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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and aims: Pars Special Energy Economic Zone is the second 
largest source of gas in the world and Iran’s energy capital. The oil and gas 
industries in many respects affect the health of the inhabitants of the region. 
The creation and development of this industry creates major stressors in 
the communities around these areas including air pollution, surface water 
and groundwater pollution, heavy vehicle traffic, noise pollution, accidents, 
functional disorders, and psychosocial stresses associated with social change. 
Studies conducted in this area have shown that the physical, mental and social 
health status of workers and employees and their families is not good. Due to 
the special importance of this region in financing the country's development 
programs, providing, maintaining and promoting its sustainable health is of 
strategic importance.
Community participation in health issues has many benefits in terms of 
health care and development; because it increases problem-solving skills in 
communities so that they take responsibility for their health and well-being 
as much as possible and ensure that the needs and issues of the community 
are properly addressed. There are different patterns for people's participation. 
However, in a wide and public participation, the use of people's representation 
has been emphasized, which accelerates the participation of the people. These 
representatives could be the leaders and pioneers of the target community, official 
and legal representatives of the people, non-governmental organizations, self-
help groups, volunteers, popular people in the community and special groups.  
Content analysis method was used to summarize the obtained information.
The completed questionnaires and oral comments recorded in the group 
discussion sessions were manually coded and then classified as the main themes 
such as the benefits, disadvantages, main problems and strategies for improving 
health and the method of operationalizing the role of people. This study aims to 
examine the challenges and strategies for health promotion of the people from 
the viewpoint of the mediators of the region.
Methods: This is a qualitative study with intentional sampling which the 
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snowball method was used to complete the list of participants and 20 mediators 
participated in this study. First, a list of popular networks was prepared using 
purposive sampling method. After identifying the networks, they were asked 
in an official letter to introduce an informed and interested representative 
to identify and address the health challenges of the region. Then, in a two-
hour meeting with the presence of the introduced representatives, a poll 
was conducted on them through a focused group discussion method. In 
this meeting, while stating the goals and ensuring the confidentiality of the 
collected information, a written questionnaire was distributed among them 
and after answering within 15 minutes, people's opinions about the problems 
of the region and solutions were taken orally. Finally, the draft prepared by the 
research team was reviewed and the necessary amendments were made with 
the opinion of the majority of members 
Results: According to the mediators, the existence of industry in the region has 
led to the benefits such as job creation, cultural and educational development 
and extending urban services. Moreover, gas extraction and the creation of the 
country's economic capital have led to the acquisition of knowledge and skills 
comparable to other countries.
Disadvantages of industry are including air, watersoil and sea contamination. 
The usable lands have been destroyed and the traditional jobs such as 
agriculture, animal husbandry and fishing have been destroyed. Following the 
entry of subcultures into the original culture of the people, cultural tensions 
have occurred and a deep gap has been created between people and companies 
and crimes have increased. The three main problems were lack of facilities and 
medical infrastructure with equitable distribution; high prevalence of diseases 
due to environmental contamination and unemployment. Consideration of 
health centers and health houses, drinking water health and people engagement 
in regional decision making have been suggested.
Conclusion: In this study, the maximum effort of researchers has been 
made to involve people's representatives and mediators, which is one of the 
preconditions for the development of the region and one of the most obvious 
requests of the mediators. The use of a focused group discussion method not 
only led to researchers gather the views of different groups of people but also 
made the mediators themselves interacted more effectively and aware of each 
other's view points.
Consequently, people's opinions refer more to the roots and causes and indicate 
that the trust between the people and the officials in the region has been severely 
damaged. However, they are grateful and aware that they should be empowered 
to improve their situation. Interaction between these three groups is essential 
to improve the region's health, the oil industry and sovereignty of the local 
government. It is recommended that the health council of the region is formed 
with the participation of people's representatives after the process of applying 
people's opinion and designing a comprehensive health plan.
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and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
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پارس: دیدگاه های  انرژی  اقتصادی  ویژة  منطقة  بر سالمت ساکنان  انرژی  توسعة صنعت  اثرات 
میانجیان مردم
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avosoogh@behdasht.gov.ir .عباس وثوق مقدم: )* نویسنده مسئول( استادیار پژوهش در پزشکی اجتماعی، دبیرخانة شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور ، تهران ، ایران
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چکیده

کلیدواژه ها
منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس

ارتقای سالمت

صنعت نفت و گاز

میانجیان مردم

تاریخ دریافت:    1398/06/27 

تاریخ پذیرش:    1399/02/04

زمینه و هدف: منطقة ویژة اقتصادی انرژی پارس دومین منبع گاز در جهان و پایتخت انرژی کشور ایران است. صنعت نفت و 
گاز از طرق مختلف بر سالمت ساکنان منطقه تأثیرگذار است. در جوامع پیرامون این مناطق، تولید و توسعة این صنعت سبب بروز 
موارد استرس زای عمده شامل آلودگی هوا و آب های سطحی و زیرزمینی، ترافیک وسایل نقلیة سنگین، آلودگی صوتی، تصادفات 
و اختالالت عملکردی و نیز تنش های روانی ـ اجتماعی می شود که همراه با تغییرات اجتماعی است. )4ـ6( در منطقة ویژة مورد 
مطالعه نیز مطابق یافته های پژوهش ها، وضعیت سالمت جسمی، روانی و اجتماعی کارگران و کارمندان و نیز بومیان و خانواده های 
آن ها مطلوب نیست. با توجه به اهمیت خاص این منطقه در تأمین مالی برنامه های توسعة کشور، تأمین و حفظ و ارتقای پایدار 
سالمت آن از اهمیت راهبردی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسي چالش ها و راهکارهاي ارتقاي سالمت مردم از دیدگاه 

میانجیان مردم منطقه است.

