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خالصه گزارش سفر 
 1390آبان ماه 30و 29به استان بوشهر و عسلویه
طرح 
هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه

گروه اعزامی طرح
زادهدیداري و خانم نقیآقایان دکتر فرور، مالکی و

هاي سفرهدف
 گفتگو و توسعه در «در راستاي ادامه اجراي طرح دولتی استان بوشهر،مسئوالنبا برخی از اندیشیهمنشست

؛ »هاي ذینفعایران: ایجاد همسویی میان گروه
و پیشنهادهاي دراز مدت هاي عاجل ریزي براي اقدامنشست مشورتی با نمایندگان جوامع محلی در عسلویه، برنامه

و ارتقاء توان این گروه در روند اجراي طرح با روش مدیریت مشارکتی؛

دولتی استان بوشهرن مسئوالبا برخی از نشست
استان بوشهر در بخش مرتبط با طرح درهاي دولتیو کارشناسان برخی از سازمانمسئوالننفر از 13: کنندگانشرکت

؛و استانداريبیعی و شیالتتحقیقات کشاورزي، منابع ط

جلسهخالصه
؛اهللا مجید توسط حاج آقا نصیريتالوت آیاتی از کالم
 بوشهر، ضمن خوشامدگویی به و منابع طبیعی استانرئیس مرکز تحقیقات کشاورزي،فخريفرهاد مهندس

استان به دستاوردهاي و نیاز » در ایرانگفتگو و توسعه«طرح به ضرورت اجراي،تحقیقکنندگان و گروه شرکت
را در مورد تجربه خود ایشان همچنینهایی در دستیابی به توسعه پایدار اشاره کردند.   آتی و مهم این چنین طرح

کنندگان بیان و آنرا بسیار مفید و سازنده خواندند؛به شرکت،شرکت در اولین کارگاه مشارکتی این طرح در منطقه
هاي سو کردن گروههایی در هملزوم اجراي طرحبهنیز با اشارهاستاندار بوشهر مشاور فرهنگی ،آقا نصیريحاج

اي تاکید کردند؛هاي توسعهـ اجتماعی در طرحفرهنگیتوجه به پیوستبر ضرورت ذینفع در منطقه، 
 جمع ارائه بهآن و حامیان مالی همکارانطرح، کالنمعرفیمطالبی را در موردتقی فرور،محمددر ادامه دکتر

طرح را واردکردن مباحث توسعه پایدار در روند توسعه شتابان صنعتی در استان بوشهر این هدف کلی ودادند
ذینفعان مختلف براي تقویت آثار مثبت توسعه صنعت نفت و کاهش پیامدهاي منفی آن عنوان و با امید همسوئی 

کردند؛تاکید
ت براي ارائه پاورپوینرا طی » طرح گفتگو و توسعه در ایران«ژه زاده جزئیات بیشتري از پروخانم نقیسپس

برگزاري از نحوه )Photostoryبصورت داستان مصور (یکوتاهفیلمکنندگان توضیح دادند و در ادامه،شرکت
و توسعه پایدار درهاي ذینفع: بهبود زندگیاندیشی و رهیابی با گروههم«تحت عنوان «اولین کارگاه مشارکتی

نفت در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس برگزار صنعت و ، استانیمحلیذینفعانکه با حضور ،»منطقه عسلویه
؛پخش شد، شده بود

 هاي پاسخو کردندشرکت کنندگان جلسه سواالتی در ارتباط با طرح حاضر مطرح ارائه شده،مطالببا توجه به
ها چگونگی و روش اجراي طرح ارائه شد.  محور این بحثطرحنظر از طرف گروه تسهیلگران و کارشناسانمورد 

هاي آتی طرح بود.  و فعالیتصنعتی منطقهدر منطقه، ضرورت توجه به مسائل اجتماعی در روند توسعه
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 و هاي فراروي منطقه بررسی مهمترین چالش«اندیشی با موضوعهمنشستدر این جلسه در ارتباط با برگزاري
آمادگی خود را براي همکاري و ن احاضرو گرفت انجام هایی تبادل نظر»هاي دولتیسازمانسئوالنمبا راهکارها 

شرکت در این چنین کارگاهی اعالم کردند. 

