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هاي گفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«خالصه گزارش سفرهاي طرح  
) 2013سال دسامبر (1392تا دي ماه 1390دي ماه » ذینفع

مهمترین موارد تاریخ شرکت کنندگان نام حلسه
ر ایران و در بین جوامع بومی و محلیتبادل نظر در مورد تجارب سنستا در انرژي هاي نو و دیگر انرژي هاي تجدید شونده د
 این گفتگو در مورد عالیق سازمان منطقه ویژه اقتصاد انرژي پارس در اجراي پروژه هاي مرتبط با انرژي هاي نو و احتمال همکاریهاي آینده در

زمینه.

90آذر  آقایان حیدري و مهربان از 
و نقی زاده،منطقه ویژه 

از دیداريرضوي و 
سنستا

شورتی جلسه م
با دو نفر از 
کارشناسان 

سازمان منطقه 
ویژه اقتصادي 

انرژي پارس
  در نشست با مدیران پژوهش و » هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«همفکري در مورد چگونگی ارائه طرح

؛90ی در موسسه بین المللی مطالعات انرژي، دي فرهنگ–فناوري به عنوان بخشی از ذینفعان کلیدي در مطالعات اجتماعی 
 .موسسه توسعه پایدار و محیط زیست وقت نیم ساعته اي در این نشست براي ارائه نتایج طرح و سوال و جواب در مورد آن خواهد داشت
 .قرار شد پاورپوینتی تهیه و در آن جلسه به شرکت کنندگان ارائه شود

دي ماه 
90

زاده خانم ها رضوي و نقی
آقایان: دیداري, دکتر 

طالبیان و مهندس مالکی 
و دکتر مسلمی

جلسه مشورتی 
در موسسه 

مطالعات بین 
المللی انرژي

،نتایج و ارائه پاورپوینت معرفی طرح گفتگو و توسعه پایدار در ایران و روند اجراي آن (متدولوژي اجراي طرح، گروههاي ذینفع؛ هدفها؛ فعالیت ها
دامه راه)دستاوردها و ا

سول و جواب در مورد رویکرد مدیریت مشارکت و چشم انداز آینده طرح در منطقه عسلویه
موسسه بین المللی مطالعات انرژي  (متدولوژي اجراي طرح، گروههاي ذینفع؛ ارائه پاورپوینتی توسط آقاي دکتر مسلمی در مورد فاز صفر طرح

مه راه)هدفها؛ فعالیت ها، نتایج و دستاوردها و ادا
توضیحاتی توسط خانم دکتر رضوي در مورد طرح گفتگو و توسعه پایدار در ایران و روند اجراي آن
 پرسش و پاسخ شرکت کنندگان در مورد توسعه پایدار و صنایع نفت و گازدر ایران
ه عسلویه توسط آقاي دکتر طالبیان توضیحاتی در ارتباط با بکارگیري رویکرد مدیریت مشارکتی در طرح گفتگو و توسعه پایدار در منطق

دي ماه 
90

خانم ها رضوي و نقی زاده 
و آقاي دیداري از سنستا و 

کارشناسان پژوهش و 
فناوري از صنایع نفت و 

گاز

شرکت در 
-هیکروزسمینار 

مدیران پژوهش و 
ري فناو

هاي تابعه شرکت
وزارت نفت

با پیامی از سوي نماینده 90تا 89ملی چشم انداز توسعه پایدار یکپارچه و دانایی محور (نمایش ویدئو گلیپی از همایش اولین و دومین همایش (
بنیاد زمین زنده در مورد توسعه پایدار؛ 

توزیع انتشارات مربوط به طرح گفتگو و توسعه پایدار در ایران در بین عالقمندان و شرکت کنندگان سمینار؛