روش بررسی: این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جهت تکمیل فهرست شرکت کنندگان 
روش گلوله برفی به کار رفت. درمجموع از 20 نفر میانجی مردم نظرخواهی شد. جمع آوری اطالعات با روش جلسات بحث گروهی 
متمرکز صورت گرفت و سپس تحلیل محتوا و دسته بندی درون مایه ها انجام شد. پس از شناسایی شبکه ها، طی مکاتبة رسمی از 
آن ها خواسته شد تا نمایندة آگاه و عالقه مند به شناسایی و رفع چالش های سالمت منطقه را معرفی نمایند. در جلسه ای دوساعته 
که در سالن سازمان منطقة پارس جنوبی با حضور اعضای تیم تحقیق برگزار شد، به روش بحث گروهی متمرکز نظرخواهی از 
آنان انجام شد. در این جلسه، پس از خوش آمدگویی و معرفی افراد، بیان اهداف و توجیه حاضران، اطمینان از رعایت محرمانگی 
اطالعات گردآوری شده و ثبت و ارائة آن ها بدون نام افراد توسط مجری طرح انجام گرفت. سپس پرسش نامة کتبی بین آن ها توزیع 
شد و پس از پاسخ دهی طی مدت 15 دقیقه، به صورت چرخشی نظرات افراد دربار ة مشکالت منطقه و راهکارها به صورت شفاهی 

نیز اخذ و توسط یکی از اعضای تیم تحقیق به دقت یادداشت شد.

یافته ها: اشتغال زایي و توسعة عمراني، فرهنگي و آموزشي ازجملة منافع صنعت است. آلودگي هوا و آب و خاك و دریا، تنش هاي 
فرهنگي، فاصلة عمیق بین شرکت ها و مردم، ورود خرده فرهنگ ها در فرهنگ اصیل مردم و افزایش جرایم از مضرات صنعت بوده 
است. نقص امکانات و زیرساخت هاي درماني با توزیع عادالنه، شیوع بیماری ها به علت آلودگی محیط و بیکاری جوانان سه مشکل 
ـ  درماني و خانه هاي بهداشت، بهداشت آب شرب و مشارکت دادن مردم در تصمیمات  اصلی بیان شدند. توجه به مراکز بهداشتي 

منطقه ازجمله راهکارهای بهبود سالمت مردم پیشنهاد شد.

نتیجه گیری: بهبود وضعیت سالمت منطقه در گرو تعامل سه گروه مردم، حاکمیت دولت محلی ـ مانند فرمانداری ها 
ـ  و صنعت نفت است. پیشنهاد می شود پس از مرحلة به کارگیری نظرات مردم و تدوین برنامة جامع سالمت، شورای 

سالمت منطقه با مشارکت نمایندگان مردم تشکیل شود. 

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت کننده: ندارد.
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*انتشار این مقاله به صورت دسترسی آزاد مطابق با CC BY-NC-SA 3.0 صورت گرفته است
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مقدمه
در  گاز  منبع  دومین  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژة  منطقة 
جهان و پایتخت انرژی کشور ایران است. (1ـ2) این منطقه 
در آب های خلیج فارس و در بین سواحل ایران و قطر قرار 
گرفته است. منطقة مذکور بیش از 40% ظرفیت گاز طبیعی 
نزدیک  آیندة  در  می رود  انتظار  و  می کند  تأمین  را  ایران 
پیرامون  جوامع  در   (3) یابد.  افزایش   %60 به  میزان  این 
موارد  بروز  سبب  صنعت  این  توسعة  و  تولید  مناطق،  این 
و  سطحی  آب های  و  هوا  آلودگی  شامل  عمده  استرس زای 
صوتی،  آلودگی  سنگین،  نقلیة  وسایل  ترافیک  زیرزمینی، 
ـ  روانی  تنش های  نیز  و  عملکردی  اختالالت  و  تصادفات 
اجتماعی شده که همراه با تغییرات اجتماعی است. (4ـ6) 
پژوهش ها دربارة منطقة ویژه نیز نشان داده است وضعیت 
و  کارمندان  و  کارگران  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  سالمت 
به  توجه  با  نیست.  مطلوب  آن ها  خانواده های  و  بومیان  نیز 
توسعة  برنامه های  مالی  تأمین  در  منطقه  این  ویژة  اهمیت 
کشور، تأمین و حفظ و ارتقای پایدار سالمت آن از اهمیت 
راهبردی برخوردار است. (2) یکی از عوامل تسهیل کنندة 
آموزش  کشاورزی،  مانند  مختلف  عمدة  بخش های  توسعة 
می توان  که  به طوری  است؛  مردم  مشارکت  بهداشت،  و 
ممکن  توسعه  درجهت  اقدامی  به ندرت  آن،  بدون  گفت 
مسائل  درمورد  حاضر  درحال  که  نیست  تعجب آور  است. 
مردم»  اغلب «مشارکت  توسعه،  و  زیست  محیط  به  مربوط 
را پیش شرط موفقیت توسعة پایدار ذکر می کنند. (7ـ8) در 
جوامع  توانمندی  برای  تالش  اخیر،  دهه های  در  راستا  این 
به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که در 
برخی مطالعات، مدارکی دال بر ارتباط قوی بین مشارکت 
اجتماعی  توسعة  پروژه های  و  ملی  اقتصاد  توسعة  و  مردم 
وجود دارد. (7، 9) مشارکت جامعه در سالمت دارای مزایای 
است؛  توسعه  و  بهداشتی  مراقبت های  زمینة  در  بسیاری 
زیرا مهارت های حل مسئله را در جوامع افزایش می دهد تا 
آن ها مسئولیت سالمت و رفاه خود را تا حد امکان برعهده 
بگیرند و این اطمینان ایجاد شود که نیاز و مسائل جامعه 
به شکل مناسب مورد توجه است و استراتژی ها و روش های 
مورد استفاده از لحاظ فرهنگی و اجتماعی مناسب یا قابل 
قبول هستند و درنهایت پایداری را می افزایند. (10) برای 
مشارکت مردم الگوهای متفاوتی وجود دارد؛ اما در مشارکت 
وسیع و همگانی بر استفاده از نمایندگی مردم تأکید شده؛ 
چون از این طریق مشارکت مردم تسریع می شود. ازجملة 
این نمایندگان، رهبران و بزرگان جامعة هدف، نمایندگان 

