوسیستم تخریب و تهدید-

 (3) منطقه طبیعی یها

 (3) کشور اقتصادی رکود 

 (3) طبقاتی فاصله ایجاد 

 از  ) بومی فرهنگ رفتن بین از

 (1)( عشایری زندگیجمله 

 (1) نشینی حاشیه افزایش 

 (1) بومی جامعه مشارکت عدم 

 و ناامن مرز به نزدیکی 

 (1) خارجی هایتهدید

 تهایسیاس ثباتی بی و ناپایداری 

 (1) دولتها

 ( 5) بومیان اشتغال 

 (5) منطقه اقتصادی توسعه 

 (5) منطقه کیفی و کمی توسعه 

 (4) آباد بلوچستانی تحقق 

 ایران اسالمی جمهوری توجه 

 توجه و بلوچها به سال 30 از بعد

 مکران به رهبری معظم مقام خاص

(4) 

 (3) سرمایه تزریق 

 سایر حضور جهت سازیزمینه 

 (3) وابسته خدمات و صنایع

 توسعه و آموزش افزایش 

 (2)  تکنولوژی

 (2) امنیت 

 و منطقه با پاکستان مرزی هم 

 تینف و گازی مشتقات به آنها نیاز

(1) 

 با  اجتماعی جامسان افزایش(

 هایها و کارگاهبرگزاری نشست

 (1مشارکتی مانند کارگاه حاضر( )

 (7) شهر به نزدیکی و نادرست ییجانما 

 (7) ذینفع گروههای بین اعتماد فقدان 

 (7) بومیان اشتغال عدم 

  (7) ...(و صیادی) سنتی مشاغلاز بین رفتن 

 (آب و خاک هوا،) محیطی زیست هایآلودگی 

(5)  

 (5) جمعیت بافت در تغییر 

 (5) منطقه فرهنگی هایساختار در تغییر 

 (5) ماهر نیروهای تربیت در تدبیر عدم 

 ( 5) مردم نارضایتی و بومی مردم گرفتن نادیده 

 (4) دریایی زیستی تنوع رفتن بین زا 

 (4) مهاجرت افزایش/ نشینی حاشیه افزایش 

 (4) وحش حیات هایهزیستگا تخریب 

 (4) اجتماعی امنیت برای تهدید 

 اطراف روستاهای کشاورزی افتادن خطر به 

 (4) پتروشیمی

 (4) بومی مردم به پروژه کامل معرفی عدم 

 زا قبل هاریزی برنامه در بومیان ندادن مشارکت 

 (3) اجرا

 (6) پایدار توسعه و منطقه صنعت رشد 

 (6) میبو نیروی با و دائمی اشتغال ایجاد با پایدار امنیت 

 (6) فراوان انسانی نیروی وجود 

 (5) اقتصادی بهبود به کمک و آوری ارز 

 (5( )ملی ناخالص تولید) ملی درآمد افزایش 

 (5) صنعتی گردشگری رونق افزایش 

 (4) جهانی سطوح در منطقه شناخت 

 سایر و آهن راه و فرودگاه راه، ترانزیت توسعه 

 (4) اطراف روستاهای و شهر زیرساختهای

  ارچابه محروم منطقه به کشور مسئوالن توجهافزایش 

(3) 

 مزایای زا استفاده و صادراتی بندر به چابهار بندر تبدیل 

 (3) دریا

  (3) فرهنگی تنوع وافزایش مهاجر پذیری 

 (2) نیازها واسطه به منطقه در آموزش سطح ارتقا 

 عبدالحمید موالنا حضرت یدأیت مورد 

 و عسلویه خالف بر) کامل محیطی زیست مطالعات 

 (2)  (ماهشهر

 (2) همسایگان به صنایع صادرات بودن نزدیک 

 پتروشیمی محصوالت صادرات افزایش 
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 قوت نقاط ضعف نقاط ها فرصت تهدیدها

 (1) جهانی رقابت امکان 

 (1) آزاد دریای به دسترسی 

 عمومی آگاهی سطح افزایش 

(1) 

 یمیپتروش صنایع به دولت توجه 

(1) 

 با و متدین سازگار مردم وجود 

 (1) منطقه در فرهنگ

 

 جادای و انسانی نیروی کارگیری به در تبعیض 

 (3) اجتماعی شکاف

 (2..( ) و خونی پوستی،)  هابیماری افزایش 

 (1) دناکارآم و پایین سطح تکنولوژی از استفاده 

 (1) المال بیت میل و حیف و رانت 

 (1) طبیعی محیط در بفاضال مناسب مهار عدم 

 (1) ماهر انسانی نیروی فقدان 

 (1) صنایع رونق از مردم عمومی دانش فقدان 

 از محیطی زیست و اجتماعی ارزیابی انجام عدم 

 (1) استانداری و آزاد منطقه طرف

 (1) استدالل بدون منفی شایعات 

 (1) جامعه سواد سطح بودن پایین  

 و مشارکتبه  مسئوالن پتروشیمی تمایل عدم 

 (1) جلسات در حضور

 (1) سبز تکنولوژی 

 (1) استان در انجام حال در کشور پروژه بزرگترین 

 رد مستقالً پتروشیمی هایمجموعه که ایمنطقه تنها 

 (1) است توسعه حال

 (1) پساب قطره یک حتی فاقد 

 (1) اجتماعی مسئولیت خدمات انجام 

 (1) همسایه کشورهای با رقابت 

 رد عمده هایفعالیت پراکنش در فضایی تعادل ایجاد 

 (1) کشور سطح

 تولید در 1404 انداز چشم برنامه تحقق به کمک 

 (1) پتروشیمی

 سازی فعال امکان NGO بومی و محلی هایتعاونی و 

(1) 

 تهنداش وجود تاکنون که محیطی زیست مطالعات انجام 

 (1) است

 ارزشمند هایپلیمر به فلر گاز تبدیل 

 وسعهت و حضور با محیطی زیست هایتکنولوژی توسعه 

 پتروشیمی صنعت

 مختلف هایحوزه در دستی باال مطالعات انجام 

 مشترک هایفعالیت وتنوع تعدد 

 نفت حوزه صنایع ترین پاک از 
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 سنستا سسهمؤ تسهیلگران توسط تهدیدها، و فرصتها ضعف، نقاط قوت، نقاط هایکارت-نظر کارگاه، روند طول در

