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هاي ذینفع توسعه و گفتگو در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه
1390فروردین ماه 9الی 6خالصه گزارش سفر:  

زادهفرور، دکتر خدیجه رضوي، آقاي دیداري و نقیدکتر محمد تقی

هاي سفرهدف
از منطقه در حد امکان) ؛اولین سفر اکتشافی (بازدید
هاي مشورتی با افراد کلیدي مختلف دولتی، غیردولتی و جامعه محلی در سطوح استانی و برگزاري نشست

محلی؛
هاي طرح (دستیابی به نوع خاصی از همگردانی، وارد کردن بحث توسعه پایدار در معرفی طرح بخصوص هدف

طرح؛1شماره ذیحق و ذینفع) و معرفی و توزیع خبرنامههاي ادبیات صنایع نفت و گاز با مشارکت گروه
هاي ذینفع (بخصوص جوامع محلی در ارتباط با ریزي جهت برگزاري دومین نشست با افراد کلیدي گروهبرنامه

اندازمطلوب آینده، درآوردن نقشه راه (استراتژي) و برنامه اقدام بخصوص دو بررسی وضع موجود، درآوردن چشم
هاي ذینفع؛ در طول عمر پروژه و مورد قبول تمام گروهساله اول 

نشست مشورتی اول:
حاضران: آقاي سهیل مهاجري، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، معاون فنی سابق اداره کل 

رها، مراتع و آبخیزداري کشوجنگلمنابع طبیعی استان و عضو کمیته مقابله با بیابانزائی سازمان

اهم گفتگوها:
 معرفی اعضاء مؤسسه به مقامات استانی در بوشهر، همچون مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعی، اداره کل

زیست، اداره کل منابع طبیعی، محیط
بحث و گفتگو در ارتباط با وضعیت فعلی منابع طبیعی در محل اجراي طرح؛
هاي حرا و...کشاورزي  و جنگلهايهاي دریایی، زمینوضعیت مراتع، اکوسیستم



3

هاي با ارزش و حاصلخیز، صرف هزینه بسیار زیاد براي ساخت فضاي سبز در تاثیر صنایع نفت و گاز بر زمین
زار اطراف رودخانه گاوبندي و...؛هاي شورهزمین

ز این امر؛ هاي گران و تبعات اجتماعی ناشی اها به یکباره به زمینارزش محلیهاي کمتبدیل شدن زمین
.

نشست مشورتی دوم:
المللی مطالعات انرژي از همکاران مؤسسه بینحاضران: آقایان مهندس سهیل مهاجري، مهندس احمد مالکی

اهم گفتگوها:
 ارتباط با نمایندگانی از جامعه محلی در عسلویه و اعضاي شوراي بخش جهت برگزاري اولین نشست مشورتی با

آنان؛
ت موجود در صنایع نفت و گاز این منطقه با دیگر مناطق دنیا و امکان استفاده از تجارب موفق مشکالشباهت

ها؛المللی در این زمینهبین
هاي مختلف در محل اجراي پروژه، براي توجیه ریزي براي یک نشست مشورتی با افراد کلیدي از گروهبرنامه

لوب، ترسیم نقشه راه و درآوردن برنامه عمل و...؛ انداز آینده مططرح، بررسی وضع موجود، ترسیم چشم
محیطی، اجتماعی و اقتصادي در عسلویه؛ هاي فرهنگی، زیستگفتگو در مورد چالش
المللی انرژي و انستیتو مهندسی نفت و...؛ گفتگو در مورد همکاري مرکز مطالعات بین
اندیشی و هاي هممختلف بشوند و با برگزاري کارگاههاي ذینفع صداي این طرح را باید تمام افراد کلیدي از گروه

ها در دستیابی به توسعه پایدار نزدیک بشوند؛سازي در مورد همسو شدن این گروهظرفیت
هایی است که باید روي آن تاکید کرد؛تعامل میان صنایع نفت و گاز و جوامع بومی و محلی از مهمترین موضوع

نشست مشورتی سوم، 
قاي مهندس فرهاد فخري، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی، آقاي مهندس سهیل مهاجري حاضران: آ

اهم گفتگوها: 
هاي سازگار با منطقه، هاي حرا، گونههاي مرکز و تمرکز آنان در مقابله با بیابانزائی، حفظ جنگلمعرفی فعالیت

دانش بومی؛
وسعه صنایع در منطقه، دستیابی به راهکارهاي عملی در حفظ هر در اثر تهاي حاصلخیز کشاورزي زمینتخریب

؛چه بیشتر منابع طبیعی در منطقه و توسعه آن
اثرات (ارزیابیمحیطی در منطقه وجود ندارد؛االن دیگر هیچ نظارت فنی و تکنیکی از نظر فجایع زیست

محیطی و اجتماعی)زیست
شود؛میبی کشور ها در جایی حتی موجب تغییر مرزهاي آتخریب
هایی که چندین هزار سال طول کشیده تا تشکیل شده؛، ساحلهاي مرجانیتخریب ساحل
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...و