90اسفند  آقاي علی اصغر دیداري ر شرکت د
همایش سومین 

ملی چشم انداز 
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مهمترین موارد تاریخ شرکت کنندگان نام حلسه
 ایرانمنش و توضیحات ایشان در مورد اثرات مثبت طرح گفتگو و توسعه در ایران و نام بردن از شرکاي طرح ارائه پاورپوینتی از سوي آقاي دکتر

تر جاللی؛(بنیاد زمین زنده) انیستیتو مهندسی نفت، دانشگاه تهران و سنستا و موسسه مطالعات انرژي و تاکید و تشکر ویژه از آقاي دکتر فرور و دک
سعه پایدار، همسویی گروههاي ذینفع و کلیدي و توسعه متوازن؛ و فلرزدایی در سخنرانی تمام مقامات از جمله برجسته بودن توجه به بحث تو

مهندس قلعه بانی, سوري و دکتر علی احمدي؛
 مهندس سوري و قلعه بانی و نصیري. انطرح به آقایو دیگر مستندات ارائه خالصه اجمالی

توسعه پایدار 
یکپارچه و دانایی 

در عسلویهمحور

 از گفتگو و تبادل نظر در مورد فعالیت ها اجرایی طرح، گزارش پیشرفت کار اجمالی از روند فعلی طرح و ارائه گزارش ها و مستندات تهیه شده
.1390فعالیت هاي طرح تا آخر سال 

91اسفند  ده، دیداري رضوي و نقی زا
دکتر جاللیو اقاي

نشست مشورتی 
با آقاي دکتر 

جاللی در موسسه
پژوهش و فناوري نشست غیررسمی با قائم مقام سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس (مهندس دولتی زاده) و آقاي مهندس احمدزاده (مدیر

سازمان) .
ان به آقایان دولتی زاده و احمد زاده.  معرفی و توضیح مختصر طرح گفتگو و توسعه پایدار در ایر
گفتگو و تبادل نظر در مورد مقوله توسعه پایدار و دیدگاه نسبی حضار نسبت به فعالیتهاي اجرایی طرح در منطقه؛
 در منطقه؛ دیدگاه مثبت مسئوالن منطقه ویژه در دخیل کردن جوامع بومی و محلی در امور مربوط به خود و روند دستیابی به توسعه پایدار
 دخیل کردن و مشارکت جوامع محلی در برنامه هاي فن آوري و پژوهش سازمان در سطوح محلی در آینده نزدیک؛
 ایشان در جلسه بودند و زمان کافی براي مالقات گروه فراهم نبود.  ارائه مستندات و - رئیس دفتر آقاي مهندس نصوري–دیدار با آقاي ماهگلی

گزارش هاي طرح
 و کارگاه مشورتی با نمایندگان جامه محلی در روستاي سهمو جنوبی. ارائه گزارش نشست با آقاي دولتی زاده و احمدزاده توسط آقاي نشست

نزدیک. بوهندي به حضار و دیدگاه مثبت آنان در کار با جامعه محلی و مشارکت آنها در برنامه هاي پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه در آینده 
روهی در مورد مدیریت مشارکتی و مراحل مختلف آن (مذاکره؛ تاسیس نهاد جامعه محلی براي همکاري با نهادهاي بیرونی به صورت بحث گ

منسجم.

اردیبهشت 
91

آقایان دکتر فرور؛ دیداري 
و خانم نقی زاده 

نماینده جامعه محلی 

سفر به عسلویه

سه جلسه با گروههاي مختلف: 
زاده و دو نفر از همکاران ایشان در واحد پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه براي ارتباط بیشتر آنان در طرح گفتگو و جلسه به مهندس احمد

توسعه پایدار و هماهنگی هاي آتی در اجراي پروژه؛
توضیحات تکمیلی در مورد طرح و متدولوژي اجراي آن در عسلویه توسط آقاي دکتر فرور؛
رد گروههاي ذینفع در منطقه؛بحث و تبادل نظر در مو
بحث و تبادل نظر در مورد چالش هاي موجود بین سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و جوامع محلی عسلویه؛