 به ارگاهک در کنندگانشرکت بعد، مرحله در. شد تهیه شده مطرح کلیدی موضوعات از ایخالصه و شده بررسی

جهت کاهش اثرات  ییراهکارها یه(، به اراCarousel) فلک و چرخ روش از استفاده با تا شدند تقسیم گروه چهار

 ،ST، SO تگاهیسمنظور چهار ا ینمکران بپردازند. بد یمیاثرات مثبت طرح توسعه شهرک پتروش یتو تقو یمنف

WT، WO پس ایستگاه هر در دقیقه 20 مشخص زمان با و چرخشی بصورت شده تشکیل هایشد. گروه یلتشک 

 :دادند پاسخ پرسش چهار این به گفتگو، و بحث از

 (SO تگاهیس)ا یم؟ده یشو نقات قوت را افزا یمکن برداریبهره هافرصت از قوت نقاط از استفاده با چگونه -1

 (ST یستگاه)ا یم؟را به حداقل برسان یداتتهد یربا استفاده از نقاط قوت ارائه شده، تأث چگونه -2

 (WO یستگاه)ا یم؟کاهش ده یاو  یمنقاط ضعف را رفع کن ها،فرصت از استفاده با چگونه -3

 یستگاه)ا را داشته باشند؟ ثیرگذاریتأ حداقل تهدیدها که داد کاهش شکلی به را ضعف نقاط توانمی چگونه -4

WT) 
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 فلک و چرخ روش اجرای -4تصویر

 

 یکار هایگروهدر  شدهپیشنهاد  یراهکارها

 باشد.ها به شرح زیر میهای کاری در هر یک از ایستگاهراهکارهای پیشنهادی گروه

 

 (Threats)ها تهدید×(Strengths) قوت نقاط- ST گروه

 بومی نیروهای کارگیری به و اشتغال فرآیندهای خصوص در سازیشفاف  

 (مشاغل بندی طبقه و بندی فاز با) دیده آموزش بومی نیروهای از گیریبهره 

 پروژه زمانبندی مسیر در حرکت و پروژه انجام در تسریع جهت کافی منابع اختصاص  

 توسط الینآن پایش و محیطی زیست استاندارهای رعایت با جانمایی و پیشرفته هایتکنولوژی از استفاده 

 زیست محیط حفاظت سازمان ناظرین

 فنی مهارت و آموزش مقوله توسعه و اجتماعی-فرهنگی زیرساختهای ءارتقا  

 پایدار امنیت ایجاد جهت ای منطقه-بومی مولد هایاشتغال ایجاد 

 متوازن و پایدار توسعه شرطهای پیش اجرای و توجه 

 ای هگردش آب و استفاده از پساب بسته سیستم مدار ایجاد ها،کانال طریق از سطحی هایآب آوریجمع

  پتروشیمی شهرک سبز فضای آبیاری تصفیه شده جهت

 (بندر توسعه جدید مکان) لیپار منطقه به صادرات جهت پتروشیمی صولحم لوله خطوط انتقال 

 بومی نیاز مورد کار نیروی تربیت جهت دانشگاهی و مهارتی آموزشی، مراکز ایجاد جهت پتروشیمی الزام 

 و آب آموزش، درمان، و تشبهدا نظیر انسانی توسعه هایشاخص ارتقای جهت ویژه بودجه تخصیص 

 بنایی زیر سیساتأت
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 و شهر یشورا شامل. باشند داشته نماینده آن در ذینفع هایگروه همه که مشارکتی مدیریت گروه تشکیل 

 بومی هایتشکل و نهاد مردم هایسازمان و پتروشیمی مدیران و آزاد منطقه ویژه، فرمانداری شهرستان،

 و شوراها ین،منتخب معتمدین، نظر رعایت با فرهنگی، و اجتماعی پیوست تدوین به پتروشیمی مجموعه الزام 

 فرمانداری

 جهت بومی دانش و مذهب و زبان فرهنگ، به نسبت شاغل پرسنل کلیه شناخت و آشنایی به پتروشیمی الزام 

 مذهبی و فرهنگی هایتنش از جلوگیری

 یتنام افزایش و ایجاد با گذاری سرمایه در بومی جامعه مشارکت 

 محلی هایگروهمیان  اعتمادسازی برای مسئولین هایو وعده هاقول به عمل  

 پتروشیمی هایپروژه در ایمنطقه همسایه کشورهای مشارکت و تعامل افزایش 

 پتروشیمی در بروز هایخانه تصفیه از استفاده 

 هایگروه) آسیب دیده بومی مشاغل جبران جهت شغلی هایمهارت در بومی جوامع آموزش و توانمندسازی 

 ( پتروشیمی از ثرأمت

 برای این منظور دریا آب از استفاده و صنعت برای داخلی آبهای از استفاده ممنوعیت 

 ( و شیالت معدن، آب،) منطقه طبیعی منابع حراج عدم در منطقه مسئولین امانتداری... 

 بومی ترجیحاً و متعهد مدیران از استفاده 

 نعتیص واحدهای اطراف در مسکونی شهرکهای ایجاد و نشینی حاشیه از جلوگیری برای روستایی توسعه 

 مسکونی مناطق از دور بهیا  و مرزی مناطق به پتروشیمی بعدی فازهای جانمایی 

 پتروشیمی پیرامون روستایی مناطق در بومی آب استحصال هایسازه ایجاد 

 آبزیان پرورش مزارع ایجاد و ماهی جلبک، پرورش برای پتروشیمی برگشتی آب از استفاده 

 پتروشیمی توسط محیطی زیست استاندارهای رعایت 

 آن پیرامون پتروشیمی و سایت داخلسبز  فضایی گسترش 

 وابسته موارد سایر و پتروشیمی محصوالت انتقال جهت مرزنشین بومیان هایظرفیت از استفاده 

 آهن راه مانند پتروشیمی با مرتبط زیرساختهای همزمان توسعه تسریع و تسهیل 
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 (Opportunities) فرصتها×(Strengths) قوت نقاط- SO گروه

 تزیس سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ،اجتماعی هایحوزه در پایدار توسعه هایشاخص و هالفهؤم به توجه-

 منطقه محیطی

 ءارتقا و سازی توانمندی هدف با بومی نیروهای به آن آموزش و نوین هایتکنولوژی از گیریبهره 

 و بودجه از مستقل( ای حرفه و فنی کاربردی،-علمی دانشگاه پتروشیمی، هنرستان) طرح انسانی هایظرفیت

 پرورش و آموزش امکانات

 (خارجی گذاری سرمایه جذب گمرکی، عوارض مالیاتی، هایمعافیت) آزاد منطقه هایظرفیت از استفاده 

 محروم مناطق ویژه دولتی هایمشوق و هابسته از گیری بهره 

 و فرهنگی اقتصادی، زیرساختهای ءارتقا... 

