حوزه مشاور اجتماعي وزير نفت

مدير مسئول :سيد امير طالبيان
سردبير و مدير اجرايي :نجمه عطائي نژاد
زير نظر :حوزه مشاوره اجتماعي وزير نفت
و مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي

2

آنچه در اين شماره ميخوانيد...

سرمقاله 1 -------------------------------------------------
مقدمه 2 --------------------------------------------------
بخش اول :بررسي اسناد باالدستي و الزامات قانوني 2 ------------------
الف) اسناد باالدستی در سطح کالن و ملی3 ---------------------------------------- :
ب) اسناد باالدستی در سطح محلی منطقه اروندان3 ---------------------------------- :
محورهای اصلی ،تکالیف و وظایف زیست محیطی 4 ---------------------------
تکالیف و وظایف در محور آموزش و تقویت نگاه زیست محیطی بر مبنای اسناد پشتیبان 5 -----
تکالیف و وظایف در محور مدیریت آلودگی (آب ،هوا ،خاک) بر مبنای اسناد پشتیبان 6 ---------
تکالیف و وظایف در محور پوشش گیاهی و جانوری بر مبنای اسناد پشتیبان 8 ---------------
تکالیف و وظایف در محور پوشش گیاهی و جانوری بر مبنای اسناد پشتیبان 9 ---------------
بخش دوم :شناخت و تحليل ذينفعان 10 ----------------------------
مراحل و فرایند مدیریت ذینفعان 10 -------------------------------------
الف) تعیین و شناسایی ذینفعان10 ----------------------------------- :
ب) اولویت بندی ذینفعان 11 ---------------------------------------
ج) مشارکت ذینفعان 11 ------------------------------------------
وظایف و انتظارات ذینفعان اصلی13 -------------------------------------
)1سازمان محیط زیست استان خوزستان 13 ------------------------------
)2سازمان آب و برق استان خوزستان 16 --------------------------------
)3واحد  HSEشرکت ملی نفت17 ------------------------------------
)4واحد  HSEشرکت مهندسی و توسعه نفت 19 ---------------------------
)5مدیران پروژه (یادآوران ،آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی ،یاران)21 ---------------
جمعبندي و نتيجهگيري 23 -------------------------------------

خبرنامه مطالعات جامع غرب كارون ،شماره 6

سرمقاله
بااا نااال خااال آفاارینش ،ششاامین شااماره خبرنامااه ااارت مطالعاااتی راارب کااارون را
پ یشااکش نگاااه شااما دوسااتداران و فعاااالن نرصااه صاانعت نفاات و نال مناادان بااه
تحقی و پژوهش در حوزه محیط زیست مینماییم.
آنچه که در این شماره تقدیم حضاورتان مایگاردد ،ویاژهناماه محایط زیساتی اسات
کااه حاااوی خالصااهای از اولااین گ ا ارش کااارگروه تخصصاای ایاان بخااش از ااارت
مطالعاتی رارب کاارون اسات .الزل باه ذکار اسات ،ایان گا ارش از دو بخاش کلای
بررساای اسااناد باالدسااتی و ال امااات ااانونی محاایط زیسااتی و همچنااین شااناخت و
تحلیل ذینفعان تشکیل شاده اسات کاه در ایان شاماره از خبرناماه ،تنهاا باه برخای
از مهمترین موارد مندرج در گ ارش مذکور اشاره میگردد.
برخود الزل میدانایم از آ اای دکتار ادیریج م اری محتارل بخاش محایط زیسات
ااارت ،ساارکار خااانم محماادبا ریج ناااظر بخااش محاایط زیساات ااارت و آ ااای
مهناادا انصاااری بااه نمایناادگی از حااوزه مشاااوره اجتمااانی وزیاار کااه بااا همکاااری
ایشان ایان شاماره از خبرناماه تهیاه گردیاده اسات ،ساپاا و ادردانی ویاژه را باه
نمل آوریم.
و همچنااان در انتظااار بازخوردهااا ،پیشاانهادها و نقاادهای سااازنده شااما مخاااابین
ن ی هستیم.
آدرا پست الکترونیکیkarounstudies@gmail.com :
شماره تماا دبیرخانه0212764422 :
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ال امات اصلی محیط زیست در فرایند توسعه پایدار شامل ال امات و توصیه های دینی و
شرنی ،اسناد باالدستی و ال امات انونی و نی تعهدات بین المللی است که تمامی
جوامع را متأثر میکند .رآن کریم در برخی از آموزههای خود باید و نبایدها را در کنار
هم مطرت نموده و به بهره مندی از محصول ابیعت امر نموده و از ندل تعادل در
مصرف آن نهی فرموده و اسراف را نامل از دست دادن محبت خداوند دانسته است
(سوره مومن آیه  .)43رآن م ید همچنین شامل آموزه هایی است که از الگوی تعامل
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مقدمه

اخال ی انسان با محیط زیست حکایت دارد و این آموزه ها در احادیث بسیار زیادی از
معصومین نی مورد تأکید رار می گیرد .بر این اساا ،توجه به محیط زیست به ننوان
یک مسئولیت اجتمانی است که تمامی جوامع را مل ل به حفظ آن مینماید و لذا در
اسناد باالدستی کشور بر آن تأکید شده و م مونهای از ال امات انونی را برای آن در
نظر میگیرد .رنایت جنبههای انونی حفاظت از محیط زیست و برنامهری یهای کوتاه
مدت ،میان مدت و بلند مدت کشور از ال امات اساسی است .همچنین این مهم با توجه
به تعهدات بین المللی مختلف نی ابل تأمل است.
بخش اول :بررسي اسناد باالدستي و الزامات قانوني