گروه هاي  مردم نهاد،  سازمان هاي  مردم،  قانونی  و  رسمی 
خودیار، افراد داوطلب، افراد محبوب جامعه و گروه های ویژه 
اهمیت  علی رغم  می رسد  (11) به نظر  برد.  نام  می توان  را 
صنعت نفت و گاز در ایران، اثرات سالمتی این صنعت به ویژه 
از دیدگاه مردم منطقه بررسی نشده است. در این مطالعه، 
در راستای مشارکت مردم در ارتقای سالمت منطقة ویژه، 
به بررسی چالش ها و رویکردهای آن ها از دیدگاه میانجیان 
مردم پرداخته ایم. براساس پلکان مشارکت مردم، الزم است 
جامع  برنامة  تدوین  مرحلة  در  مردمی  گروه های  نظرات 
سالمت منطقه جمع آوری شود. علی القاعده تداوم مشارکت 
به  برنامه  از  بخشی  سپردن  و  برنامه  اجرای  زمان  در  مردم 
انتظار  کرد.  خواهد  تکمیل  را  مردم  مشارکت  فرایند  آن ها 
می رود با استفاده از داده های این مطالعه، تصویر مشکالت 
راه حل های  و  باشد  اصلی  ریشه های  به  مقرون  و  واقعی تر 

ارائه شده در برنامه بومی تر شود. 

روش بررسی 
جامعة  است.  شده  انجام  کیفی  رویکرد  با  پژوهش  این   
هدف مردم ساکن در منطقة انرژی اقتصادی پارس جنوبی 
هدفمند،  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  ابتدا  است.  بوده 
فرمانداری  از  مشورت  با  مردمی  شبکه های  از  فهرستی 
طی  شبکه ها،  شناسایی  از  پس   (12) شد.  تهیه  عسلویه 
و  آگاه  نمایندة  تا  شد  خواسته  آن ها  از  رسمی  مکاتبة 
منطقه  سالمت  چالش های  رفع  و  شناسایی  به  عالقه مند 
را معرفی کنند. در جلسه ای دوساعته که در سالن سازمان 
برگزار  تحقیق  تیم  اعضای  حضور  با  جنوبی  پارس  منطقة 
آنان  از  نظرخواهی  متمرکز  گروهی  بحث  روش  به  شد، 
و  خوش آمدگویی  از  پس  جلسه،  این  در   (13) شد.  انجام 
از  اطمینان  حاضران،  توجیه  و  اهداف  بیان  افراد،  معرفی 
ارائة  و  ثبت  و  گردآوری شده  اطالعات  محرمانگی  رعایت 
گرفت.  انجام  طرح  مجری  توسط  افراد   نام  بدون  آن ها 
پس  و  شد  توزیع  آن ها  بین  کتبی  پرسش نامة  سپس 
چرخشی  به صورت  دقیقه،   15 مدت  طی  پاسخ دهی  از 
به صورت  راهکارها  و  منطقه  مشکالت  دربارة  افراد  نظرات 
شفاهی نیز اخذ و توسط یکی از اعضای تیم تحقیق به دقت 

یادداشت شد. 
باز  به صورت  اساسی  سؤال  چهار  کتبی  پرسش نامة  در 

مطرح شد: 
1. منافع صنعت انرژی از دیدگاه میانجیان مردم چیست؟
2. ضرر صنعت انرژی از دیدگاه میانجیان مردم چیست؟
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میانجیان  دیدگاه  از  مردم  سالمت  اصلی  مشکل  سه   .3
مردم چیست؟

میانجیان  دیدگاه  از  مردم  سالمت  بهبود  راهکارهای   .4
مردم چیست؟

میانجیان  فهرست  تکمیل  برای  اول،  جلسة  انتهای  در 
مردمی با استفاده از روش گلوله برفی، از آن ها خواسته شد 
تا افراد آگاه دیگری از سایر شبکه های مردمی را هم معرفی 
و  شدند  دعوت  نیز  افراد  این  دوم،  جلسة  در   (14) کنند. 
ضمن بیان نتایج جلسة قبل و دریافت و ثبت نظرات آن ها، 
برای چگونگی عملیاتی سازی ایفای نقش مردم بحث شد. 
این  در   1 جدول  شرح  به  میانجیان  از  نفر   20 درمجموع 

نظرخواهی شرکت کردند.  
تحلیل  روش  از  به دست آمده  اطالعات  جمع بندی  برای 
محتوا استفاده شد. (15) مطالب ثبت شده در پرسش نامه ها 
گروهی  بحث  جلسة  دو  در  یادداشت شده  شفاهی  نظرات  و 
متمرکز توسط یکی از اعضای تیم تحقیق مطالعه و به صورت 
دستی کدگذاری شد و سپس در درون مایه های اصلی منافع، 
مضرات، مشکالت اصلی و راهکارهای بهبود سالمت و چگونگی 
پیش نویس  شد.  طبقه بندی  مردم  نقش  عملیاتی سازی 
آماده شده در جلسة تیم تحقیق ارائه و موارد مشکوك طرح و 

اصالحات الزم با نظر اکثریت اعضا اِعمال شد.   

یافته ها
پاسخ های  تحلیل  جمع بندی  برپایة  مطالعه  یافته های 

کتبی و شفاهی به پرسش ها بدین شرح بوده است:

1. منافع صنعت انرژی از دیدگاه میانجیان مردم چه بوده 
است؟

موجب  منطقه  در  صنعت  وجود  میانجیان،  نظر  از 
اشتغال زایی و ایجاد مشاغل جدید و نیز توسعة عمرانی شده 
و با بهبود وضعیت امکانات آب و برق و راه ها و مدارس، توسعة 
فرهنگی و آموزشی رخ داده است. یکی از شرکت کنندگان 
در جلسه می گوید: «منطقة ویژة خدماتی برای بومیان کرده 
به  تومان  میلیون  چهارصد  ساخته اند،  مدرسه   10 است 
آموزش و پرورش کمک کرده اند، طرح های هادی و غیره». 
دانشگاه و فرودگاه ساخته شده و تاحدودی خدمات شهری 
گسترش یافته است. استخراج گاز و ایجاد پایتخت اقتصادی 
کسب  موجب  نیز  و  کرده  ایجاد  خوبی  درآمد  منبع  کشور 
دانش و مهارت قابل مقایسه با کشورهای دیگر شده است که 
با توجه به تحریم ها موجب خودکفایی در این زمینه گردیده 
است. این صنعت تاحدودی از مهاجرت افراد به کشورهای 

دیگر جلوگیری کرده است. 