دستاوردها
 ؛هاي دولتیسازمانمسئوالن و کارشناسانتوجیه آماده سازي تعداد بیشتري از
ه در نشست و پیشنهاد و عالقمندي آنها جهت:اظهار رضایت شرکت کنندگان  از مطالب ارائه شد

oها با تر طرح براي دیگر گروهبرگزاري سمینار یکروزه  با حضور ذینفعان دولتی و دانشگاهی و معرفی گسترده
؛و زیستمحیطیتاکید بر مسائل اجتماعی

oیه در آینده نزدیک؛استان و عسلوبا ذینفعان دولتی و دانشگاهی مشارکتیریزي براي برگزاري کارگاهبرنامه
o همایش توسعه پایدار، یکپارچه و داناییسومین فرهنگی و اقتصادي در به مسائل اجتماعی ـخاصتوجه

. منطقه ویژهمحور 

هاپیگیري
 ،کارگاه مشارکتی با ذینفعان دولتی و دانشگاهی استان و عسلویه در آینده نزدیکو اجرايریزيبرنامهپیگیري

اي فراروي منطقه و رفع آنها.هجهت بررسی چالش
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1390آبان 29، بوشهراندیشی طرح، نشست هماسامی شرکت کنندگان در 
سمتنام و نام خانوادگی

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استانفرهاد فخري.1
مسئول مرکز راهبري مهندسی فرهنگی استانمحمد نصیري.2
مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استانرئیس سازمان نظام سهیل مهاجري.3
المللی انرژي (وزارت نفت)کارشناس موسسه مطالعات بیناحمد مالکی.4
کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري بوشهرپرویز دانش پور.5
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی آبخیزداري بوشهرمهدي کریمی.6
توسعه پایدار و محیط زیسترئیس هیئت مدیره موسسهمحمد تقی فرور.7
کارشناس موسسه توسعه پایدار و محیط زیستزادهناهید نقی.8
کارشناس موسسه توسعه پایدار و محیط زیستعلی اصغر دیداري.9

مسئول بخش و عضو هیئت علمی تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزيعبدالمهدي کبیري فرد.10
اغبانی مرکز تحقیقات کشاورزيکارشناس ارشد بعبدالحسین گرشاسبی.11
مسئول بخش و کارشناس بخش تحقیقات ......... مرکز تحقیقات بوشهرحسین خاج.12
کارشناس ارشد بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزي منابع طبیعیفاطمه عالمیان.13
عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزيمحمد هادي صادقی.14
معاون آموزش سازمان نظام مهندسی کشاورزان استان بوشهراحمد دوانی.15
مسئول نوسازي و تحول اداره کل شیالت استان بوشهرمحمدیان.16
کارشناس بخش منابع طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیستمحبوبه پوربهی.17

------------------------------------------------------------------------ ---
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نشست با نمایندگان جامعه محلی
نفر از نمایندگان جوامع محلی14حاضران در نشست: 

جلسه خالصه
اي از خالصه کارگاه مشارکتی اول طرح براي کسانی که در کارگاه حاضر دقیقه10پس از نمایش فیلم در این جلسه

توضیحاتی در روند اجراي طرح کردند. ایشان همچنینهاي قبلی و نشستبه نتایج ايآقاي دکتر فرور اشارهنبودند،
توسعه و گفتگو در ایران: ایجاد همسویی «مورد روش مدیریت مشارکتی و چگونگی به کارگیري این روش در طرح 

در درك فعاالنهبا مطرح کردن سواالت و بیان مطالبیبه جمع ارائه دادند.  شرکت کنندگان» هاي ذینفعمیان گروه
شرکت کردند.هاي ذینفعو نقش اساسی جامعه محلی در پیشبرد طرح با دیگر گروهمدیریت مشارکتی وم جمعی مفه

در پایان آقاي دکتر فرور به سواالت ذینفعان جامعه محلی در روند اجراي طرح پاسخ دادند ضمن اینکه بیان کردند 
:و امید بر آن است تارند اما سعی هایی وجود دااین چنین طرحو بخصوصموانع و مشکالت در همه مناطق 

oهاي ذینفعبراي تمام گروه» بازيهموار شدن زمین«با هاي ذینفع در طرح، سازي گروهدر مرحله آماده
)، همه نهادو مردمهاي دولتیجوامع بومی و محلی و سازمانها (صنایع نفت و گاز،ترین گروهبخصوص اصلی

براي مرحله مذاکره آماده شوند، تا بتوانند با ها و راهکارهاي خود،دست داشتن پیشنهادها با در گروه
بسیج منابع و امکانات مادي و معنوي خود گامی موثر و مثبت در حل مشکالت منطقه و رفع وهمبستگی

