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ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان

ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺪارای ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ دارد؛ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﮑﯿﻨﻪ
اﻟﻤﺎﺳﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﺎم ﻣﻘﺪم 2017 · Friday, July 28th,

اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺪارای ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ دارد
ﮔﻔﺘﮕﻮی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ؛ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ

اﺷﺎره:
ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻓﻀﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ،اﻓﻮل ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺧﻼﻗﯿﺖ زﯾﺴﺘﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ازﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺰرگ )اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( در اذﻫﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻋﻮاﯾﺪ آن
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ازﻫﻤﯿﻦ رو در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان ﺑﺮای وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﯾﻢ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻼﺷﻬﺎی وی در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان :روﯾﮑﺮد ﺷﻤﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺟﻌﻤﺒﻨﺪی ﺷﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ؟
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ :راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را در ﻇﺮف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ از ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدم ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن روی اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﻧﯿﺎز ﺟﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﻫﻢ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزی ﺧﻂ اﺛﺮ آن ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺪاﻗﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻄﻮر اﺧﺺ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن و ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪارﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪ زﻋﻢ
ﻣﻦ اﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزان ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻋﺎﺟﻞ
ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن دروازه ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ره آآآورد اﯾﻦ
ﺳﻔﺮه ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮای ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز دﺳﺘﺎوردی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮد.
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ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان :ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ؟
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺎرﮐﺮد آنﻫﺎ را
در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻬﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮوژه ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .دوﻟﺖ و وزارت ﻧﻔﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی اوﻟﻮﯾﺖدار ﺧﻮد
را در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر رخ داده و در آﯾﻨﺪه
رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺪﯾﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ
اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ رﺧﺪاد رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺣﯿﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﺎر آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی اﺳﺖ.ﮔﺮﭼﻪ اﺧﯿﺮاً در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وزارت ﻧﻔﺖ
ﺷﺎﻫﺪ آﻏﺎز ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ راه ﻫﺎی ﻧﺮﻓﺘﻪ زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ) CSRﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .دو دﻫﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮاﯾﯽ
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود.

ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان :وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ :ﺑﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺳﺎل  ۶۹۳۱ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮد ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﻟﺬا ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺳﺌﻮال را در دو ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﻢ .ﺑﺨﺶ اول در ﻣﻮرد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﻦ در ﺑﺨﺶ دوم اﯾﻦ
ﺳﻮال ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺮﻓﺎً در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن را ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻧﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ .ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری و ﻧﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ روﯾﮑﺮد درﯾﺎ ﻣﺤﻮر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻫﺎی اﺳﺘﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان :ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن و راﻫﺒﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع؟
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ :ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ راﻫﺒﺮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای ﻣﻮرد
وﻓﺎق ﻫﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﺎ ﻫﻨﻮز دارای ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎن
در دﺳﺘﺮس ﻧﺪارﯾﻢ ﻻﺟﺮم ﺻﺎﺣﺐ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﻟﺬا ﺑﺎور دارم ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪداً ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺪف از ﻃﺮاﺣﯽ آن
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ داده ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و راﺣﺖ
از داده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ آﻣﺎرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد در ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ
در اﺳﺘﺎن داده ﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻨﺎء ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻫﺎ وزن ﮔﺬاری
ﮐﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎر و داده ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻣﻮزوﻧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻔﺎف ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻫﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻫﺴﺖ از ﺑﺨﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﺎﻣﻮن اﯾﺮان :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ از ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن وﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ وارﺗﺒﺎط ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮدن
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻼش ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻟﻤﺎﺳﯽ :ﻗﺼﻪ اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﺗﺨﺼﺺ ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮس ﻗﺎﻃﻊ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﻣﺮوزه ﻣﻨﺘﻔﯽ
ﺷﺪه و در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮب و ارزﺷﻤﻨﺪی در
اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﻣﻀﺎﻓﺎً اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن ﻣﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﺟﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر از اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮﺧﻮرداﻧﺪ و در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺼﯿﻼن ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر
ﮐﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر ادارات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ
آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺒﻮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﯽ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﮐﺎر وداﻧﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و
ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﺎت و ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر و ﺷﺎﮐﯽ از ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﮑﺎر ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ از
ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎر اﯾﻀﺎً و ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺪی آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺗﺤﺼﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در اﺳﺘﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای اﻋﺮاب ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۰۰۲۱ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و
ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻣﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ
ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮﻣﯽ در آﺗﺸﻨﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎل
ﺟﺬب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زودی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮاﻧﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ و ﻓﺎزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
را دارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺎری و ﻗﻮم ﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮﻣﯽ وزارت ﻧﻔﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد
ﻣﻨﺴﺠﻢ دﻓﺎع از اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺖ در ﭘﺎره ای از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﯾﺮان آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻼً ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ/.
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