جدول 1ـ نمایندگان میانجی مردم ساکن در منطقة ویژة انرژی پارس جنوبی

نرژي پارس جنوبی ا یندگان میانجی مردم ساکن در منطقۀ ویژةنما ـ1 جدول  

 تعداد  میانجی مردم  نمایندة ردیف 
 1 درمانی عسلویه  ـ شده توسط مرکز بهداشتیشوراي روستاهاي تابعۀ معرفی  1
 3 جم   ستا در سه شهرستان عسلویه، کنگان واعضاي شوراهاي اسالمی شهر و رو 2
 1 ي کارگران و کارکنان عنوان سخنگوکار و رفاه اجتماعی شهرستان عسلویه به  تعاون،  رئیس ادارة 3
 1 ورزش و جوانان    شده از طرف ادارةمربی ورزش منطقۀ ویژة بانوان معرفی  4
 1 معرفی شده از آموزش و پرورش مدیر مدرسۀ  5
 1 و مربیان عسلویه   نمایندة انجمن اولیا 6
 3 ورزان برنا پایدار نایند و انجمن اندیشه  نهاد توسعۀسازمان مردم  7
 1 درمانی عسلویه   ـ کز  بهداشتی  بهورز منتخب مر 8
 1 امداد امام خمینی (ره)  کمیتۀ 9
 1 هنرمندان به انتخاب فرمانداري    10
 1 حافظان قرآن داراي رتبه  11
 2 معتمدان روستا و شهر با معرفی شهردار عسلویه و نخل تقی  12
 1 جماعت اهل تسنن امام 13
 1 شهردار عسلویه   14
 1 عسلویه   ولی فقیه در شهرستان نمایندة 15
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بوده  چه  مردم  میانجیان  دیدگاه  از  انرژی  صنعت  ضرر   .2
است؟

از دیدگاه میانجیان، صنعت موجب آلودگی هوا و آب و 
به  خرده فرهنگ ها  ورود  به دنبال  است.  شده  دریا  و  خاك 
فرهنگ اصیل مردم، تنش های فرهنگی رخ داده و فاصلة 
جرایم  است.  شده  ایجاد  شرکت ها  و  مردم  بین  عمیقی 
ازبین  مردم  استفادة  قابل  زمین های  است.  یافته  افزایش 
رفته و کارهای سنتی مردم مانند کشاورزی و دامداری و 
اشتغال  است.  شده  تعطیل  صیادی  و  صید  تاحدودی  نیز 
مدیریت های  در  خالق  نیروهای  از  و  نشده  ایجاد  پایدار 
پوستی،  بیماری های  بروز  است.  نشده  استفاده  منطقه 
و  پوست  سرطان  مانند  سرطان ها  انواع  و  شنوایی  ریوی، 
وسایل  بیش ازحد  تردد  درپی  است.  یافته  افزایش  خون 
نقلیه، ترافیک ایجاد شده است. وجود نقدینگی بسیار در 
مورد  اولیة  اجناس  قیمت های  افزایش  موجب  شرکت ها 
نیاز مردم شده است. یکی از شرکت کنندگان بیان می کند: 
به  دارد.  تهرانی  مشتری  که  چون  است،  شده  گران  «میوه 
در  ولی  است،  ارزان  میوه  مجاور  شهرهای  در  کمی  فاصلة 
حقوق  می رسد  به نظر  است!  تهران  مثل  قیمت  ما  شهر 

مردم فراموش شده است.»
پایگاه هایی جهت فروش مواد مخدر ایجاد شده که منجر 
به افزایش اعتیاد در مردم منطقه شده است. حجم زباله ها 
به طور قابل توجهی افزایش یافته است. از حقوق بهداشتی 
مجاورت  در  تقی  نخل  شهر  مثال  برای  شده؛  غفلت  مردم 
جمعیت،  نفر   12000 از  بیش  بودن  دارا  با  تأسیسات  این 
افزایش  می رسد  به نظر  درمجموع  است.  پزشک  فاقد 
جمعیت بدون تأمین زیرساخت های الزم رخ داده و سهم 
نشده  گرفته  درنظر  بومیان،  یعنی  منطقه،  اصلی  صاحبان 
است. یکی از میانجیان مردم اذعان می کند: «مسئوالن به 
چرا  است،  افتاده  خطر  به  سالمت  که  رسیده اند  باور  این 
جم  به  را  پتروشیمی  و  نفت  شرکت  کارکنان  خانواده های 
را  سالمت  ولی  داشتیم،  نفع  منطقه  در  ما  دادند.  انتقال 
ازدست داده ایم و جرم، جنایت و سرقت و اعتیاد را تحویل 

گرفتیم».

3. مشکالت اصلی از دیدگاه میانجیان مردم چیست؟ 
بدین  کردند،  بیان  میانجیان  که  اولویت داری  مشکالت 
زیرساخت های  و  انسانی  نیروی  امکانات،  است:  شرح 
سطح  در  فلرها  ایجاد  نیست؛  کافی  منطقه  در  درمانی 
مشکالت  از  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  صنعت  تأسیسات 

آب  و  خاك  و  هوا  آلودگی  می رود؛  به شمار  آلودگی  عمدة 
از  یکی  است؛  شده  بسیاری  بیماري هاي  شیوع  موجب 
شایع  ماالریا  منطقه  «در  می کند:  ابراز  شرکت کنندگان 
شده است. کودکان از بیماری های ریوی [رنج می برند] و  
[نوزادان] حامله ها نقص عضو دارند». دیگری معتقد است: 
پزشکی  علوم  دانشگاه  نمی بینیم.  سالمت  برای  «بستری 
ضعیف  منطقه  در  درمانی  بهداشتی  شبکه های  و  بوشهر 
و  نفر  105هزار  فنس  داخل  حاضر  درحال  البته  هستند. 
و  بهداشت  وزارت  هستند.  ساکن  انسان  45هزار  آن  خارج 
وزارت نفت برای این گونه مناطق تفاهم نامه ندارد. سازمان 
ما  ؟!  چرا  نمی گیرد  خون  عسلویه  مردم  از  خون  انتقال 
تمکین  و  کردن  متقاعد  نداریم.  یقین  اما  هستیم  امیدوار 
شورای  در  ماست.  وظیفة  مهم ترین  مسئوالن  کردن 