91خرداد  آقاي دکتر فرور، آقاي 
دیداري و خانم نقی زاده 

سفر به عسلویه
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مهمترین موارد تاریخ شرکت کنندگان نام حلسه
----------------------------------

ز نمایندگان جامعه محلی در شهر نخل کارگاه مشارکتی با جوانان نخل تقی؛ معرفی طرح توسط نمایندگان روستاي چاه مبارك به تعداد بیشتري ا
تقی و تبادل نظر با آنان با هدف جلب اعتماد گروههاي محلی در همکاري و تعامل با منطقه ویژه و دیگر سازمانها؛

پرسش و پاسخ در مورد هدف ها، فعالیت ها و چشم اندازهاي آتی طرح؛
 منطقه ویژه در رفع چالش هاي موجود در منطقه آمادگی نمایندگان حاضر در همکاري و تعامل با هدفهاي طرح و

-------------------------------------
 نفر از جوانان فعال بخش عسلویه (از روستاها و شهرها) در خلیج زیباي نایبند.  توجیه طرح و فعالیت هاي و نتایج 25نشست مشورتی و کارگاه با

آن از زبان محلی ها به حاضرین جدید. 
 پاسخ و گفتگوي چند جانبه در مورد همکاري جوامع بومی و محلی در اقصی نقاط دنیا و ایران پرسش و
 ارائه مستندات مربوط به طرح (خبرنامه) جهت اطالع بیشتر عالقمندان و اطالع رسانی به سایرین

ه همکار از شرکت ملی نفت ایرانجلسه با حضور س
 به » هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«توضیحات آقاي دکتر طالبیان در مورد فعالیت ها و نتایج طرح

حضار و اهمیت این طرح در اتصال سه بخش دولت، جامعه محلی و صنایع نفت و گاز؛ 
ه بین المللی مطالعات انرژي به دالیل متعدد در سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس؛تاخیر در اجراي طرح ... موسس
معرفی شرکاء طرح بخصوص سنستا و تجربیات آن در سطح محلی و ملی و بین المللی روند مثبت طرح در کار با جوامع بومی و محلی؛
مشکالت و موانع موجود در طرح (مشارکت مالی و...)؛
ایج مثبت طرح و یادگیري از آنها براي بسط تجارب در ارتقاء و دستیابی به توسعه پایدار در سایر مناطق.امید به نت

91خرداد  آقاي دکتر فرور، آقاي 
دیداري و خانم نقی زاده و 

رضوي.
سه همکار از شرکت ملی 

نفت ایران و همکاران 
موسسه بین المللی 

مطالعات انرژي

جلسه در موسسه 
بین المللی 

طالعات انرژي م

گفتگو و توسعه پایدار در ایران: «جلسه با آقاي دکتر ایران منش و آقاي دکتر طالبیان و سایر همکاران موسسه در ارتباط با تامین مشارکت مالی طرح 
لویه. در ارتباط با هزینه هاي سفر و برگزاري کارگاهها و اقامت همکاران طرح در عس» هاي ذینفعایجاد همسویی میان گروه

تهیه و تنظیم اسناد مرتبط با بحث مشارکت مالی طرح با همکاري موسسه و سنستا جهت رفع موانع موجود

اردیبهشت 
و خرداد و 

91تیر 

IIESهمکاران سنستا و  جلسات متعدد در 
موسسه بین 

المللی مطالعات 
انرژي 

د اجراي طرح و دستاوردهاي آنجلسه با مدیر پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه و ارائه مفصل رون
برگزاري جلسه مشترك با ذینفعان بومی و مدیران سازمان منطقه ویژه

کنندگان و گروه تحقیق، از طرح گفتگو و توسعه آقاي مهندس احمدزاده رئیس پژوهش و فناوري منطقه ویژه، ضمن خوشامدگویی به شرکت
بال کرده و به دستاوردهاي مهم آن براي توسعه پایدار منطقه ویژه و استان بوشهر اشاره (همسوئی بین ذینفعان مختلف در منطقه عسلویه) استق

کردند.