نشست مشورتی چهارم:
زیست، آقاي مهندس مهدي فقیه، معاون محیط طبیعی و زاده، مدیر کل محیطحاضران: آقاي دکتر بهروز اتابک

زیستاعضاء مؤسسه توسعه پایدار و محیط

هم گفتگوها: ا
هایی در استان در حال انجام است، ریزيهاي تحت مدیریت سازمان افزایش هکتاري پیدا کرده و برنامهحوزه

ریزي کالن در بحث حیات وحش در استان در یک جریان مثبت قرار دارد؛ضمن اینکه برنامه
 پارس جنوبی گفتگوها و باقبل از برگزاري همایش توسعه پایدار در عسلویه، اداره کل محیط زیست

هایی در ارتباط با هایی داشته است، که همین امر باعث شده منطقه ویژه نیز به فکر برگزاري همایشبحث
توسعه پایدار و... در منطقه بیافتد؛

اي با حضور مدیران کل زیست استان، همایش سه روزهقبل از همایش توسعه پایدار عسلویه، اداره کل محیط
زیست برگزار کرد، که حاصل آن تاثیر گذاري بر نفر از ستاد مرکزي سازمان محیط70کشور و استان31

زیست به عنوان یکی از محورهاي اصلی بود، عملکرد مقامات صنایع نفت و گاز در ارتباط با بحث محیط
امضاء زیست و صنایع نفت و گاز به جلسه مشترکی بین اداره کل محیططوري که بعد از جلسه صورت

هزار درخت حرا 500زیست، سالی با هماهنگی محیط-1رسیده است، که سه مصوبه کلی آن عبارتند از: 
زیست انجام گیرد که منابع مالی آن را صنایع سالی دو پروژه تحقیقاتی انجام از طرف محیط- 2کاشته شود، 

محیطی در منطقه است؛ها و رعایت موارد زیستکشی جنگلفنس- 3نفت و گاز تامین کنند،  و 
کنند در حالی که ما باید به زور ها را براي حفاظت و مدیریت به مردم واگذار میاالن در دنیا حتی تاالب

با توجه به شرایط ویژه، رشد جمعیتی و عدم چماق و نیروي انتظامی به فکر حفاظت از منابع باشیم؛
رسانی درست به مردم، براي آموزش همگانی مردم فعالیت زیادي صورت نگرفته است، صدا و سیما اطالع

زیست و طبیعت متاسفانه در حال کسب درآمد است و به فکر ارتقاء فرهنگ عمومی مردم در حفظ محیط
نیست؛
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نشست مشورتی پنجم: 
عضو شوراي بخش عسلویه، محمد صوفی و ناصر بوهندي از اعضاء انجمن - ایایان بوهندي کمالیحاضران: آق

زیستورزان برنا و اعضاء مؤسسه توسعه پایدار و محیطاندیشه

اهم گفتگوها:
زیستمؤسسه توسعه پایدار و محیط- 1

همگردانی، وارد هاي طرح (دستیابی به نوع خاصی ازمعرفی اجمالی طرح و همکاران آن، بخصوص هدف
هاي ذیحق و ذینفع)؛  معرفی کردن بحث توسعه پایدار در ادبیات صنایع نفت و گاز با مشارکت گروه

؛شماره یک طرح و توزیع آنخبرنامه
هاي ذینفع با افراد کلیدي گروهاندیشینشست مشورتی و کارگاه همریزي براي برگزاري مشورت جهت برنامه

تا یکی دو انداز آینده مطلوب، (حداقل یابی)، ترسیم چشمی وضع موجود (مشکلمختلف با تاکید بر بررس
اقدام دوساله در طول نسل آینده)، درآوردن نقشه راه، بخصوص درآوردن قسمت اول نقشه راه در یک برنامه

؛هاي ذینفعتمام گروهعمر پروژه و مورد قبول 
ي بخش عسلویهورزان برنا و شوراسازمان مردم نهاد انجمن اندیشه-2
عضو، متشکل از قشر تحصیل کرده (زن و مرد)؛ ثبت شده 340ورزان برنا: معرفی سازمان مردم نهاد اندیشه

هاي ترین دغدغه بحث توسعه پایدار و دغدغهحیطه فعالیت در سطح ملی، اصلیدر سازمان ملی جوانان،
اندازي هاي مختلف، راهو آموزشی در زمینههاي علمی انسانی، توانمندسازي اعضاء از طریق برگزاري کالس

صندوق تحصیل براي حمایت از عالقمندان به تحصیل در درجات عالی تحصیلی، تالش در بکارگیري 
هاي مشترك با سازمان ویژه اقتصادي الگوهاي مناسب علمی و فرهنی و هنري در منطقه، برگزاري نمایشگاه