به منظور ارائه راهبردهای مناسب جهت حفظ محیط زیسات در منطقاه رارب کاارون
هم مان با ان ال فعالیتهای توسعهای صنعت نفت ،تمامی چشام انادازها ،راهبردهاا و
سیاستهای کالن کشور مورد بررسی رار گرفته است .این اسناد کاه شاامل برخای از
اسناد باالدستی در سطح کالن و ملی و نیا در ساطح محلای یعنای در حاوزه منطقاه
اروندان هستند ،شامل موارد ذیل می باشند:
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الف) اسناد باالدستي در سطح كالن و ملي:

سیاستهای کلی محیطزیست
سیاستهای کلی آمایش سرزمین
انون برنامه پن م توسعه کشور
الیحه برنامه ششم توسعه کشور
انون حفاظت و بهسازی محیطزیست
انون نفت
انون حفظ کاربری اراضی و زرانی باغها
آییننامه اجرایی انون شکار و صید
انون حفاظت دریا و رودخانههای مرزی از آلودگی با مواد نفتی
آییننامه مربوط به حریم و بستر رودخانه
انون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا

ب) اسناد باالدستي در سطح محلي منطقه اروندان:

سناد ملی توسعه استان خوزستان
مطالعات آمایش استان خوزستان
برنامه راهبردی توسعه ا تصادی شهرستانهای استان خوزستان
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بر مبنای اسناد نامبرده شده در صافحه پیشاین ،محورهاای اصالی ،تکاالیف و وظاایف
زیست محیطی در منطقه ررب کارون در حوزههای ذیل آمده که در این خبرنامه تنهاا
سه مورد از آنها در الب جداول جداگانه و بر مبنای اسناد پشتیبان مربواه ارائه مای-
گردند:
آموزش و تقويت نگاه زيست محيطي
مديريت آلودگي (آب ،هوا ،خاک)
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محورهای اصلی ،تکالیف و وظایف زیست محیطی

مديريت مصارف آب و فاضالب
توجه به پوشش گياهي و جانوري منطقه
كاربري اراضي
مديريت پسماند
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تكاليف و وظايف در محور آموزش و تقويت نگاه زيست محيطي بر مبناي
اسناد پشتيبان
سند آمايش استان خوزستان

ارتقا و اف ایش سطح فرهنگ و دانش زیستمحیطی آحاد جامعه
ارائه آموزشهای زیستمحیطی برای گروههای مختلف مخااب و تصمیم گیران
مشارکت و همکاری همه دستگاههای اجرایی ،رسانههای دولتی و صداوسایما در اجارای
ماده  189برنامه پن م توسعه بهمنظور ارتقا سطح دانش زیستمحیطی جامعه
جلب مشارکت بخش خصوصی و ریردولتی جهت حفاظت از محیطزیستی کنترل آلودگی
انمال انون و حمایت همهجانبه دستگاه ضایی از برنامههای زیستمحیطی
سياستهاي كلي نظام در بخش زيستمحيطي

تاادوین منشااور اخااالق محاایطزیساات و تااروین و نهادینااهسااازی فرهنااگ و اخااالق
زیستمحیطی مبتنی بر ارزشها و الگوهای سازنده ایرانی ا اسالمی
گسترش سطح آگاهی ،دانش و بینش زیستمحیطی جامعه و تقویات فرهناگ و معاارف
دینیِ مشارکت و مسئولیت پذیری اجتمانی بهویژه امربه معروف و نهی از منکر برای حفظ
محیطزیست در تمال سطوت و ا شار جامعه
اليحه برنامه ششم توسعه

به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آناان در امار حفاظ و احیااء مناابع
ابیعی و محیطزیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط (سازمان جنگالهاا ،مراتاع و
آبخی داری کشور و سازمان حفاظت محیطزیست) اجازه داده میشود بدون رنایت اانون
برگ اری منا صات و آیین نامه معامالت دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصااب معاامالت
متوسط بر اساا آخرین فهرستها بهای پایه ابالری ،در هرسال رارداد اجرای نملیات و
پروژه های پیشبینیشده در موافقتنامههای ارتهای تملک دارایای سارمایهای ملای و
استانی خود را با تشکلهای روستایی و نشایری و تعاونیهای تخصصای مرباوط منعقاد
نمایند.
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پشتيبان
برنامه پنجم توسعه كشور

بمنظور کاهش نوامل آلوده کننده و مخرب محایط زیسات کلیاه واحادهای با رل تولیادی،
صنعتی ،نمرانی ،خدماتی و زیربنایی موظفاند نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلاودگی و
تخریب زیستمحیطی خود ا دال و نتی ه را در چهارچوب خود اظهاری باه ساازمان حفاظات
محیط زیست ارائه نمایند .واحدهایی که ابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سیساتم)
پایش لحظهای و مداول را دارند باید تا پایان سال سول برنامه ،نسبت باه نصاب و راهانادازی
سامانه (سیستمهای) مذکور ا دال نمایند متخلفین مشمول ماده ( )30انون نحوه جلوگیری از
آلودگی هوا میشوند.
سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزل را برای کاهش آلودگی هاوا تاا حاد
استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریا گردهاا و مهاار آن ،کنتارل و
کاهش می ان انتشار گازهای گلخانهای را فراهم آورد.
سازمان حفاظت محیطزیست مکلف است در راستای ارتقای آگاهیهای نمومی و دستیابی به
توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیطزیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویتدار از ابتادای
برنامه پن م توسعه ا تصادی ،اجتمانی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،آیینناماه اجرائای
مربوط را با پیشنهاد شورای نالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیأت وزیران برساند .کلیاه
دستگاههای ذیربط ،رسانه های دولتی و صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران مل ل به اجرای
برنامههای آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده انونی میباشند.
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تكاليف و وظايف در محور مديريت آلودگي (آب ،هوا ،خاک) بر مبناي اسناد