هاي موجود بردارند. نگرانی
 اندیشی هم«ر کارگاه مشارکتیدیگري در بررسی مطالب ارائه شده دمرحلهدر بخش دیگري از نشست، پیشنهاد شد، تا

توسط خود ، 90خرداد ماه 5مورخ »هاي ذینفع: بهبود زندگی و توسعه پایدار در منطقه عسلویهو رهیابی با گروه
مختص جوامع محلی نبود و فقط بقصد تمرینی در 1390خرداد 5. توضیح آنکه کارگاه برداشته شودجامعه محلی

شارکت بسیار فعال گروه اجرایی مؤسسه و ماین امر با تسهیلگري لذا  م شده بود.  هاي ذینفع انجااندیشی گروههم
مرور مجدد جداول محلی تا پاسی از شب انجام گرفت.  هدف اصلی از انجام این فعالیت گروهی نمایندگان جامعه
هاي عاجل در منطقه و اقدامریزي جهت ارائه پیشنهاد برايو برنامهاز مطلوب آینده و برنامه اقداماندمشکالت، چشم

بود. یگروه جوامع محلخودتوسطمدت همچنین پیشنهادهاي دراز



٦

نکته
چگونگی بیان وگروه درایندهنده افزایش ظرفیتمشارکت بسیار فعال و جدي نمایندگان حاضر در نشست نشان

و تقویت حس دهدز جامعه را تحت تاثیر قرار میبینی، اولویت دادن به مسائلی که گروه بیشتري اواقع،تحلیل مشکالت
هاي مشارکتی ها و کارگاهرود با برگزاري نشستلذا انتظار میبود.  هاي موجود ها در رفع چالشتعامل با دیگر گروه

؛شته شودهاي طرح برداهاي موثرتري در پیشبرد هدفبیشتر گام

 و در در جمع خود پی بگیرند را(مرور مشکالت و...)دیگري يکارنمایندگان جامعه محلی با تشکیل نشست قرار شد
هاي نشستها و این نشستتا با تکیه بر نتایج تسهیلگران طرح در عسلویه داشته باشند،، نشست مجددي با پی آن

از هاي کوتاه مدت و درپیشنهادهایی براي اقدام«سند مربوط به تدویندر تهیه وراالزم قبلی بتوانند اقدام 
دهند؛بانجاممحلی از طرف جامعه »مدت

دستاوردها (نتایج)
 افزایش ظرفیت گروه جامعه محلی و ارتقاء درك آنها در چگونگی و روند اجراي روش مدیریت مشارکتی (گامی دیگر از

هاي ذینفع)؛سازي گروهمرحله آماده
؛امیدواري بیشتر ذینفعان جامعه محلی به ادامه طرح
هاي موجود؛ها بخصوص صنایع نفت و گاز در حل چالشان آنها به دیگر گروهافزایش اطمین

هاپیگیري
 ها و زاندانشست مشورتی نمایندگان جامعه محلی در عسلویه و ادامه مرور و بررسی جداول مشکالت، چشمبرگزاري

بندي آنها؛برنامه اقدام واولویت
سند مربوط به تدویننمایندگان جامعه محلی جهت تهیه وبات گروه اجرایی و تسهیلگران مؤسسهبرگزاري نشس

از طرف جامعه بومی و محلی؛ » هاي کوتاه مدت و دراز مدتپیشنهادهایی براي اقدام«

گیريجمع بندي و نتیجه
 ي هاهاي ذینفع، بخصوص برخی از نمایندگان سازمانسازي گروهمرحله آمادهگام دیگري در پیشرفت طرح دراین سفر نیز

شرکت دولتیذینفع گروه حضور فعال و عالقمندي نمایندگان . جامعه محلی بودنمایندگان دولتی در سطح استانی و 
هاي یافتن راهکارهایی براي حل چالشها و آمادگی آنها براي رفع نکات ابهام و کننده، خود نشانی از استقبال این سازمان

موجود در استان و منطقه است؛
 جامعه محلی دهد نمایندگان نشان میادامه داشت، نیز جامعه محلی که تا پاسی از شب نمایندگاننشست بابرداشت از

ند اهرا کسب کردین اطمینان باشند و اهاي ذینفع در منطقه جهت حل مشکالت میدرصدد همکاري و تعامل با دیگر گروه
.برداشتي موثري در راه رسیدن به توسعه پایدار در منطقه هاگامتوان آنها در روند اجراي طرح میبا مشارکت فعالکه
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