91مرداد  گروه کاري سنستا، 
IIESنماینده 

طقه منR&Dهمکاران 
ویژه

و نمایندگان جامعه محلی 

سفر به عسلویه
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آقاي دکتر فرور، با تشریح و توضیح طرح گفتگو و توسعه، به اهداف آن اشاره کرده و تجربیات گوناگونی را از مدیریت مشارکتی جهت نیل به

توسعه پایدار در سایر کشورها ارائه دادند.
پس، فیلم اولین کارگاه مشارکتی ذینفعان که با حضور ذینفعان محلی و نفتی در منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس برگزار شده بود پخش س

شد.
 بعد از پخش فیلم، آقاي مهندس احمدزاده بحث دعوت از نویسندگان خارجی براي تهیهGuideline در توسعه پایدار صنایع نفت و گاز

آقاي دکتر فرور نیز ضمن استقبال از پیشنهاد مذکور، قول دادند در صورت درخواست سازمان، موسسه توسعه پایدار و محیط مطرح کردند که 
وي همچنین خواستار استفاده از تجارب بین المللی در رابطه با توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز زیست در این زمینه اقدام خواهد کرد.

شدند.
همچنین در تشریح طرح گفتگو و توسعه، آن را در راستاي تکالیف و ظایف مدیرعامل سازمان منطقه ویژه مبنی بر شناسایی آقاي دکتر فرور

ذینفعان کلیدي و دستیابی  به توسعه پایدار ارزیابی نمودند.
 عسلویه شدند و پیشنهاد دادند این آقاي احمدزاده همچنین خواستار استفاده از تحقیقات شرکتهاي خارجی از جمله شل و توتال در منطقه

نیز بکار گرفته و درونی شود.3و 2طرح در مناطق پارس 
در ادامه مهندس احمدزاده بر این نکته تاکید داشتند که این طرح باید جامعه محلی را از فعالیتهاي صنعت نفت در قبال جامعه محلی اطالع

شود. ایشان در این رفتارهاي عینی بوده و نه آنچه که در اذهان و رسانه ها منتشر میرسانی کند تا برداشت جامعه محلی از نفت مبتنی بر
نفوذ در جامعه محلی بطور متناوب در سازمان یا نهادهاي محلی رابطه پیشنهاد دادند جلسات هفتگی یا ماهیانه با ذینفعان کلیدي و افراد ذي

برگزار شود.
هاد بر همدلی و افزایش سرمایه اجتماعی از طریق روش مدیریت مشارکتی تاکید کرده و به تجربه موفق دکتر فرور نیز با استقبال از این پیشن

هاي شهري اشاره کردند.ها در مناطق و محلهبرزیل در مورد مدیریت مشارکتی براي اختصاص بودجه
 با مسائل این منطقه، بر این نکته تاکید داشتند که سال حضور مداوم در منطقه عسلویه و آشنایی 8درپایان مهندس احمدزاده با تاکید بر

حامی طرح بوده و در این راستا سعی خواهد کرد مشارکت سایر ذینفعان نفتی منطقه نیز در این رابطه جلب کرده و دفتر مشارکت مردمی با 
جوامع محلی براي ارتباط بهتر سازمان و اجتماعات پیرامونی ایجاد کند.