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

کارخانه ها ،نیروگاه ها و کوره های آجرپ ی و آهک پ ی ،موظف به استفاده از سوخت احترا ای
مناسب ابل دسترسی ،به نحویکه موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید ،هساتند .وزارت
نفت موظف است در برنامه ری ی گازرسانی و سوخت رسانی خود تأمین سوخت مناا صنعتی
و مراک استقرار کارخانه ها و کارگاه ها و کاورههاای آجرپا ی م ااور شاهرهای با رل را در
اولویت رارداد.
قانون نفت

وزارت نفت مکلف است در جریان نملیات نفتی ضمن برناماهریا یهاای صاحیح نظاارت و
مرا بت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروتهاای ابیعای و تأسیساات و
جلوگیری از آلودگی محیطزیست (هوا ،آب ،خاک) با هماهنگی ساازمانهاای ذیرباط نمال
کند.

6

خبرنامه مطالعات جامع غرب كارون ،شماره 6

تكاليف و وظايف در محور مديريت آلودگي (آب ،هوا ،خاک) بر مبناي اسناد
پشتيبان
مطالعات آمايش استان خوزستان

مدیریت و بهرهبرداری مناسب از منابع موجود در راساتای حفاظ و ارتقاای کیفیات هاوای
استان
تهیه ارت جامع حملونقل و ترافیک شهری برای شهرهای اولویتدار
اجرای ارت مهار نرصه هاا و پتانسایل فرساایش باادی در اساتان توساط ساازمان جهااد
کشاورزی
همکاری شهرداری ها و استانداری در احداث خط کمربند سب و توسعه فضای سب شهر در
ااراف شهرها بهمنظور جلوگیری از تغییر کاربری و  ...تلطیف هوای شهری
اف ایش تعداد جایگاههای گاز  CNGبر اساا استانداردهای تعریفشده
اجرای ارت جامع کاهش آلودگی هوای شهر اهواز
فرهنگ سازی اصالت الگوی ساخت مسکن و توسعه فضاهای سب شهری با رویکارد شاهر
سب
ال ال شرکت ملی مناا نفتخی جنوب به اجرای پروژههای جمعآوری گازهاای هماراه در
سطح استان و تکمیل ارت آماک
ت هی کلیه صنایع ب رل استان به سیستم  On-Lineدر خروجیهای هوا
سند توسعه استان خوزستان

آلودگی شدید منابع آبهای سطحی ،هوا و خاک ،بهویژه آلاودگی رودخاناه کاارون در اثار
تخلیه فاضالبهای انسانی و صنعتی و پسابهای کشاورزی به این رودخانه و نی خورهای
بندر امال و ماهشهر در اثر تخلیه فاضالبهای صنعتی تأسیسات نفت و پتروشیمی
ارتقاء شاخصهای زیستمحیطی استان در زمینههای آبوهوا و خاک (بهویژه رودخاناههاا،
سواحل و منابع آبی و کیفیت آب شرب استان) در حد استانداردهای بینالمللی
کنترل و محافظت از منابع ابیعی و زیست محیطی استان (آبهای داخلی و ساحلی ،خاک،
هوا ،آب یان ،مراتع ،جنگلها )...،در برابر تهدیدها و تخریبهای ابیعی و انساانی و احیااء و
بهرهبرداری بهینه از آنها
مقابله با بهرهبرداری های ریراصولی و نوامل ابیعای و انساانی آلاودگی و تخریاب مناابع
ابیعی و زیستمحیطی اساتان (آب هاای داخلای و سااحلی ،خااک ،هاوا ،آب یاان ،مراتاع،
جنگلها)...،
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پشتيبان
قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي

آلوده کردن رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران باه نفات یاا هار ناوع
مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا ج ایر مصنونی (انم از ثابت
و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسیسات و مخازن نفتی وا ع در خشکی یا دریا ممناوع اسات و
مرتکب به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت ج ای نقدی از یاک میلیاون تاا ده
میلیون ریال یا به هر دو م ازات محکول میگردد ،درصورتیکه آلودگی بهواسطه بیمبااالتی یاا
بیاحتیاای وا ع شود .م ازات مرتکب حدا ل ج ای نقدی مذکور است.
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تكاليف و وظايف در محور مديريت آلودگي (آب ،هوا ،خاک) بر مبناي اسناد

اليحه پيشناادي برنامه ششم توسعه

به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی محیطزیست ،بهرهمندی از محیطزیست مطلوب منادرج
در سند چشمانداز و اجرای سیاست های کلی ابالری محیطزیست ،تمامی دستگاههای اجرایای و
بخش های خصوصی و تعاونی برای ارتهای نماده ،مکلافاناد نسابت باه ارزیاابی راهباردی
محیطزیست و ارزیابی اثرات زیستمحیطی ( )EIAسیاستها ،برنامههاا و اارتهاای خاود بار
اساا شاخصها ،ضوابط و معیارهای پایداری محیطزیست و بر اساا دستورالعملهای ساازمان
حفاظت محیطزیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند .این سازمان نالوه بر مسئولیت پایش و
نظارت بر حسن اجرای این ماده ،موظف است بهگونهای نمل نماید که تاا پایاان برناماه ششام
توسعه ،شاخصهای پایداری محیطزیست به می ان  25درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا
کند.