 پایدار توسعه به دستیابی راستای در نوین هایتکنولوژی از گیری بهره  

  منطقه در گذاریسرمایه یا سرمایه تزریق با منطقه اقتصادی رونق و اشتغال ایجاد بهکمک  

 (منطقه وکیفی کمی توسعه) بومیان اشتغال منظور به آموزش ءارتقا 

 آنها استخدام نیاز صورت در و منطقه التحصیالن فارغ از اطالعاتی بانک ایجاد 

 (صنعت هب نسبت فاصله به توجه با بومی مناطق بندی اولویت) نیروها چینش در بومی مفهوم تعریف باز 

 پتروشیمی مجاور روستاهای و چابهار شهر در ها ساخت زیر تقویت یا احداث به کمک  

 (یکدیگر با دولت مختلف هایبخش هماهنگی) شهری هایساخت زیر توسعه و شهری واحد مدیریت 

 ر منطقهبرای حفظ طبیعت بکسبز صنایع ایجاد و آلودگی کمترین با زیست محیط تخریب از جلوگیری  

 (المللی بین هایاستاندارد رعایت با) گردشگریهای توسعه منطقه همزمان با حفظ پتانسیل 

 پتروشیمی نیاز اساس بر بومی نیروهای به آموزیتمهار و آموزش توسعه 

 توانمندترشدن جهت آنها برای نیاز مورد هایدوره برگزاری و شده جذب نیروهای آموزش برای ریزیبرنامه 

 آنها فنی

 مشارکت توجه به بحث به خارجی گذارسرمایه الزام  

 گذاریسرمایه زمینه در بومی افراد توانمندسازی  

 پتروشیمی دستی پایین صنایع در مشارکت برای بومی گذارانسرمایه سازی آگاه 

  رمانداریف بهتوسط مسئوالن شهرک پتروشیمی  پتروشیمی دستی پایین واحدهای مربوط اطالعاتارسال 

 آنها جذب و گذارانسرمایه به تشریح جهت چابهار ویژه

 منطقه ساختی زیر توسعه به اهتمام 
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 ایمنطقه تعاریف به توجه با بومی نیروهای بکارگیری و جذب  

  ا به عنوان همناطق مسکونی و اعالم این محدودهانجام فازهای جدید پتروشیمی در مناطقی با فاصله بیشتر از

 مالیاتی هایمعافیت از استفاده جهت های جدید منطقه آزاد چابهاربخش

  واحد ینا در بومی پتانسیل ازاستفاده  و در ساختار شهرک پتروشیمی چابهار اجتماعی معاونت واحدایجاد 

 برای تسهیل تعامالت میان مجموعه پتروشیمی و جامعه بومی

 و هنگیفر ،زیستی محیط ،اجتماعی ،انسانی هایشاخص ءارتقا جهت پتروشیمی توسط بودجه تخصیص 

 (CSRدر قالب اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ) ورزشی

 

 (Weaknesses) ضعف نقاط ×(Opportunities) فرصتها-WO گروه

 شهر گردشگری فرصتهای و نایبند خلیج سواحل به صنعت رسانیآسیب عدم 

 مختلف در منطقه یعصنا یانم منفصلتوسعه  یبه جا یکپارچه توسعه رویکرد اتخاذ 

 آموزشی هایزیرساخت توسعه و بومی نیروی آموزش 

 رشته در لتحصی برای بومی بااستعداد آموزانبه دانش یمیپتروش یاز سو دانشجویی هایبورسیه اختصاص-

  پتروشیمی صنعت نیاز مورد های

 واحدهای صنعتی ساخت زا قبل حتی یا و صنایع از برداریبهره از قبل مرتبط آموزشی مراکز ایجاد 

 بومی گذارانسرمایه مشارکت جلب 

 مرتبط مسکونی شهرکهای تبع به و شهرها از صنعت گرفتن فاصله 

 تیس شهرک 1 فازدر  یمیکارکنان پتروش استقرار  

 هاآلودگی کاهش جهت در روز تکنولوژی از استفاده 

 دیگر مکانی به پتروشیمی آتی فازهای و هاتوسعه انتقال 

 پتروشیمی هاییخروج فیلترینگ برای المللیبین منتخب شرکتهای با داد قرار 

 صنعت نیاز مورد هایبخش در انها جذب برای بومی هکردتحصیل افراد از اطالعاتی بانک ایجاد 

 یانبوم آموزش یدر راستا (ها دانشگاه و ای حرفه و فنی) آموزشی واحدهای و پتروشیمی بین نامهتفاهم انعقاد 

 یمیاشتغال در پتروش یبرا

 منطقه در شده برگزار یهاجشن و ها فستیوال ،هاهمایش در بومی هایظرفیت از استفاده 

 پتروشیمی و استانی و محلی نهادهای بین تعامل 

 (جانبه چند فوتبالمسابقات  یبرگزار مانند) فرهنگی و نمادین هایمراسم برگزاری 
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 چابهار-ککنار جاده شدن بانده چهار 

 هوایی و آب منفی آثار کاهش برای سبز فضای توسعه 

 و بومی عجوام میان غیربومی انسانی نیروهای و یمیورود صنعت پتروش یاجتماع پذیرش برای بسترسازی 

 منطقه محلی

 هاپساب تصفیه 

 ازهایگ و فلرها اثر در شهر هوای شدن گرم و آلوده از جلوگیری برای شهر و پتروشیمی بین فاصله ایجاد 