: (نتایج) دستاوردها
.مدیریت پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه به عنوان نماینده سازمان حمایت جدي خود را از ادامه طرح اعالم کردند
اعالم آمادگی سازمان براي برگزاري جلسه مشترك با ذینفعان محلی
ریزي براي تدوین مکانیسم ارتباط موثر سازمان منطقه ویژه با جامعه محلی  برنامه

ها :پیگیري

عسلویه
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 .چگونگی تشکیل یک سازمان مردم نهاد متشکل از نمایندگان جوامع محلی براي ارتباط با سازمان منطقه ویژه

1391مرداد 16دوشنبه 
نشست نمایندگان جامعه محلی با مدیریت پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه و کارشناسان سازمان در محل سازمان منطقه ویژه

د مورد بحث):اهم موار(جلسهخالصه
ول آقاي مهندس احمدزاده ضمن خوشامدگویی به نمایندگان جامعه محلی عسلویه بر حمایت جدي خود از طرح گفتگو و توسعه تا حصول نتایج قابل قب

تاکید کردند.
ند و خواستار کمک سازمان در ادامه اقاي دکتر فرور به تشریح فعالیتها و اقدامات طرح که تاکنون با گروههاي مختلف ذینفع انجام شده کرد

براي ارتباط با دو گروه ذینفع بالقوه یعنی پیمانکاران و خانواده هاي کارمندان و مهاجرین شدند.
 رسانند، قانون اساسی مبنی بر ممنوع بودن فعالیتهاي تولید که به محیط زیست آسیب می50آقاي مهندس احمدزاده نیز با اشاره به اصل

ك ذینفعان براي حل این معضل کنونی در منطقه عسلویه شدند.خواستار همکاري مشتر
 آقاي مهندس احمدزاده همچنین با تاکید بر توانمندسازي جامعه محلی براي ایفاي نقش فعال و موثر در صنعت نفت به تجربه استفاده از

ت نفت به کار گمارده شدند.بومیان در پاالیشگاه آبادان اشاره کردند که حفظ آداب و سنن بومیان محلی آنها در صنع
ي ایشان در رابطه با توانمندسازي جامعه محلی به اقدامات سازمان منطقه ویژه در این راستا اشاره کردند. وي با تاکید بر شناسایی فرصتها

تاسیس شعبه کارآفرینی در جوامع محلی به تاسیس مرکز مهارتهاي فنی براي این منظور اشاره کردند. مهندس احمدزاده همچنین به
دانشگاه صنعت نفت براي تربیت نیروي متخصص مورد نیاز صنعت نفت در منطقه اشاره کرده و خواستار توجه جدي جامعه محلی به این امر 

شده و نیروي کار بومی را براي حضور در این مراکز علمی و مهارت آموزي تشویق کردند.
 توسعه یافته بر این نکته تاکید کردند که ارتباط از آموزش مهمتر بوده و براي آگاهی و آقاي دکتر فرور نیز با اشاره به تجربه کشورهاي

همکاري از فعالیتهاي صنعت نفت در منطقه باید مکانیسم ارتباطی مشخصی براي ارتباط ذینفعان با یکدیگر بویژه ارتباط با جامعه محلی 
تدوین شود.

گذاري طرح گفتگو و توسعه در جهت برقراري ارتباط موثر جامعه محلی با سازمان منطقه ویژه نمایندگان جامعه محلی نیز با اشاره به تاثیر
حل هاي مشترك براي چالشها و موضوعات شدند.خواستار تداوم این موضوع تا یافتن راه

دستاوردها (نتایج)  :
سازي بهتر و بیشتر ذینفعان جامعه محلیآماده
حلی به ادامه طرح و ارتباط با سازمان منطقه ویژهامیدواري بیشتر ذینفعان جامعه م
هاي آنها در روند طرحاطمینان جامعه محلی نسبت به پیگیري خواسته
تشکیل نهادي عمومی و غیردولتی براي برقراري ارتباط جامعه محلی با سازمان منطقه ویژه
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ها :پیگیري

برگزاري جلسات مشترك بین ذینفعان
 آماده سازي جامعه محلی براي تشکیل یک سازمان مردم نهاد براي ارتباط با سازمان منطقه ویژه و مشارکت در فعالیتهاي

عمومی در منطقه
گیري:جمع بندي و نتیجه
ها در مسائل و چالشایی براي مدیریت مشارکتیاز آنجا که طرح گفتگو و توسعه سعی دارد تا از طریق ارتباط بیشتر ذینفعان با یکدیگر، زمینه