ی بخش عسلویه و...؛شناسی و غذاهاي محلبخصوص نمایشگاه مردم
بخشی از مسائل مطرح شده توسط عضو شوراي بخش عسلویه و اعضا سازمان مردم نهاد -3

ورزان برنااندیشه
ما در ارتباط با درآوردن مشکالت متعدد منطقه، نهاد:هاي مردمبی توجهی مسئولین دولتی به سازمان

ایم، ولی کسی گوش هایی را انجام دادهالیتانداز توسعه پایدار و انعکاس آن به مسئولین مختلف فعچشم
توانست بسیاري از میلیارد تومان می1کردیم، شنیدن صداي ما را ندارد،  زمانی که ما مشکالت را بیان می

آن مشکالت را حل کند. اگر قبل از افتتاح این منطقه (در زمان آقاي رفسنجانی)، به درد و دل مردم بومی 
رسید و االن وضعیت جور دیگري کردند، کار به اینجا نمیهادهاي آنها را عملی میگوش کرده بودند و پیشن

بود؛
هاي مردم اي نیستیم و از تمام زوایاي مشکالت منطقه به خوبی آگاهیم . اگر از سازمانما مردم توسعه ندیده

القمند و فعال اعضاي مسئول و ع، با وجود بشودنهاد عسلویه و شوراي شهر و بخش حمایت و پشتیبانی 
بین صنایع و مردم بومی عسلویه بشویم؛و تعاملم باعث تلطیف فضاي تقابلتوانیمی
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 کنند، اما متاسفانه تعداد افراد نفر به صورت تخصصی کار می500نفر شاغل در منطقه ویژه فقط 2500از
راي تایپ و کار اداري ترین تعداد قرار دارند، حتی ببومی شاغل در بخش تخصصی و غیرتخصصی در حداقل

کرده و باسواد زیاد داریم؛شوند.  این در حالی است که در منطقه ما افراد تحصیلهم استخدام نمی
 بیگانه ستیزي و تقابل مابین مردم بومی با ولی بازده آنچنانی ندارند،در بخش عسلویه دو اداره کار داریم

بومی منطقه را نداریم که الی و میانی مسئولین نمایندهمتاسفانه در سطح عدر منطقه وجود دارد،غیربومی 
صداي مردم را به گوش مسئولین برساند؛

کنند که مردم طرح در ارتباط با دستیابی به توسعه پایدار در مسئولین نفتی در همایش درخواست می
در بین مسئولین هاي مردم بومی ها، مطالبات و درخواستمنطقه طرح بدهند، اما مشکل اینجاست که طرح

گیرد؛مورد توجه قرار نمیو مقامات 
هاي توسعه پایدار عسلویه شرکت داشتند، مردم و هاي مردم نهاد  عسلویه  نیز در همایشاز اعضاء سازمان

کالت متعدد موجود در منطقه ترین تصویر را از مشهاي محلی به خوبی از وضعیت آگاهند و روشنسازمان
تر عمل کنند؛حل این مسائل حتی از کارشناسان بیرونی قويتوان در دارند و می

به آنها داده فضاي مناسبی بایدکرده این منطقهبراي شکوفا شدن و بروز استعداد جوانان و افراد تحصیل
شود و آنها در حاشیه قرار نگیرند؛

 ؛به شهرستاناعتبارات تخصیصی عادالنهتوزیعمشکل در
و نخل تقی را متاثر کرده است، از جمله:روستاها و دو شهر عسلویه ساکنین بیان برخی از مشکالت که

oرشد ناموزن فضاي شهري در روستاها (تبدیل شدن یک شبه دو روستا به شهر)؛
oمجهز نبودن مراکز بهداشتی و...؛مشکالت بهداشتی درمانی ،
oهاي صنعتی و شهري و ...؛آلودگی
o ؛سرویس ایاب و ذهاب به مدارس و،، هزینه خرید آب شیریندفع زبالهمشکالت خدمات شهري: در...
o ،مشکالت معیشتی:  تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت محلی مردم مثال ماهیگیري (صیادي)، کشاورزي

؛هاي باربري و حمل سوخت و...وآمد کشتیهاي محلی،  در اثر شلوغ شدن منطقه و رفتدامداري، تجارت

گیريو نتیجهبنديجمع
هاي دولتی، کارشناسان هاي مختلف (سازمانبا افراد و گروههاي مشورتی انجام شدهدر کل جلسه و نشست

عالقمند چه در سطح هايوجود گروهاز نشان هاي مردم نهاد محلی و جوامع بومی و محلی)آزاد و سازمان
.  این آمادگی باشندا  میهکه آماده همکاري و تعامل با دیگر گروه، استاستانی و چه در سطح محلی 

هاي هاي ذینفع، گامهاي طرح گفتگو و توسعه در ایران: همسوئی گروهتا بتوان با تکیه بر هدفبستري است
ها در حل برخی از مشکالت مثبتی در راستاي دستیابی به توسعه پایدار در منطقه و همسو شدن این گروه

منطقه برداشت. 