 پتروشیمی صنعت خروجی

 نشینیحاشیه از جلوگیری برای شهری زیرساختهای توسعه 

 نشینیحاشیه بردن بین از برای سطوح تمامی در بومی نیروهای آموزش 

 آموزش بر تأکید با پایدار توسعه مقوله به توجه 

 یبوم فرهنگ حفظ 

 اجتماعی عدالت ایجاد راستای در یو محل یسطوح جامعه بوم یبه تمام فنی هایمهارت آموزش 

 بومی و محلی جوامع هایتشکل داایج  

 در صنعت روز هایتکنولوژی از استفاده 

 (ر منطقهد پرورشی و آموزشی شاخصهای کلیه بودن پایین به توجه با) پرورشی و آموزشی بنیادهای اصالح 

 نهاد مردم هایسازمان ایجاد 

 المللیینو ب یمل موفق هایتجربه از استفاده و ناموفق تجارب از گرفتندرس 

 های جامعه محلی(گری تشکل)با مدیریت و تصدی یادجامعه بن یگردشگر توسعه 

 کنونی فاز حتی یا و آینده فازهای برای جدید جانمایی 

 المللیبین و ملی استاندارهای به توجه با توسعه طرحریزی و اجرای برنامه  

 زیست محیط حفاظت سازمان توسط مجدد یابیمکان انجام به پتروشیمی الزام 

 پایش و رانمک نگین توسعه شرکت توسط زیست محیط حفاظت سازمان نظر زیر متمرکز آزمایشگاه ایجاد 

  سازمان کارشناسان توسط هاآالینده و هاخروجی دائمی

 پسابها و آبها روان جهت متمرکز خانهتصفیه ایجاد 

 زیست تاندارهایاس رعایت با سبز فضای آبیاری در آن از استفاده و بسته مدارفاضالب  تصفیه سیستم ایجاد 

 محیطی

 چارت ایجاد HSE پتروشیمی بر نظارت و پایش جهت چابهار آزاد منطقه 
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 ر قالب د آموزشی و فرهنگی اجتماعی، انسانی، شاخصهای ءارتقا یو مستمر برا مستقل ایبودجه اختصاص

 (CSR) یمیصنعت پتروش یاجتماع یتمسئول

 هایرشته ایجاد ای،حرفه و فنی مراکز پتروشیمی، هنرستان طریق از دانشگاهی و مهارتی نیروی تربیت 

 بومی ماندگار نیروهای بین از پتروشیمی مرتبط مشاغل دانشگاهی

 (همجوار شهرستانهای و شهرستان شهر،) شعاعی صورت به نیروی جذب و آموزش 

 بومی مهارتی و متخصص نیروهای جذب برای اجرایی هایمکانیزم تعریف 

 واحدهای هبارسال آن  وآنها  موردنیاز سرمایه و یطشرا و یمیپتروش یعصنا دستیپایین صنایع فهرست تهیه 

 ومیب هایگذارسرمایه گیریکار به و جذب جهت چابهار ویژه فرمانداری و چابهار آزاد منطقه گذاریسرمایه

 محیطاظت حف سازمانبا رعایت استانداردها و گرفتن تأییدیه از  پساب و برگشتی آبخروجی  یابیمکان 

 (مرتبط هایسازمان) شیالت و زیست

 های شورا فرمانداری، از متشکل دستی پایین و سنگین صنایع بر نظارت در ذینفعی چند نظارت کمیته تشکیل

 زیست محیطسازمان حفاظت  بومی، و نهاد مردم هایسازمان ،چابهار آزاد منطقه ،اسالمی

 محلی جامعه با ارتباط جهت پتروشیمی شهرک در اجتماعی معاونت ایجاد لزوم 

 

 (Threats) تهدیدها×(weaknesses) ضعف نقاط– WT گروه

 هم اکنون از پتروشیمی  نیاز مورد بومی نیروی تربیت برای کار و ساز ایجاد بومی، نیروهای توانمندسازی 

 (فوریت قید به هنرستان ای، حرفه و فنی مراکز ایجاد)

 دیده آموزش افراد بکارگیری به پتروشیمی الزام  

 در منطقه دانشگاهی و مهارتی آموزش قسمت درتوسط پتروشیمی  گذاری سرمایه 

 کارشناسی ت و تواناییمهار دارای بومی نیروهای کارگیری به 

 پایش هتج زیست محیطسازمان حفاظت  کارشناسان نظر زیر پتروشیمی پایش متمرکز آزمایشگاه ایجاد 

 مستمر

 انسانی توسعه شاخصهای ءارتقا جهت صمشخ بودجه تعریف  

 هرستانش ساختهای زیر حوزه در پتروشیمی تعهدات اجرای بر نظارت و تضمین جهت کمیته و ساختار ایجاد 

 بومی علمای و بومی هایتشکل فرمانداری، شهرستان، و شهر شورای معتمدین، از متشکل

 با و (هوا و کخا ،آب آالیندگی) محیطی زیست استانداردهای با متناسب پتروشیمی آتی فازهای یابیمکان 

  اجتماعی الزامات رعایت
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 پتروشیمی اقتصادی رونق جهت بومی گذاران سرمایه مشارکت 

 رای ب مستقیم غیر هایشغل ایجاد جهت سود از درصدی تخصیص با منطقه در خارجی گذاران سرمایه الزام

 بومی جامعه

 چابهار شهر همجواری حق پرداخت بر ضمانت  

 محیطی زیست هایآلودگی حذف برای دنیا روز تکنولوژی از استفاده 

  ذف ح محل تخلیه پسابها به منظور بر روی پسابها و رعایت اصول و فواصل مناسب در تصفیه دفراینانجام

 ماهیان صیدگاه و زیستگاهآثار منفی پسابها بر 

 پروریآبزی مانند محلی اقتصاد رونق برای برگشتی باپس از برداریبهره 

 نشینی حاشیه رشد و مهاجرت از جلوگیری برای روستایی پایدار توسعه از حمایت 

 اجتماعی تلیمسئوقالب  در آن همجوار روستاهای از پتروشیمی توسط زدایی محرومیت (CSR) 

 ذیربط هایزمانسا اجتماعی مسئولیتهای مقابل در استانداری و پتروشیمی آزاد، منطقه نمسئوال بودن پاسخگو 

 چابهار در

 محیطی زیست سازیفرهنگ و آموزش ءارتقا 

 زیست نداردهایاستا با مناسب مکان به صنعتی بخش انتقال و خدماتی واحدهای به فعلی مکان کاربری تغییر 