تكاليف و وظايف در محور پوشش گياهي و جانوري بر مبناي اسناد پشتيبان
شكار و صيد
جلوگيري از
قانون
خوزستان
استان
مطالعات آمايش

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته به دولت باید در مواردی که سازمان حفاظت
محیط زیست تشخیص دهد ،ارتهای مربوط به سدساازی تغییار و انحاراف مسایر رودخاناههاا،
ساختمان پلها ،طع جنگل ،اجاره مراتع دولتی ،دفع آفات و سایر موارد مشابه کاه ازلحاا حفاظ
نسل جانوران وحشی زیانآور است ،نظر سازمان م بور را در حدود امکان مورد توجه رار دهند.
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تكاليف و وظايف در محور پوشش گياهي و جانوري بر مبناي اسناد پشتيبان
برنامه پنجم توسعه
بهمنظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی ،دولت مکلف است با همکااری مراجاع ذیرباط
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمال اسالحه
شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور ،تعداد سالت های شاکاری را متناساب باا جمعیات
ابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محایط زیسات برسااند و نسابت باه جماع آوری
سالتهای ریرم از تا پایان برنامۀ ا دال نماید .
با توجه به شرایط ویژه تاالب های کشاور از منظار ا تصاادی ،کشااورزی ،زیسات باومی ،تناوع زیساتی و
گردشگری و وجود مراتع و اراضی زرانی مطلوب در ااراف آن ها و وجود چالشهای جادی در تخصایص
منابع آب در این مناا و به اورکلی ،پیچیدگی و شکنندگی زیست بول ابیعی این مناا  ،دولات مکلاف
است در سال اول برنامه ،با ساماندهی م ادد ساازمان هاای موجاود در بخشاه ای آب ،کشااورزی ،مناابع
ابیعی ،محیطزیست و گردشاگری ،نسابت باه انماال مادیریت یکپارچاه باا مشاارکت بهارهبارداران در
دشتهای ااراف این تاالبها ا دال نماید.
تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه نملیاتی حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع
زیستی زیستبولهای حساا و شکننده کشور.
سياستهاي كلي نظام
مدیریت جامع ،هماهنگ و نظال مند منابع حیاتی (از بیل هوا ،آب ،خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر تاوان و
پایداری زیست بول ویژه با اف ایش ظرفیت ها و توانمندی هاای حقاو ی و سااختاری مناساب هماراه باا
رویکرد مشارکت مردمی.
تهیه االس زیست بول کشور و حفاظت ،احیاء ،بهسازی و توسعه مناابع ابیعای ت دیدپاذیر (مانناد دریاا،
دریاچه ،رودخانه ،مخ ن سدها ،تاالب ،آبخاوان زیرزمینای ،جنگال ،خااک ،مرتاع و تناوع زیساتی باویژه
حیات وحش) و انمال محدودیت انونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیات
ابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساا معیارها و شااخصهاای پایاداری ،مادیریت اکوسیساتمهاای
حساا و ارزشمند (از بیل پارک های ملی و آثار ابیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقااء آنهاا تاا
سطح استانداردهای بین المللی.
مطالعات آمايش استان
اقدامات پيشناادي اولويتدار:
حفاظت از تنوع زیستی و برنامهری ی و ارتقای کیفی حفاظت و مدیریت مناا تحت مدیریت
اصالت و تقویت مناا حفاظتشده
نظارت و حفاظت از زیستبولها و زیستمندان خشکی و آبی و حفاظت از گونههای در معرض خطر
اف ایش سطح مناا تحت مدیریت و اکوسیستمهای موجود تا سطح  10درصدی اکوسیستم و شناساایی
سایر نرصههای ابلیتدار استان و برنامهری ی برای ارتقای سطح حفاظتی آنها
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بخش دول این گ ارش ،بهمنظور شناخت ذینفعان ،تعیین جریانهای تاثیرگذار و
تاثیرپذیر از برنامههای توسعه صنعت نفت ،اتخاذ سیاستهای موثر در ارتباط با هر یک
از ذینفعان و در نتی ه کسب حمایت و یا اف ایش مشارکت آنها ،به ت یه و تحلیل
ذینفعان اختصاص یافته است.
مراحل و فرایند مدیریت ذینفعان
در این مطالعه ،فرایند مادیریت ذینفعاان در  3گاال تعيیين و شناسیايي ذينفعیان،
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بخش دوم :شناخت و تحلیل ذینفعان

اولويت بندي ذينفعان و مشاركت ذينفعان صورت پذیرفته است .با ما همراه باشید
و مختصری از مراحل اجرایی هر گال را بخوانید.
الف) تعیین و شناسایی ذینفعان:

به منظور شناسایی ذینفعان ارتهای توسعهای میادین نفتی در منطقه ررب کارون از
دیدگاه زیست محیطی ،ابتدا مسائل مهم و کلیدی این نوع پاروژههاا از جنباه محایط
زیست مشخص شده است .سپس کلیه گروهها و سازمانهایی که باه نحاوی باا ایان
مسائل کلیدی مرتبط بودند ،شناسایی و نهایتاً پس از مذاکره با کارشناسان و خبرگاان
صنعت نفت ،لیست اولیهای از کلیه ذینفعاان مارتبط تهیاه گردیاده اسات .در اداماه،
ذینفعان شناسایی شده به دو دسته کلی ذینفعان داخلی و خارجی تقسیمبندی شدهاند.
ذينفعان داخلي ،گروهها يا افرادي هستند كه در ساختار سازماني نفیت قیرار
دارند و يا از طريق انعقاد قراردادي ،خدمات مورد نياز پروژههاي نفتي را ارائه
ميدهند.
ذينفعان خارجي ،افراد و يا سازمانهايي هستند كه خارج از ساختار نفت قرار
داشته و مسئوليت قراردادي در برابر پروژه ندارند.
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ب) اولویت بندی ذینفعان