سالمت مردم حضور ندارند».
ـ  بهداشتی  مراکز  و  سالمت سنجی  مناسب  ساختار 
درمانی در منطقه وجود ندارد؛ شاخص سالمت و بهداشت 
پتروشیمی  پاالیشگاه های  استقرار  است؛  پایین  منطقه  در 
بدون کارشناسی الزم انجام شده است؛ اکثر جوانان بیکار 
هستند و در کارهای علمی جذب نمی شوند و درعین اینکه 
ازبین  هم  بومی  شغل های  نشده،  اجرایی  بومیان  اشتغال 
«بیکاری  می گوید:  شرکت کنندگان  از  یکی  است؛  رفته 
داریم و مصوبه 50% اشتغال بومیان در منطقه عملی نشده 
است. مورخ 90/1/8 مقام معظم رهبری آمدند و در سال 
جهاد اقتصادی دستوراتی برای توسعة عسلویه و نخل تقی 

دادند. قدرت اجرایی داریم ولی اراده نداریم».
امکانات فرهنگی و آموزشی وجود ندارد و به علت محیط 
کارگری، سالمت فرهنگی نیز ازبین رفته است؛ بین نژادها، 
قومیت ها و مذاهب مختلف در منطقه تبعیض وجود دارد.  
به باور یکی از شرکت کنندگان: «رسانه های منطقه ضعیف 
است. خیلی هم نباید طرف مقابل را مقصر دانست جامعة 

بومی با خودش درگیر است». 
در  ندارند؛  امور  در  تدبیر  و  نیستند  دلسوز  مدیران 
خدمات رسانی به مردم تبعیض صورت می گیرد و درمجموع 
مردم  روانی  و  جسمی  سالمت  بر  اقتصادی  بهره برداری 
روز  «از  می گوید:  میانجیان  از  یکی  می شود.  داده  ترجیح 
اول فکر نکردیم به رطوبت هوا و ... همه چیز فدای صنعت 
استاندار  و  رئیس جمهور  نداریم.  فشار  اهرم  است.  شده 
را  ذخیره سازی  مخازن  شده اند!  منطقه  مدیران  وامدار 
«بهترین  است:  معتقد  دیگری  اند.»  زده  عسلویه  کنار 
داروهای  است.  شده  نابود  و  بوده  اینجا  درختان  و  گیاهان 
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گیاهی فراوان داشته ایم اینجا 300 نوع گیاه دارویی داریم. 
است.  رفته  بین  از   ... داشته ایم  عسل  زنبور  کندوهای 
ما  می شود  ایجاد  گیاهان  از  نفت  رفته اند.  بین  از  درخت ها 

گیاهان را نابود می کنیم!»

میانجیان  دیدگاه  از  مردم  سالمت  بهبود  راهکارهای   .4
مردم چیست؟ 

از دیدگاه میانجیان، باید به مراکز بهداشتی ـ درمانی و 
خانه هاي بهداشت توجه بیشتری معطوف شود و به صورت 
سالمت سنجی  مراکز  باشند؛  فعالیت  مشغول  شبانه  روزی 
دوره اي هر سه ماه یک بار ایجاد شود. در این باره یکی از 
میانجیان می گوید: «در درمانگاه ها برخورد با بومیان نباید 
را  میان مدت  راهبردهای  باید  باشد.  غیربومیان  با  متفاوت 
درنظر گرفت و عسلویه خط مقدم است و در اولویت است. 
شرکت ها برای سالمت سنجی کارکنان و کارگرها متفاوت 
نمی شود.  انجام  کار  این  بومیان  برای  ولی  می کنند،  عمل 
راهکار فوری همین سالمت سنجی مردم است که می تواند 
می کند:  بیان  دیگری  داد».  انجام  ویژه  منطقة  امکانات  با 
و  برود  ای  اس  اچ  که  است  این  فوری  کارهای  از  «یکی 
دارند.  نیازهایی  چه  روستاها  بهداشت  خانه های  ببیند 
بیماری های ناشی از شرایط محیطی منطقه تحت پوشش  

بیمه قرار گیرد».
بهداشت  برنامه های  و  شود  بهداشتی  منطقه  شرب  آب 
مانند  درمانی  زیرساخت های  یابد؛  افزایش  مدارس 
به  و  شود  ایجاد  بهداشتی  مراکز  و  درمانگاه  بیمارستان، 
از  یکی  شود.  توجه  آن ها  درمان  از  پیش  مردم  سالمت 
انتقال  «موضوع  می گوید:  مردمی  شبکه های  نمایندگان 
عسلویه کاًل منتفی شد و دیگر نباید بحث کرد. برای مردم 
باید آموزش داد که در شرایط محیطی این منطقه چگونه 

زندگی کنند، چگونه راه بروند و چگونه بخورند.»
درجهت  اقداماتی  و  گردد  احداث  ورزشی  مجموعة 
ارتقای فرهنگی منطقه صورت گیرد. در این خصوص یکی 
سالن   4 عسلویه  در  ورزشی  از میانجیان می گوید: «سرانة 
فضای  است.  مترمربع   2000 جمعاً  متری   500 ورزشی 
سبز بسیار کم است. باید فنس برداشته شود و بین داخل و 
خارج فنس عدالت برقرار شود. ورزش شهری بیشتر شود. 

در نخل تقی سه نفر قهرمان کشوری هستند.»
شرکت کنندگان  از  یکی  شود.  خاموش  گازی  فلرهای 
برای  است.  نبوده  اراده  ولی  بوده  «همه چیز  است:  معتقد 
فلرها 2میلیارد دالر شرکت خارجی می خواست بدهد. 45 

فلر داریم و 1میلیارد تومان روزانه می سوزانند و 1میلیارد 
هم آسیب می زنند».