 (آزاد منطقه امتیاز حفظ با) انسانی و محیطی

 کمی و کیفی سطح بردن باال جهت نظران صاحب و خارجی و داخلی مشاوران از استفاده 

 نشینی شهر رشد و شهر به مهاجرت از جلوگیری جهت روستاییان معیشت وضعیت به کمک 

 بومی روهاینی بکارگیری با، است بلوچ قوم ویژگیهای از باال سازگاری و صبوری) بومی فرهنگ تقویت 

 (شد خواهد تقویت بومی فرهنگ

 سطوح تمامی در آموزش به توجه 

 محلی هایرسانه طریق از عمومی رسانی اطالع و آگاهی افزایش 

 گذارسرمایه هب نسبت مالیاتی معافیت افزایش) تشویقی سیاستهای با بومی گذاران سرمایه تشویق و جذب 

 (خارجی

 گذاری سرمایه جذب جهت سازی اعتماد 

 محیطی زیست هایآلودگی حذف جهت المللی بین و ملی تجارب از استفاده 

 مجاور روستاهای و شهر در پتروشیمی توسط سبز فضای گسترش و توسعه 

 پتروشیمی محصوالت صادرات در نشینان مرز کردن دخیل 
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 یبندجمع

 :است شده خالصه ریز موارد در یکار یهاگروه توسط شده هیارا یراهکارها نیترمهم

 تیزیس محیط و انسانی توسعه شاخصهای به توجه با کنونی فاز و آینده فازهای برای جدید جانمایی -

 زیست انداردهایاست با مناسب مکان به صنعتی بخش انتقال و خدماتی واحدهای به فعلی مکان کاربری تغییر -

 (آزاد منطقه امتیاز حفظ با) انسانی و محیطی

 ورایش معتمدین،) از متشکل شهرستان حوزه در پتروشیمی تعهدات اجرای بر نظارت جهت ایکمیته ایجاد -

 (بومی علمای و بومی های تشکل فرمانداری، شهرستان، و شهر

-رفیتظ ارتقاء و سازی توانمندی هدف با بومی نیروهای به آن آموزش و نوین هایتکنولوژی از گیریبهره -

 امکانات و هبودج از مستقل( ای حرفه و فنی کاربردی،-علمی دانشگاه پتروشیمی، هنرستان) طرح انسانی های

 پرورش و آموزش

رای ب مستقیم غیر هایشغل ایجاد جهت سود از درصدی تخصیص با منطقه در خارجی گذاران سرمایه الزام -

 جامعه بومی

 گذارسرمایه هب نسبت مالیاتی معافیت افزایش) تشویقی سیاستهای با بومی گذاران سرمایه تشویق و جذب -

 (خارجی

 پسابها و بهااروان برای متمرکز خانه تصفیه ایجاد -

 محلی جامعه با ارتباط جهت پتروشیمی شهرک در اجتماعی معاونت ایجاد لزوم -

 پتروشیمی با همجوار روستاییان معیشتی وضعیت به توجه -

 شهرک بزس فضای آبیاری جهت شده تصفیه هایپساب از استفاده و آب گردش بسته مدار سیستم ایجاد -

  پتروشیمی

 پتروشیمی پیرامون روستایی مناطق در بومی آب استحصال های سازه ایجاد -

 پرورش آبزیان مزارع ایجاد و ماهی جلبک، پرورش برای پتروشیمی برگشتی آب از استفاده -

 و هریش ساختهای زیر توسعه و اشتغال با پتروشیمی صنعت مورد در بومی جامعه میان تعلق حس ایجاد -

  روستایی
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 یطیمح ستیز یها یآلودگ حذف جهت روز یتکنولوژ از استفاده -

 تحلیل و نتیجه گیری

 استقبال و آنان برای موضوع اهمیت دهنده نشان کننده، شرکت ذینفع هایگروه نمایندگان عالقمندی و فعال حضور

 منطقه رد موجود چالشهای حل برای راهکارهایی یافتن به کمک و مبهم نکات رفع برای آنها آمادگی و سازمانها این

 و نگرانی و مسئولیت احساس منطقه، وضعیت به ذینفع هایگروه اشراف بیانگر کارگاه در شده عنوان مطالب. است

 .  است دهآین نسل و زیست محیط حفظ اقتصادی، و اجتماعی مسائل به نسبت کنندهتشرک هایگروه خاطر دغدغه

 اسالمی ایروش نمایندگان بومی، مذهبی رهبران محلی، جامعه معتمدین از متشکل نظارتی کارگروه تشکیلپیشنهاد 

 رب نظارت جهت بومی نهاد مردم سازمانهای ،چابهار زیست محیط اداره انکارشناس ،چابهار شهرستان و چابهار شهر

در  که باشدمی طرح مختلف ذینفعان میان در اعتماد حس ایجاد جهت یراهکار ،پتروشیمی تعهدات اجرای حسن

 کاری ایهگروه توسط پایش و نظارت کارگروه تشکیل پیشنهاد. های کاری مطرح شدطول کارگاه و توسط گروه

 .است کارگاه این دستاوردهای مهمترین از یکی کنندهشرکت

 در وسعهت و صنعت ورود با تقابل دنباله ب و است منطقه این در اقتصادی رونق و توسعه خواهان محلیبومی و  جامعه

 قرار جمهور محترم ریاست و رهبری معظم مقام طرف از خاص توجه مورد منطقه این اینکه از . آناننیست منطقه

. دانندمی ضروری و مفید اشتغال و اقتصادی رونق برای را آزاد منطقه و پتروشیمی صنعت وجود و خرسندند گرفته

 و طبیعی منابع حفظ و پایدار توسعه ولی دانند می الزامی را توسعه به دستیابی در صنعتی توسعه به منطقه نیاز آنان

 رست و نگرانی احساس محلی جامعه بومی و. شمارند می اهمیت با و مهم نیز را آینده نسل مقابل در زیست محیط

 منابع و یستز محیط ،سالمتی رفتن بین از موجب صنعت توسعه و شوند دچار عسلویه مردم سرنوشت به اینکه از دارند

 .گردد آنهاست، معیشت اصلی منبع که طبیعی

 بودند معتقد هجلس در حاضران .است پتروشیمی شهرک به یافته تخصیص مکان و جانمایی شده مطرح مشکل مهمترین

. است گرفته تصور انسانی و محیطی زیست شاخصهای گرفتن نظر در بدون پتروشیمی شهرک اول فاز یابیمکان که