پس از دستهبندی ذینفعان ،تحلیل آنها از نظر تاثیرپذیری و تاثیرگذاری بر روی پاروژه
از اری ماتریس نال ه -درت ان ال شده است.
پس از تعیین می ان تأثیرگذاری و تاثیرپذیری بالقوهای که هریک از ذینفعان مایتوانناد
در بخش مطالعات زیست محیطی پروژههای توساعهای نفات در رارب کاارون داشاته
باشند ،و جانمایی آنها در ماتریس ،مو عیت ذینفعان به لحا ذینفع اصلی ،اولیه ،ثانویه و
یا ذینفع کم اهمیت در پروژه مشخص شده است.
بر این اساا ،ذینفعان اصلی نبارتند از:
سازمان حفاظت محيط زيست؛
اداره حفاظت محيط زيست استان خوزستان؛
سازمان آب و برق استان خوزستان؛
واحد  HSEشركت ملّي نفت؛
واحد  HSEشركت ماندسي و توسعه نفت؛
و مديران پروژه (يادآوران ،آزادگان شمالي ،آزادگان جنوبي ،ياران).
ج) مشارکت ذینفعان

انتخاب روش مناسب در مشارکت دادن ذینفعان به مو عیت ذینفع در مااتریس نال اه-
درت و در نتی ه اهداف مشارکت بستگی دارد .با ننایات باه مو عیات هار ذینفاع در
ماتریس نال ه -درت و نی اب تئوریهای موجود در ایان زمیناه ،اهاداف اصالی از
مشارکت با ذینفعان و نی روشهای مشارکت آنان مشخص شده است.
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با ذینفعان به شرت زیر میباشند:
شناخت همه جانبه مناطق ميزبان صنعت نفت در منطقه غرب كارون؛
شناسايي نيازها و خواستههیاي ذينفعیان و لحیام نمیودن آنایا در
تصميمگيريها با توجه به حوزه اختيارات ،امكانات و محدوديتهیاي
موجود؛
جلوگيري از تعارضات بين ذينفعان از طريق شناسايي و اولويتبندي
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شایان ذکر است برخی از اهداف اصلی و نمده در مصاحبهها و نشستهای برگ ار شده

آنها؛
جستجوي فعاالنه در يافتن راهحلهاي برد-برد؛
توسعه همكاريها و روابط سودمند متقابل؛
و اطمينان يافتن از لحام نمودن كه هرگونه ريسک و يیا نگرانیي در
خصوص ماهيت ،ابعاد و اثرات توسعه.

در خاتمه ،پس از برگ اری جلسهها ،مصاحبههاا ،نظرسان ی و تکمیال پرسشانامههاا،
انتظارات و خواستههای ذینفعان مشخص گردید و متناساب باا آن اساتراتژی مادیریت
برای هر یک از ذینفعان تعیین گردید که در ادامه به برخی از آنها اشاره می گردد.
الزل به ذکر است ،در متن کامل گ ارش ،مفصالً به تمامی ذینفاعهاای اصالی ،اولیاه،
ثانویه یا ذینفع کم اهمیت پرداخته شده است که در این سیاهه فقط به برخی از وظایف
و انتظارات ذینفعان اصلی اشاره میگردد.
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وظایف و انتظارات ذینفعان اصلی
)1سازمان محیط زیست استان خوزستان