شود؛  کنترل  هوا  آلودگی  و  جلوگیری  دریا  آلودگی  از 
شود؛  حل  اشتغال  مشکل  و  آید  به وجود  پایدار  اشتغال 
احداث  تفریحی  مراکز  و  پارك ها  و  ایجاد  سبز  فضاهای 
گردد؛ به جامعة بومی و محلی اهمیت داده شود، به رسمیت 
سالمت  حوزة  در  به ویژه  کالن  تصمیمات  در  و  شناخته 
تصمیم گیری،  جلسات  در  همچنین  شوند؛  داده  مشارکت 
پروژه های  اجرایی  ضمانت  جهت  دولت  سیاسی  نمایندة 
سالمت حضور داشته باشند؛ قدرت در بین بومیان منطقه 
تقسیم شود و روابط سالم بین مردم و صنعت ایجاد گردد. 
داریم.  بی اعتمادی  «فضای  می گوید:  میانجیان  از  یکی 
و  است  ناعادالنه  ویژه  منطقة  سازمان  در  قدرت  تقسیم 
مدیران سازمان چند نفرشان بومی هستند. ما افراد خبره 
و تحصیل کردة بومی داریم و حاضریم بانک اطالعاتی آن ها 
مناطق  در  جلسه  این  است  بهتر  دهیم.  قرار  اختیار  در  را 
مسکونی و بومی برگزار شود. استفاده از این فضا و خوراك 

آن حرام است!» 
مردم  سالمت  برای  صنعت  خطرات  درمورد  مسئوالن 
ملزم  اخالقیات  رعایت  به  و  شوند  قانع  و  توجیه  منطقه 
و  پژوهش  دانشکدة  برود؛  بین  از  طبقاتی  اختالف  گردند؛ 
گردد؛  تأسیس  جوانان  به ویژه  افراد  همة  برای  تحقیقات 
همایش های مختلف در حوزة سالمت با قابلیت عملی سازی 
تحقیقات و پروژه ها برگزار شود. یکی از میانجیان مردمی 
ریاست جمهوری  استانی  سفر  مصوبات   30 می گوید: «بند 
چند  که  بوده  کار  ایمنی  و  حفاظت  تحقیقات  مرکز  ایجاد 
مرکز  این  است.  نشده  انجام  عملی  اقدام  و  می گذرد  سال 

قرار بوده چهار استان را تحت پوشش قرار دهد».

بحث
آموزشی  و  فرهنگی  عمرانی،  توسعة  و  اشتغال زایی 
و  خاك  و  آب  و  هوا  آلودگی  است.  صنعت  منافع  ازجمله 
و  شرکت ها  بین  عمیق  فاصلة  فرهنگی،  تنش هاي  دریا، 
و  مردم  اصیل  فرهنگ  در  خرده فرهنگ ها  ورود  مردم، 
افزایش جرایم نیز از مضرات صنعت به شمار می روند. نبوِد 
امکانات و زیرساخت هاي درمانی، بیکاری جوانان و شیوع 
بیماری های حاد و مزمن به علت آلودگی محیط سه مشکل 
و  درمانی  ـ  بهداشتی  مراکز  به  توجه  شدند.  بیان  اصلی 
زیرساخت  ایجاد  شرب،  آب  بهداشت  بهداشت،  خانه هاي 
درمانی و مشارکت دادن مردم در تصمیمات کالن منطقه 
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ازجمله راهکارهای بهبود سالمت مردم هستند.
گاز  صنعت  اثرات  بررسی  به   2011 سال  در  مطالعه ای 
شهر   4 ساکنان  دیدگاه  از  پنسیلوانیا  مارسلوس  کمپانی 
از:  بودند  عبارت  نمایندگان  این  است.  پرداخته  منطقه 
مقامات منتخب شهر و شهرستان، نمایندگان آژانس های 
صاحبان  صنایع،  نمایندگان  اجتماعی،  خدمات  و  محلی 
تأثیر  تحت  غیرمستقیم  یا  مستقیماً  که  محلی  مشاغل 
ائتالف  از  نمایندگانی  ازجمله  زمین داران  بودند،  توسعه 
این  در  مدرسان.  و  زیست  محیط  فعاالن  زمین داران، 
پژوهش نیز مانند مطالعة حاضر، برای تکمیل کردن لیست 
و جایگزین کردن افرادی که دسترسی به آنان ممکن نبود، 
نمایندگان  که  اثراتی  شد.  استفاده  برفی  گلوله  روش  از 
روابط  بر  تأثیر  شامل  کردند،  گزارش  نواحی  این  در  مردم 
زیست،  محیط  کیفیت  و  رفاه  زیبایی شناسی،  اجتماعی، 
با  درمجموع  که  بوده  فیزیکی  زیرساخت های  و  کشاورزی 

نتایج مطالعة حاضر همخوانی داشته است. (16) 
گاز  و  نفت  صنعت  اثرات  بررسی  به  دیگر  مطالعه ای 
مشاهده  و  پرداخته  تگزاس  ایالت  در  کیلگور  منطقة  در 
با  هفته  چندین  عرض  در  منطقه،  این  در  که  است  شده 
کشاورزی  حالت  از  منطقه  جدید،  نفر  هزار  چندین  ورود 
امنیتی،  نیروهای  ورود  است.  داده  شکل  تغییر  شهری  به 
و  جدید  خیابان های  احداث  زندان ها،  و  سالن ها  ایجاد 
افزایش  است.  بوده  تغییرات  این  ازجملة  دولتی  مدارس 
رشد صنعتی منطقه به همراه توسعة فعالیت های آموزشی، 
این   با  است؛  بوده  جدید  تجارت های  و  فرهنگی  و  ورزشی 
داشته  وجود  افراد  سکونت  محل  درمورد  مشکالتی  حال، 
مناسب  نه چندان  کیفیت های  با  متنوع  اقامتگاه های  و 
ایجاد شده است. (17) نتایج این مطالعه نیز آثار اقتصادی 
ما دارد.  یافته های پژوهش  با  مشابه  و فرهنگی  اجتماعی  
گاز  کمپانی  وجود  اثرات  بررسی  به  که  دیگری  مطالعة  در 
پرداخته  آن  پیرامون  منطقة  مردم  سالمتی  بر  تگزاس 
گیجی  اسهال،  سردرد،  از  منطقه  ساکنان  از  برخی  شده، 
و گرفتگی عضالت شکایت داشتند و نیز نتایجی مبنی بر 
افزایش بروز تحریکات تنفسی، پوست و چشم، مواجهه با 
مواد شیمیایی، حوادث ناشی از عملیات صنعتی و اختالالت 
آمد.  به دست  استرس  و  اضطراب  و  افسردگی  مانند  روانی 
ایجاد  درخصوص  ما  یافته های  با  نیز  پژوهش  این   (18)