 از یکی زمینه، این در گفتگو و بحث از پس دانستند.می پتروشیمی شهرک کلی انتقال را حل راه تنها حاضران

 با ناسبم یمکان به صنعتی بخش انتقال و خدماتی واحدهای به فعلی مکان کاربری تغییر شده، ارائه راهکارهای

 .باشدمی انسانی و محیطی زیست استانداردهای

 را التمشک مهمترین از یکی جلسه ابتدای در عبدالواحد موالنا. است بومی جامعه اشتغال شده مطرح مشکل دومین

 در سبز ضایف برای ساده کارگران تنها حاضر حال در. کردند ذکر پتروشیمی در کارشناس و متخصص نیروی اشتغال

 نماینده. است نشده استفاده بومی تحصیلکرده و کارشناسی نیروهای هایپتانسیل از و اند شده کار به مشغول پتروشیمی
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 از که کردند عنوان نفر 500 را پتروشیمی در محلی جامعه شاغلین تعداد (ذوقی مهندس) مکران نگین توسعه شرکت

 نیروهای یبکارگیر به الزام و اشتغال کلی طور به. نمایند ارسال موالنا برای را افراد این فهرست شد خواسته ایشان

 عنوان به هک شد پیشنهاد راستا این در. است پتروشیمی صنعت از محلی و بومی جامعه درخواستهای مهمترین از محلی

 نیروهای زا پتروشیمی نیاز مورد هایبخش در تا شود ایجاد بومی کردهتحصیل افراد از اطالعاتی بانک گام، اولین

 .شود استفاده بومی

 در انشجود پذیرش با پتروشیمی صنعت نیاز مورد بومی نیروهای توانمندسازی و تربیت آموزش، بخش به توجه

 روهاینی آموزش  برای هنرستان و ایحرفه و فنی مراکز ارتقای یا و احداث همچنین و نیاز مورد دانشگاهی هایرشته

 روریضساز اشتغال جامعه بومی و محلی، نیاز و زمینهنیز به عنوان پیش مهارتی و کارشناسی مختلف سطوح در بومی

 .است

 یجادا از پس که است چابهار شهر گذشته دهه دو طول در اساسی مشکالت و مهم معضالت از یکی نشینی حاشیه

 شهر ،آمارها براساس. است شده افزوده آن جمعیت بر ،کوچک و بزرگ تولیدی واحدهای اندازی راه و آزاد منطقه

 نشینیحاشیه مارش بیشترین خود جمعیت با مقایسه در که است مناطقی از یکی نشین حاشیه نفر هزار 50 از بیش با چابهار

 بزرگ شهرهای در .است متفاوت شهرها کالن در نشینی حاشیه با چابهار در نشینیحاشیه. 1دارد کشور در را

 و هرش مرکزی بخش از هاییهمحل ،چابهار شهر در ولی شود می تشکیل شهر حاشیه در غیررسمی هایسکونتگاه

 هرش در مناطق این. است شده مبدل مهاجران سکونت محل و رسمی غیر هایسکونتگاه به شهر داخل بایر اراضی

 دامپروری و کشاورزی امکانات از حتی که است فقیرنشین روستایی به شبیه باشد، شهر یک به شبیه آنکه از بیش چابهار

 منطقه ینا به کار جویای مهاجران سیل ،پتروشیمی مجتمع کار شروع با که داشت نظر در باید حال. است محروم نیز

 یدارپا توسعه از حمایت .افتاد خواهد اتفاق الزم زیرساختهای وجود بدون باالیی جمعیتی رشد و شد خواهد روان

چابهار و روستاهای تحت تأثیر شهرک پتروشیمی از راهکارهای ارایه  شهر در زیرساختها بهبود و عهتوس و روستایی

ت باشد که در قالب مسئولیت اجتماعی صنعپیشگیری از این پیامدهای منفی طرح میشده در کارگاه جهت کاهش و 

 پتروشیمی قابل اجراست.

-جمع: از ندعبارت مکران نگین پتروشیمی مجتمع صنعتی پسابهای آالیندگی کاهش زمینه در شده ارایه راهکارهای

 جهت دهش تصفیه هایپساب از استفاده و آب گردش بسته مدار سیستم ایجاد ها،کانال طریق از سطحی هایآب آوری

 اشتغال یجادا و آبزیان پرورش جهت پتروشیمی پساب شور آب از استفاده ،پتروشیمی شهرک سبز فضای آبیاری

 .غیرمستقیم

                                                           

 (5326515) 82074833، کد خبر: 26/02/1395ساله چابهار، تاریخ خبر:  21نشینی معضل خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(، حاشیه 1
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 )ازجمله پسابها و پتروشیمی هایخروجی آنالین و مستمر پایش جهت مجهز آزمایشگاه و پایش هایسایت احداث

 ویتتق همچنین و آالیندگی مداوم بررسی برای زیست محیط حفاظت اداره کارشناسان توسط گازهای خروجی(

 . است شده عنوان راهکارهای دیگر از مختلف، ذینفعان اعتماد حس

 و جاربت از استفاده همچنین و محیطی زیست هایآالیندگی کاهش منظور به دنیا روز هایتکنولوژی از استفاده

ان در کنندگاز راهکارهای مطرح شده توسط شرکت یلالمل بین تجارب و عسلویه نظیر ملی شده آموخته درسهای

  .کارگاه است

 صنایع در مشارکت برای بومی گذارانسرمایه سازی آگاه جمله از پیشنهادهایی بومی گذاریسرمایه جلب زمینه در

 به نسبت گذار بومییهسرما مالیاتی معافیت افزایش مانند خاص تشویقی سیاستهای تخصیص و پتروشیمی دستی پایین

 ربوطم اطالعات نمایندگان شهرک پتروشیمی مکران متعهد شدند که در این راستا،مطرح شد.  خارجی گذارسرمایه

 رسال کنند.ا چابهار ویژه فرمانداری بهآنها  جذب و گذارانسرمایه به تشریح جهترا  پتروشیمی دستی پایین واحدهای

 تغالاش ایجاد جهت خود سود از درصدی تخصیص به ملزم خارجی و داخلی گذارانسرمایههمچنین پیشنهاد شد که 