برخي از وظايف:
حفاظت از اکوسیستمهای ابیعی منطقه و ترمیم اثرات سوء گذشته فعالیات-
های نفتی در محیط زیستج
برخورد فعال با زمینههای بحرانی محیط زیست شامل آلودگیهاای بایش از
ظرفیت ابل تحمل محیطج
حفاظت از گونههای باا ارزش خااص و ناادر و در حاال انقاراض گیااهی و
جانوری تاالب هورالعظیمج
مطالعه و بررسی اکولوژیک تاالب هورالعظیم و آلودگی آنج
ارزشگذاری ا تصادی منابع ابیعی و ه ینه هاای زیسات محیطای ناشای از
توسعهج
مطالعه و زمینهسازی جهت دستیابی به توسعه پایدار در منطقه.
برخي از انتظارات:
ای اد هسته زیست محیطی با ت هی ات کامل درم مونه اداریج
اجرای سیساتم پاایش لحظاه ای ) (onlineو خوداظهااری در پاایش در
دوران راهبری فعالیتهای نفتیج
نظارت بخش  HSEبر نملیات و فعالیتهای نفتی ارت توسعه میدان نفتای
آزادگان شمالی و جنوبیج
رنایت مهندسی منظر در محیط تاالبی وتاسیسات نفتیج
استفاده ازگل حفاری باپایه آبی (گالیکول) ،فرآورش کامل گاازهمراه نفات و
ممانعت ازسوزاندن آن )(No Flaringج
ندل احداث هرگونه تاسیسات ریرمرتبط با چاهها درنرصه تاالبج
احداث فضاای ساب ماوثر و درختکااری ساازگار باشارایط محیطای تااالب
هورالعظیم باهماهنگی اداره کلج
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بهره برداری ازسیستمهای تصافیه فاضاالب وکاوره زبالاه ساوزاحداث شاده
دراسرع و تج
مکانیابی محل دفع پسماندهای حاصل ازنملیات حفاری پس ازان ال نملیات
مدیریت پسماند ) (Waste Managementدرخصوص پسماندهای
آرشته به موادنفتی (گل حفاری با پایه رورنی)ج
استفاده از ت هی ات فراورش سیارنفت ) (M.O.S , M.O.Tبه منظاور
جداسازی سیاالت و ناخالصهای موجود درمواد نفتیج
جلوگیری ازآتش زدن مواد ناخالص نفتی درگودالهای آتشج
ندل احداث تاسیسات نظیرکارخانههای آسفالت ،سنگ شکن بدون اخذ م وز
زیست محیطی و درنرصه تاالبج
ای اد شبکههای توری بر روی حوضچهها وگودالهای آتش جهت جلوگیری
از تلفات پرندگان وسقوط حیات وحش درون آنهاج
استفاده ازنالئم و نشانگرهای مشخص باه منظاورتعیین مسایر (جاادههاای
دسترسی ،راههای ارتباای ،خطوط لوله سیال جریاانی آب ،ماوادنفتی ،گااز و
سایر ت هی ات زیر بنائی درنرصه تاالب)ج
ندل احداث سکونتگاههای دائمی ،ریردائمی وکارگاههای نملیااتی درنرصاه
تاالبج
ندل خاکبرداری از نرصه تاالب و تامین منابع رضه خارج از محدوده منطقه
حفاظت شده هورالعظیمج
رنایت وانین و مقررات مرتبط با صید و شاکار و جلاوگیری ازحمال ساالت
شکاری در محدوده تاالب.
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استراتژي مديريت ذينفع
برمبنای نتاین حاصل از ماتریس نال ه -درت ،اساتراتژی پیشانهادی بارای ذینفعاان
اصلی ،استراتژی مشارکت دادن می باشد .مصادی این استراتژی با توجه به انتظارات
مطرت شده سازمان محیط زیست استان خوزستان ،شامل موارد زیر می باشد:
بهرهمندی از نظرات کارشناسان سازمان محیط زیست استان در کااهش اثارات
منفی زیست محیطی پروژه به منظور اجرای کیفی پروژههای نفتی مطااب باا
استانداردهای زیست محیطیج
ارائه گ ارشات مصور ماهیانه به اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مرتبط
با فعالیتهای اجراشده ،در دسات اجارا و پایشبینای شاده باه منظاور نظاارت
برنملیات و فعالیتهای نفتی و استفاده از نظرات کارشناسان این سازمانج
برگ اری کالاهای آموزشی مشترک با سازمان محیط زیست به منظور انتقال
ااالنات و ال امات زیست محیطی به مدیران و م ریان پروژههاج
هماهنگی کامل با اداره کل محیط زیست استان و ادارههای تابعه در شهرستان-
ها مبنی بر جانمایی تاسیسات و نهایی کردن مشخصات احداث جاادههاا و راه-
های دسترسی به تاسیسات نفتیج
تاکید بر شناسایی و کنترل اثرات ت معی در مطالعات ارزیاابی زیسات محیطای
( )EIAپروژهها با مشارکت کارشناسان زیست محیطی سازمانج
ای اد ساختار  HSEدر منطقه و نظارت د ی این بخش بر نملیات و فعالیت-
های نفتی در پروژههاج
رنایت کلیه وانین و مقررات مندرج در اسناد باالدستی مارتبط باا فعالیاتهاای
نفت و همچنین اخذ تعهدکتبی از پیمانکااران اارف ارارداد (دارای گواهیناماه
معتبرزیست محیطی) وفعال درنرصه تاالب مبنی بررنایت کلیاه اساتانداردهای
زیست محیطیج
مدیریت اثر بخشِ تعامالت با سازمان محیط زیست استان برای رفاع چاالش-
های مدیریتی ارتها در حوزههای زیست محیطی.

برخي از وظايف:
اف ایش بهرهوری و راندمان کلیه مراحل زن یره مدیریت آبج
اف ایش ظرفیت منابع آبی استان و حفظ توان ظرفیتهای حاصل شدهج
حفاظت بهینه (کمی و کیفی) از منابع آب استانج
زمینهسازی تقویت مکانیسمهای حفاظت از منابع آبج
اتخاذ رویکرد ویژه در بال منابع و مصارف آب با نگاه ا تصادی – اجتماانی
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)2سازمان آب و برق استان خوزستان

و در نظر گرفتن ابعاد سیاسی امنیتیج
توسعه کسب وکار و رضایت ذینفعان.
برخي از انتظارات:
ندل احداث پل و بندهای خاکی ریر مهندسی روی زهکشها در هورالعظیم
تامین انتبار و نقدینگی الزل جهت ترمیم و الیروبی زهکشها
همکاری و هماهنگی در سازمانهای ذینفع در خصوص کاهش ح ام زهآب،
ا دامات الزل برای بهبود کیفیات زهآب ،باه کاارگیری روشهاای جاایگ ین
زهکشی و اراحی معیارهای دوستدار محیط زیست
تکمیل و اتمال ارت  550ه ار هکتاری از اری تامین انتبارات مورد نیاز
هوشمند سازی سیستم آبیاری و ارائه آموزشهای الزل به کشاورزان در ایان
زمینه
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استراتژي مديريت ذينفع:
مصادی استراتژی استراتژی مشارکت دادن با توجه به انتظارات مطرت شاده ساازمان
آب و برق خوزستان ،شامل موارد زیر می باشد:
جلب انتماد مدیران سازمان آب و برق از اری اف ایش تعامالت هدفمندج
مشارکت با کارشناسان سازمان آب و برق جهت ان ال هر گونه کاری بر روی
م اری نبور آب در محدوده پروژهها و اخذ م وزات مورد نیاز از این سازمانج
مشارکت و حمایت مالی از پروژههای با اولویت سازمان آب و برق در منطقاه
مورد مطالعه در راستای اجرای مسئولیت اجتمانی نفت و منتفع شادن ماردل
منطقهج
همکاری با سازمان آب و برق در اجرای برنامههای آموزشی بمنظاور اااالع
رسانی د ی در خصوص کمبود منابع آب و فرهناگساازی در ماورد نحاوه
مصرف آب.
)3واحد  HSEشرکت ملی نفت