نفت  صنعت  حضور  با  اجتماعی  و  روان  سالمت  اختالالت 
و گاز و پتروشیمی در منطقة پارس جنوبی همسویی دارد.  
بر  آالسکا  گاز  صنعت  اثرات  دربارة  که  مطالعه ای  در 

روانی  اختالالت  افزایش  شده،  انجام  منطقه  بومی  مردم 
افسردگی،  الکل،  و  مواد  سوء مصرف  ازجمله  اجتماعی  و 
گزارش  خودکشی  و  خانگی  خشونت  کودکان،  به  تجاوز 
مردم،  معیشت  بر  صنعت  اثر  مطالعه،  این  در  است.  شده 
قوی  عاملی  فرهنگی،  تغییرات  از  زیرمجموعه ای  به عنوان 
بیماری های  بروز  است.  دانسته  اجتماعی  آسیب های  در 
دیابت  و  چاقی  هیپرلیپیدمی،  فشارخون،  مانند  متابولیک 
و  مردم  فرهنگی  تغییر  آن  علت  که  یافته  افزایش   2 تیپ 
غذایی  مواد  به  سنتی  غذایی  مواد  مصرف  تغییر  درنتیجه 
بازار بوده است. کیفیت پایین مواد غذایی در مارکت های 
به  منجر  سالم  غذاهای  بودن  گران  نیز  و  مناطق  این 
بیماری های متابولیک شده است. آلودگی آب و هوا نیز از 
تأثیرات این صنعت بر محیط است که از نتایج آن، افزایش 
مزمن  و  حاد  ریوی  امراض  مانند  بیماری ها  برخی  شیوع 
است. احتمال داده می شود بیماری هایی مانند سیفلیس و 
ایدز و بیماری های اسهالی نیز به دنبال ارتباط بیشتر افراد 
درون فنس و خارج آن افزایش یابد. (19) در مطالعة حاضر 
ریوی،  پوستی،  بیماری های  بروز  افزایش  میانجیان  نیز، 
صوتی و انواع سرطان ها مانند سرطان پوست،  خون و ریه 
از  پس  غذایی  مواد  گرانی  به  همچنین  کردند.  گزارش  را 

ورود صنعت به منطقه اشاره کردند. 
اثرات  درمورد  کانادا  گاز  و  نفت  کمپانی  که  گزارشی  در 
سال  در  منطقه  سالمت  و  زیست  محیط  بر  صنعت  این 
2010 منتشر نمود، افزایش بروز بیماری های مزمن کبد، 
و  دیابت،  و  ریوی  مزمن  انسدادی  بیماری  قلب،  و  کلیه 
گزارش  پستان  و  سرویکس  پروستات،  ریه،  سرطان های 
شده است. میزان مورتالیتی ناشی از وسایل نقلیة موتوری 
و قتل افزایش داشته است. شیوع باالی ریسک فاکتورهای 
چاقی  و  اضافه وزن  ناکافی،  فیزیکی  فعالیت  مانند  رفتاری 
است.  بوده  مشکالت  دیگر  از  الکل  و  تنباکو  سوء مصرف  و 
نیز 51/6% از افراد ساکن منطقه میزان باالی حس تعلق 
افزایش  درآمد  میزان  کلی  به طور  داشته اند.  اجتماعی 
افراد  زندگی  به  امید  افزایش  برای  مقدار  این  اما  داشته؛ 
سکونت  محل  به  مربوط  مشکالت  است.  نبوده  کافی 
مساکن،  در  بیش ازحد  جمعیت  خانه،  باالی  قیمت  مانند 
تعمیرات  نیازمند  خانه های  غیراستاندارد،  اقامتگاه های 
اساسی و بی خانمانی از دیگر معضالت بوده که با افزایش 
و  اجتماعی  محرومیت  موربیدیتی،  و  مورتالیتی  استرس، 
بیماری های جسمی و روانی همراهی داشته است. میزان 
بیکاری در منطقه حدود 4 تا 5% بوده است. افزایش بروز 
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عفونت های گنوره و کالمیدیا و نیز آنفلوانزا رخ داده است. 
از دیگر مشکالتی که در این گزارش به آن ها اشاره شده و 
با مطالعة ما نیز همخوانی دارد، کمبود نیروی درمانی در 
منطقه نسبت به سایر نواحی بوده است. (20) در مطالعة 
که  کرده اند  اشاره  بیکاری  باالی  نرخ  به  میانجیان  حاضر، 
در این گزارش این میزان حدود 4 تا 5% بیان شده است. 
نیروهای  به کارگیری  عدم  از  میانجیان  حاضر،  تحقیق  در 
علت  می تواند  که  کرده اند  یاد  منطقه  صنعت  در  بومی 
در  اینکه  ضمن  باشد.  ویژه  منطقة  در  بیکاری  باالی  نرخ 
مطالعة پیش ِرو به افزایش جرم و جنایت، سرقت، اعتیاد و 