 .گردند محلی جامعه سود به غیرمستقیم

و عدم  های گردشگری منطقهها و جاذبهکنندگان در کارگاه بود، حفظ ویژگیدیگری که مورد تأکید شرکت مورد

 قطب مهمترین مساعد هوای و آب و راهبردی موقعیت داشتن با چابهار یبای بندرهاست. رسانی صنعت به آنآسیب

 میزبان ساالنه بندر این .دارد گردشگری توسعه در ایبرجسته نقش و است بلوچستان و سیستان استان در گردشگری

 ترینمهم زا منطقه بکر طبیعت بر پتروشیمی صنعت تأثیر عدم 2.است خارجی و داخلی مهمان و مسافر میلیون دو از بیش

ان و از آنجا که استان سیست .گیرد قرار نظر مد منطقه در گردشگر جذب ارتقای و حفظ برای باید که است مورادی

 .بود خواهد دوچندانموضوع  ینا اهمیت ،است شده اعالم 1396بلوچستان به عنوان مقصد گردشگری کشور در سال 

 گریصدیت و مدیریت با) بنیاد جامعه گردشگری توسعه همچنین و محلی و بومی جوامع هایتشکل ایجادکمک به 

 کمک قابل یو محل یتوانمندشدن جوامع بوم بههستند که  یمهم یراهکارها( از یو محل یجامعه بوم هایتشکل

 توجهی خواهد کرد و از اهداف اولیه طرح نیز بوده است.

 

                                                           
، سیستان و بلوچستان 16/01/1395بلوچستان، روزنامه اطالعات، مصاحبه با مازیار مشتاق گوهری، مدیر کل میارث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و  2

 شودمقصد گردشگری ایرانیان می 96سال 
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 کارگاه یدستاوردها نیمهمتر

 آنان باالی توان منطقه، وضعیت به خصوصی و دولتی ذینفع گروههای تسلط بیانگر کارگاه در شده عنوان مطالب -1

 .اشدب می نظرشان مورد حلهای راه برای ریزیبرنامه و آینده به نسبت آنان نگرانی و منطقه وضعیت درک برای

 اظهار طرح، نینفعابه عنوان ذ آنها کلیدی نقشگرفته شدن  یو جد کارگاه این برقراری از کارگاه کنندگان شرکت -2

 .  گردد هاستفاد طرح شدن اجرایی در کارگاه این نظرات و نتایج از که کردند امیداواری ابرازو  داشته رضایت

 پایش، و نظارت کارگروه تشکیل پیشنهادکارگاه مانند  در کلیدی شده مطرح پیشنهادهای و راهکارها برخی -3

 در انکنندگشرکت اجرایی رویکرد و فکری انسجام دهندهنشانو...  یو محل یجوامع بوم هایتشکل ایجاد

بیانگر آگاهی ذینفعان نسبت به وضع موجود، نیازها و سازوکارهای  همچنین. دهدمی نشان را کارگاه

 هایشان است.منطقی مورد نیاز برای دستیابی به خواسته

 

 یرسا و یشانکردند که حضور ا عنوانچابهار،  شهرستان یاسالم شورای رئیس سعیدی، آقایکارگاه،  پایان در

 ومکران  یننگ پتروشیمی شرکت باآنها  توافق معنی به کارگاه، این درشهر و شهرستان  یاسالم یشورا یاعضا

 کارگاه این اتنظر و نتایج از که کردند امیداواری ابراز ولی نیست پتروشیمی شهرک کنونی جانمایی پذیرفتن

 .  گردد استفاده طرح شدن اجرایی در
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 کارگاه در کنندگانشرکت از جمعی -5 تصویر
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 1شماره  وستیپ

 کارگاه برنامه

 

 فرور دکتر گویی آمد خوش و کریم قرآن تالوت 10:00

 حاضرین معرفی و آغازین صحبت 11:30-10:15

 ی توسعه صنعت پتروشیمی در منطقهتهدیدها و فرصت و ضعف و قوت نقاط :افکار بارش 13:30-11:30

 استراحت و ناهار 14:30-13:30

 پیشنهادی هایراهکار ارائه و هاکارگروه تشکیل 16:00-14:30

  هاکارگروه در شده ارائه یهاراهکاراهم  مرور 16:30-16:00
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 2شماره  وستیپ

  کارگاه کنندگان شرکت

 سمت خانوادگی نام ناو شماره

 چابهار شهر تسنن اهل جمعه امام نماینده زاده بزرگ مولوی عبدالواحد موالنا  .1

 چابهار شهرستان شورای ریاست سعیدی الدین معین دکتر  .2

 چابهار شهر شورای رییس  ای هبلید مسعود  .3

 چابهار شهر شورای عضو زاده کتری عبداله  .4

 چابهار شهر شورای عضو معینی حیدر  .5

 چابهار شهر شورای عضو گرگیج شهبخش  .6

 چابهار شهر شورای اسبق عضو رئیسی حسین محمد  .7

 تیس روستای اسالمی رایشو رئیس امیدی رشید  .8

 چابهار آزاد منطقه فناور واحدهای رشد مرکز کارشناس بادپا عبدالغفور دکتر  .9

 چابهار آزاد منطقه فناور واحدهای رشد مرکز مدیر دژکام دکتر  .10

 چابهار آزاد منطقه فرهنگی اجتماعی، گردشگری، امور، معاون زاده مصطفی علی  .11

 ملکی و پارک روستای اهالی از بلیده محمد گل  .12

 چابهار زیست محیط اداره کارشناس بزی رضا  .13

 چابهار زیست محیط اداره دریایی بخش کارشناس مقدم فروغ  .14

 چابهار شهرستان آبخیزداری و طبیعی منابع اداره معاون مالشاهی  .15

 چابهار شهرستان شیالت اداره رئیس سعیدی عبداهلل  .16

 سرباز و قصرقند عشایر از و محلی جامعه رئیسی محمد  .17

 چابهار شهروند امانی اسماعیل  .18

 چابهار شهروند زهی سردار اهلل حمید  .19

 اجتماعی فعال کییهش شهاب  .20

 مکران پتروشیمی شهرک بهداشت و ایمنی مسئول رادمهر رضا  .21

 پتروشیمی شهرک بهداشت و ایمنی دپارتمان مسئول ذوقی محمود  .22

 مکران ملی توسعه شرکت شهرسازی کارشناس شهری  .23

 پتروشیمی شرکت عمومی روابط مسئول سعیدی  .24
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 سمت خانوادگی نام ناو شماره