برخي از وظايف:
سیاستگذاری و ابالغ استراتژیهای الزل جهت استقرار ،نگهداری و توسعه
نظال مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیستج
اراحاای و ابااالغ نقشااه راه نظااال ماادیریت بهداشاات ،ایمناای و محاایط
زیسات ) (HSE Road Mapو تعیاین وظاایف و مسائولیتهاای
بخشهای مختلف سازمانی و نظارت بر اجرای آنج
ساماندهی و هماهنگ کردن فعالیتهای بخشهای مختلاف ساازمانی در
زمینه بهداشت ،ایمنی و محیط زیسات در راساتای دساتیابی باه اهاداف
پیشبینی شدهج
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ای اااد شاارایط الزل باارای تسااهیل و تسااریع در توسااعه نظااال ماادیریت
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست در چارچوب ضوابط مصوبج
ارزیابی فعالیتهای بخشهاای مختلاف باه منظاور حصاول اامیناان از
صحت انطباق فعالیتها با نظال جامع بهداشت ،ایمنی و محیط زیستج
ای اد زمینه های الزل برای انتالی دانش و فرهنگ نماومی ساازمان در
زمینه بهداشت ،ایمنی و محیط زیستج
بررسی د ی کلیه اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای پروژههاا در فااز
اراحی ،ساخت ،نصب ،راه اندازی و بهرهبرداری و اهمال کنترلهای مورد
نیازج
سیاستگذاری ،برنامهری ی راهبردی و نظارت نالیاه باا هادف حفاظات از
محیط زیست و تحق صنعت سب ج
شناسایی منابع آالینده محیط زیست (آب ،هوا و خاک) و ارزیابی و کنترل
آنها ،بهینه سازی مصرف انرژی ،مادیریت تغییارات آب و هاوا و نهادیناه
سازی ال امات توسعه پایدارج
نیازسان ی آموزشای ،برناماهریا ی و اجارای دورههاای آماوزش نمااومی و
تخصصی.HSE

الزل به ذکر است ،انتظارات و استراتژی مدیریت ذینفع شرکت ملّی نفت بعاد از ان اال
مصاحبه نگارش خواهد شد.
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)4واحد  HSEشرکت مهندسی و توسعه نفت

برخي از وظايف:
ای اد اهداف استراتژیک و برنامههای  HSEبه منظاور افا ایش بهارهوری و
اثربخشی نظال مدیریت  HSEدر سازمانج
تروین و ارتقا فرهنگ HSEج
توسعه و پیادهسازی برنامههای آموزشی بمنظاور بهباود مهاارتهاا و داناش
 HSEو نشر ااالنات  HSEبه تمامی کارکنان ،پیمانکاران و ذینفعانج
انتخاب پیمانکاران بر مبنای وانین ،دستورالعمل  HSEو ال ال آنان بر تعهد و
ان ال وانین مذکورج
ال ال پیمانکاران به اجرای ارزیابی و مدیریت ریسکهای متناساب باا وظاایف
شغلیج
حصول اامینان از استقرار سیستم کار ایمن بمنظور پیشگیری از بروز حوادث
منتن به صدمات جانی ،خسارت مالی و زیسات محیطای در راساتای توساعه
پایدارج
تامین بودجه کافی و منابع مورد نیاز بمنظور اجرایی نمودن برنامهها و ال امات
HSEج
کنترل بهبود مستمر نملکرد در تماامی فعالیاتهاای ساتادی و نملیااتی و
رنایت ال امات  HSEمرتبط با فعالیتهای اجرایی با تعیین اهداف مشخص و
ابل اندازهگیری و مممی ی مستمر آنج
بازدیدهای میدانی دورهای از ارتها توسط ناظران  HSEارتها و
کارشناسان بمنظور بررسی جنبهها و پیامدهای زیست محیطی ارتها.
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مدیریت جامع زیست محیطی برای کل منطقه ررب کارونج
فرهنگسازی در خصوص توجه به نظرات ،و ارتقاه جایگاه HSEج
مل ل شدن مدیران و م ریان پروژهها به رنایت ال امات زیست محیطیج
حمایت مدیر نامل از مدیران HSEج
ان ال ا دامات موثرتر در خصوص کنترل برنامه پایش ارتها.
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برخي از انتظارات:

استراتژي مديريت ذينفع:
مصادی استراتژی استراتژی مشارکت دادن با توجه به انتظارات مطرت شده این ذینفع،
شامل موارد زیر می باشد:
فرهنگ سازی در نفت در راستای تغییر نگاه به HSE
پذیرش  HSEبه ننوان یک ارزش استراتژیک در نفت و ارتقا سطح داناش و
فرهنگ  HSEدر سطوت مختلف سازمانی
مشارکت دادن وی  HSEدر فرایندهای تصمیمگیری بمنظور درک ریسک-
های حوزه زیست محیطی و ایمنی پروژهها
حمایت از برنامهری ی و اجرای دورههای آموزش نمومی و تخصصای HSE
حسب نیازسن یهای آموزشی این حوزه
تشکیل کارگروههای تخصصی در هر بخش از مسائل زیست محیطی
بمنظور کنترل برنامه پایش ارتها با حضور افراد متخصص  HSEشرکت
متن در هر زمینه زیست محیطی (آلودگی ،ارزیابی اثرات محیط زیست،
مدیریت و آموزش مسائل زیست محیطی و .)...
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)5مدیران پروژه (یادآوران ،آزادگان شمالی ،آزادگان جنوبی ،یاران)