بیماری های ریوی اشاره شده است. 
مطالعه ای که در آالسکا انجام شد، مداخالتی درجهت 
منطقه  در  صنعت  این  توسعة  منفی  اثرات  کاهش 
سطح  دقیق  پایش  آن ها  ازجملة  است؛  کرده  پیشنهاد 
است.  محیط  آلوده کننده های  انتظار  مورد  سطح  و  پایه 
مسئولیت  توسعه دهندگان  که  است  شده  پیشنهاد 
خدمات  پرسنل  و  امنیتی  نیروهای  برای  سرمایه گذاری 
پیدا  ضرورت  کارکنان  هجوم  به دنبال  که  را  اورژانس 
و  مخدر  مواد  ورود  کاهش  برای  بپذیرند.  می کند، 
مردم  مشارکت  با  و  کنند  برنامه ریزی  منطقه  به  الکل 
پروتکلی  کنند.  تعیین  منطقه  به  ورود  برای  را  قوانینی 
مسری  بیماری های  به  مربوط  آزمایش های  انجام  برای 
از  پیشگیری  درمورد  کارکنان  به  و  شود  تدوین  باید 
شود.  داده  آموزش  ایمن  جنسی  روابط  و  بیماری ها  این 
شده  پیشنهاد  پایدار  توسعة  مدیریت  برنامه های  دربارة 
اقتصادی  ثبات  هدف  با  پایدار  سرمایه گذاری  که  است 
کسب وکارهای  تقویت  شود.  برنامه ریزی  بلندمدت 
نماید،  کمک  اقتصادی  توسعة  به  می تواند  محلی 
صورت  فرهنگی  تولیت  و  حفظ  زمینة  در  ابتکاراتی 
شود.  انجام  سرمایه گذاری  آموزش  امر  در  و  گیرد 
منطقه  مردم  دادن  مشارکت  حاضر،  تحقیق  در   (19)

سالمت  حوزة  در  سرمایه گذاری  کالن،  تصمیمات  در 
و  هوا  و  آب  آلودگی  از  جلوگیری  درمانی،  خدمات  و 
پیشنهاد  ورزشی  و  تفریحی  فرهنگی،  امکانات  توسعة 

است. شده 
کمپ های  از  که  تحقیقی  با  مطالعه  این  نتایج  مقایسة 
است،  شده  انجام  منطقه  در  حاضر  کارکنان  و  مسکونی 
منطقه  این  در  سالمت  از  رضایت  عدم  که  می دهد  نشان 
نبود  می شود.  شامل  را  ساکنان  همة  و  دارد  عمومیت 
برنامه ای جامع برای ارتقای سالمت در همة ابعاد، ازجمله 

محیط زیست، نکته ای است که در مطالعة پیش گفته نیز 
بر آن تأکید شده است. (21)

ویژگی های مطالعه
مشارکت  برای  محققان  تالش  حداکثر  مطالعه،  این  در 
است.  گرفته  صورت  مردم  میانجیان  و  نمایندگان  دادن 
 ،(8) است  منطقه  توسعة  پیش شرط های  از  که  اقدام  این 
که  همان طور  و  شده  انجام  منطقه  این  در  بار  اولین  برای 
نیز  میانجیان  درخواست های  بارزترین  ازجمله  شد،  اشاره 
باعث  متمرکز  گروهی  بحث  روش  از  استفاده  است.  بوده 
شد  عالوه بر آنکه محققان به جمع آوری نظرات گروه های 
نظرات  از  نیز  میانجیان  خود  بپردازند،  مردم  مختلف 
یکدیگر آگاه شوند و بتوانند به نحو مؤثرتری با هم تعامل 

داشته باشند.

محدودیت های مطالعه
دشوار  شناسایی  مطالعه  این  محدودیت هاي  از  یکی 
نمایندگان و میانجیان مردم در سطح سه شهرستان بود؛ 
به طوري که از مجموع 21 گروه میانجی در مشارکت مردم، 
یافتند.  حضور  شهرستان  سه  از  پراکنده  گروه  هفت  فقط 
آن ها  مشارکت  و  مردم  نظرات  از  استفاده  این،  باوجود 
یک اقدام مستمر است و براي نهادینه سازي آن پیشنهاد 
تشکیل خانة مشارکت مردم در هر شهرستان ارائه شد که 
ارسال  فرمانداران  طرف  از  اجرا  و  ابالغ  براي  آن  شیوه نامة 

شد.

نتیجه گیری و پیشنهادها
ریشه ها  به  معطوف  بیشتر  مردم  نظرات  خالصه  به طور 
و  مردم  بین  اعتماد  که  دارد  آن  از  حکایت  و  است  علل  و 
مسئوالن در منطقه به شدت آسیب دیده است؛ البته مردم 
قدردان بوده و این واقع بینی را دارند که برای بهبود اوضاع 
گروه های مردمی خود باید توانمند شوند. تحلیل ذی نفعان 
در  تعامل  برای  مثلثی  می دهد  نشان  منطقه  در  موجود 
مردم،  از  است  عبارت  آن  رأس  سه  که  دارد  وجود  منطقه 
نفت.  صنعت  و  ـ  فرمانداری ها  ـ  محلی  دولت  حاکمیت 
و  است  گروه  سه  این  تعامل  گرو  در  منطقه  اوضاع  بهبود 
در این میان الزم است گروه های مردمی در منطقه تشکل 
پس  می شود  پیشنهاد  باشند.  داشته  جدی تری  و  موجه تر 
از مرحلة به کارگیری نظرات مردم و تدوین برنامه، شورای 
تشکیل  مردم  نمایندگان  مشارکت  با  منطقه  سالمت 
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گروه های  همة  و  بوده  جامع  باید  مردم  نمایندگی  شود. 
انجمن ها  مذهبی،  هیئت های  ازجمله  موجود  اجتماعی 
مربیان،  و  اولیا  انجمن  معلمان،  غیردولتی،  سازمان های  و 
بهورزها، روحانیون و معتمدان و... را دربرگیرد و این مهم 
جز با تشکیل خانة مشارکت مردم در سالمت منطقه میسر 

نخواهد بود. 
مورخه   104517 شماره  به  قرارداد  مطابق  طرح  این 
تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت   91/12/2
تضاد  هیچ گونه  می کنند  اظهار  نویسندگان  و  شده  انجام 

منافعی وجود نداشته است. 
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