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه مدیره هیئت رئیس فرور تقی محمد  .25

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه زاده نقی ناهید  .26

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه موقر سلطانی سمیرا  .27

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه داب کوشا  .28

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه نصر شاکری سپیده  .29

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه وزیری لیال  .30

 زیست محیط و پایدار توسعه موسسه سپهری جالل  .31
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 SWOT 3 راهبردی تحلیل روش-3 پیوست

 سوآت مهکل.  است مشخص مشکل یک با مواجه در ما توانایی و ظرفیت ارزیابی برای روشی راهبردی، تحلیل روش

 و (Opportunities) ها فرصت ،(Weaknesses) ضعف ،(Strengths) قوت کلمه چهار اول حروف از ترکیبی

 .میباشد (Threats) تهدیدها

 و لفمخت هایموضوع در ها ضعف و قوت نقاط شناسایی برای کارآمد و استراتژیک ابزاری راهبردی تحلیل روش

 میدهد را نامکا این ما به تحلیل این انجام.  است آینده احتمالی تهدیدهای و رو پیش هایفرصت بررسی برای ابزاری

 آتی هایتهدید از جلوگیری و ضعف نقاط کاهش برای داریم، اختیار در که هاییفرصت و قوت نقاط بر مبتنی تا

 ها، شرکت ها، سازمان برای مفید ابزار یک عنوان به تاکنون 1960 سالهای از راهبردی تحلیل روش.   کنیم تالش

 هدیدهایت و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط تحلیل و تجزیه در را آنها و است شده استفاده تجاری بنگاههای و گروهها

 ابزارهای از یکی سوآت تحلیل روش آن بر عالوه.  است کرده کمک آگاهانه تصمیم گرفتن برای رویشان پیش

 این به تنسب و میکند فراهم را خارجی و داخلی هایمحیط شرایط تحلیل و تجزیه امکان که است، استراتژی تدوین

 محیطی هایفرصت با را سازمان قوتهای که طوری میشود، اتخاذ محیط با متناسب استراتژیک هایتصمیم ها تحلیل

 دیدهاته و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط منظور بدین.  برساند ممکن حداقل به را تهدیدها و ها ضعف و سازد متوازن

 .میشود داده نشان زیر ماتریس و کلی چارچوب در

 WT و ،SO، WO، ST هایاستراتژی تعیین و تهدیدها و ها فرصت ضعف، قوت، نقاط کلی چارچوب

 (سازمان هایمشخصه) داخلی

 (پیرامون محیط هایمشخصه) بیرونی

 (S) قوت نقاط

 ..... 
 ..... 
 ..... 

 (W) ضعف نقاط

 ..... 
 ..... 

 ..... 

 (O) ها فرصت

 ..... 
 ..... 
 ..... 

 رحداکث و قوت نقاط از گیری بهره

 (SO) ها فرصت از برداری بهره

 دیلتب و ها فرصت از گیری بهره

 قوت نقاط به ضعف نقاط

(WO)  

 (T) ها محدودیت

 ..... 
 ..... 

 ..... 

 برای قوت نقاط از برداری بهره

 (ST) تهدیدها حذف یا کاهش

 کم برای ضعف نقاط کاهش

 تهدیدات تاثیر حذف یا و کردن

(WT) 

 

                                                           
و درس چهارم مدرسه  1389، عبدالرضا امانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، بهار SWOTبرگرفته از مقاله نگرشی به روش تحلیلی  3

 دی و انتخاب مسئله.ترویج و حمایت گری پرتو در اولویت بن
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 SWOT تحلیلی ماتریس بر حاکم قواعد

 داد؟ انجام فرصتها از را برداریبهره حداکثر قوت نقاط از گیریبهره با توانمی چگونه (SO)  

 داد؟ کاهش یا کرد حذف را تهدیدات اثر توانمی قوت نقاط از استفاده با چگونه (ST)  

 کاست؟ عفض نقاط شدت از یا کرد قوت نقطه به تبدیل را ضعف نقاط فرصتها از گیریبهره با باید چگونه 
(WO)  

 نمود؟ حذف را تاثیرشان یا داد کاهش را تهدیدات تاثیر ضعف نقاط دادن کاهش با باید چگونه (WT)  

  SWOT تحلیل انجام مراحل

 SWOT تحلیل تجزیه جلسۀ تشکیل -1

 کار انجام مراحل و جلسه هدف اجمالی توصیح -2

 تهدیدها و فرصتها و ضعف و قوت نقاط شناسایی برای ذهنی طوفان روش از استفاده -3

 (تهدیدها و ها فرصت) خارجی و( ضعف نقاط و قوت نقاط) داخلی عوامل بندیاولویت -4

 بندی اولویت به توجه با آن به شده انتخاب عوامل کردن وارد و SWOTماتریس تشکیل -5

 SO، WO، ST ، WT استراتژیهای تعیین و یکدیگر با خارجی و داخلی عوامل مقایسه -6

 شده تعیین استراتژیهای انجام بری نیاز مورد اقدامات تعیین -7

 آنها نتایج بررسی و اقدامات انجام -8

 مناسب زمانی فواصل در SWOT ماتریس رسانیوز بر -9

 تهدیدهای و فرصتها تحلیل. شودمی محسوب مهم بسیار جزء استراتژی تشکیل فرآیند در SWOTتحلیل کلی طور به

 هایفرصت زا توانسته مدنظر گروه یا سازمان آن آیا کنیم بررسی که رودمی کار به امر این ارزیابی برای اساساً خارجی

 لکردعم در ضعف نقاط تحلیل و تجزیه به روش این آن، بر عالوه برساند؟ حداقل به را تهدیدها و استفاده موجود

 الزم لذا. است اهمیت حائز بسیار عوامل سایر بر تکیه با ضعف نقاط رفع جهت در تالش و سازمان یا گروه هر داخلی

 محیط واملع بررسی طریق از موجود وضع شناخت به نسبت راهبردی ریزیبرنامه و گیری تصمیم هرگونه جهت است

 در مناسب قداما برنامه و استراتژی تدوین به نسبت عوامل، این صحیح تحلیل و شناسایی با و اقدام بیرونی و درونی

 .کرد اقدام نظر مورد موضوع

 