برخي از وظايف:
خدمات تدوین روش و سازمان اجراج
تهیه نمودار سازمان اجرایی ارت و تعیین شرت کلی وظایف نوامل اجرایی و
نحوهی ارتباط بین آنها برای ان ال فعالیتهای مختلفج
تعیین روش گردش کارها برای ان ال فعالیتهای مختلف مهندسی ،تدارک
کاال و  ...ج
ای اد و حفظ هماهنگی بین فعالیتهای ارت و نوامل اجرایی آنج
تعامل و مشارکت با کلیه ذینفعان ارتج
ای اد سیستم کنترل پروژه بمنظور کنترل پیشرفت ارت و ه ینه آنج
انتخاب مناسبترین مهندسان مشاور ،بازرسان فنی و پیمانکارانج
خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای راردادهاج
خدمات برآورد و کنترل پرداختهاج
حصول اامینان از رنایت ضوابط زیست محیطیج
حصول اامینان از رنایت دستورالعملها.
برخي از انتظارات:
در اختیار رار دادن نتاین بررسیهای  EIAبه مدیران پروژههاج
انمال نظارت بیشتر بر نملکارد پیمانکااران در خصاوص رنایات ال اماات و
استانداردهای زیست محیطیج
تقویت بخش  HSEشرکتهای توسعه دهنده و آموزش مستمر استانداردهای
بینالمللی HSEج
تغییر نگاه در  HSEبه نحوی که کلیه بخشهای مهندسی و ریر مهندسی از
همان ابتدای کار اراحی ،کلیه جنبههای  HSEو ریساکهاای موجاود را در
نظر بگیرند.ج
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اخذ حداکثر راهنمایی از سازمان محیط زیسات اساتان خوزساتان در مراحال
مختلف اجرای پروژه بمنظور رنایت ال امات زیست محیطیج
تسریع در پاسخدهی سازمان محیط زیست استان خوزستان و ساایر ذینفعاان
ارت در مکاتبات اداری و رسمیج
حمایت بیشتر مردل منطقه از فعالیتهای نفت (مردل محلی از وظایف نفت و
اهداف پروژههای ان ال شاده در منطقاه مطلاع نیساتند و ایان ناآگااهی در
اف ایش انتظارات آنها از نفت بسیار موثر است)ج
حل مشکل معارضین پروژهها.
استراتژي مديريت ذينفع:
تعامل مستمر و کارا با ذینفعان اصلی پروژهها بدین منظور که درخواستهای
رسمی در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده شود و از مقررات دست و پاگیر و
زمانبر ،جلوگیری به نمل آیدج
بهینه کردن شرایط انتخاب پیمانکاران و اف ایش ضمانت اجرایی پیمانکااران
به منظور رنایت کامل ال امات زیست محیطیج
استفاده از پیمانکاران دارای گواهینامه معتبر زیست محیطیج
برگ اری سیمینار آشنایی با ارتها و فعالیتهای ان ال شده نفات در منطقاه
در مراحل مختلف پروژه ،جهت آگاهسازی ساازمانهاای ذینفاع و همچناین
سران و روسای مردل محلی و بومی ساکن در منطقه از ا دامات نفتج
رار دادن آموزش  HSEبصورت نمایش فیلم و کالاهای سمعی و بصری
در برنامه کاری پرسنل بصورت مستمرج
تشکیل کمیته ای متشکل از مدیران و مسئولین پروژهها و نمایندگان سازمان
جهاد کشاورزی به منظور حل مشکل معارضین.
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جمعبندی و نتیجهگیری

بر مبنای اسناد باالدستی که مورد مطالعه رار گرفتاه اسات ،فعالیات هاای توساعه ای
صنعت نفت در منطقه ررب کارون در صورتی پایدار بوده و می تواند هم مان با توسعه،
حفاظت از محیط زیست منطقه را نی مورد نظر داشته باشد که برخی ال امات و ضرورت
ها را سرلوحه برنامههای توسعهای خود رار دهد.
ذینفعان بسیاری در بخش مطالعات زیست محیطی پروژههای توسعهای صنعت نفت در
ررب کارون درگیر هستند که برآورده ساختن تمامی انتظارات آنهاا نماالً ریار ممکان
است .آنچه که در این میان ضروری به نظر میرسد مدیریت صحیح انتظارات ذینفعاان
میباشد.
بدین منظور در این مطالعه تحلیل ذینفعان صاورت گرفات و ذینفعاان کلیادی پاروژه
شناسایی گردید .پس از مصاحبه با ذینفعان کلیدی و شناسایی خواساتههاا و انتظاارات
آنها و با ننایت به وظایف و ماموریت ذینفعان ،استراتژیهای الزل به منظور مادیریت
ذینفعان مشخص و ارائه گردید.
بنابراین مدیران پروژه باید بر استراتژیهای شناسایی شده تمرک داشته و با ان ال آن-
ها ،رضایت ذینفعان را جلب نمایند تا اجرای پروژههای توسعهای صنعت نفت باا مواناع
کمتری از ناحیه ذینفعان مواجه گردد.
ذکر این نکته ال امی است ،که بر راری تعامل بیشتر با سازمانها و مردل محلی و هام-
چنین نمل به مسئولیت اجتمانی نفت در منطقه مورد مطالعه از مهمتارین اساتراتژی-
های شناخته شده این مطالعه جهت مدیریت ذینفعان میباشد.
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