منطقه عسلویه بیابد، این سفر نیز تا حدود زیادي به رسیدن به این هدف مهم موثر بوده و زمینه اقدامات بعدي طرح را فراهم کرد.
ود.شهاي خود از طریق ارتباط و مذاکره با ذینفعان صنعت نفت آماده میجامعه محلی روز به روز امیدوارتر شده و به پیگیري خواسته
 همچنین با توجه به اقدامات موثري که تا کنون در این طرح انجام شده سازمان منطقه ویژه به عنوان مهمترین ذینفع بخش صنعت نفت، تمایل

جدي و حمایت موثر خود از این طرح را تا رسیدن به نتایج مورد نظر نشان داد.
موضوع جلسه: چگونگی پیشبرد طرح گفتگو و توسعه به صورت نهادینه با جوامع بومی و محلی 

تاسیس یک گروه یا کمیته کاري متشکل از نمایندگان گروههاي ذینفع, نهادینه کردن این کمتیه با تخصیص وظایف مشخص -1
ذاکره و توسعه پروزه هاي تحقیقاتی و توسعه اي؛براي اجرا، م

تهیه یک دستورالعمل که بتواند ضمانت اجرایی به این کمیته بدهد (تنها روي کاغذ نباشد)و توسط وزارت نفت نیز اعالم و -2
پشتیبانی شود؛ 

جتماعی و گسترش افقی و معرفی دو نفر از همکاران موسسه به سنستا براي پیوستن به گروه کاري، جهت آموزش تسهیلگري ا-3
عمودي نتایج طرح در آینده؛ 

اختصاص مکانی به تیم کاري پروژه در سازمان منطقه ویژه اقتصادي؛ -4
تشویق و دلگرمی عموم مردم بخصوص جوامع بومی و محلی براي راه اندازي مرکز آموزشی خلیج فارس و رفع نیازهاي فنی گروههاي ذینفع .1

محلی در منطقه؛
یک فضاي مجازي براي تحقیقات و مطالعات مستمر گروههاي عالقمند راه اندازي .2

91مرداد  دکتر فرور, نقی زاده 
ودیداري (از سنستا)

آقاي دکتر طالبیان و دکتر 
ساالري و آقاي مهندس 

مالکی از موسسه 

جلسه و 
نشست 

مشورتی در 
موسسه بین 

المللی مطالعات 
انرژي

رتباط با تاسیس مرکز (دفتري) توسط جوامع بومی و محلی در عسلویه.  مرکزي مستقل براي تسهیم اطالعات پیشنهاد آقاي مهندس احمدزاده در ا
مرتبط با فعالیت هاي منطقه ویژه با عموم مردم 

شهریور 
91

آقاي مهندس احمد زاده
آقاي ناصر بوهندي از 

روستاي زبار

جلسه یکی از 
نمایندگان جامعه 

محلی با دفتر 
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پژوهش و 

ي منطقه فناور
ویژه

کارگاه و نشست مشورتی با نمایندگان جوامع بومی و محلی در روستاي چاه مبارك
گفتکو و مشورت در مورد تاسیس و راه اندازي دفتر مرکزي جهت همکاري و تعامل با منطقه ویژه؛
دگی از جوامع بومی و محلی؛بحث و گفتگو در مورد تشکل جامعه محلی به عنوان نهاد مدیریت مشارکتی بخش عسلویه به نماین

مرور اساسنامه هاي متعدد تشکل هاي مردمی (روستایی و عشایري) در طرح هاي متعدد جهت کسب آگاهی از مفاد اساسنامه هاي مرتبط با حفظ 
محیط زیست و طبیعت توسط جوامع بومی و محلی

ه غیرتجاري؛اهمیت مفاد اساسنامه تشکل، نام تشکل و مراحل ثبت آن به عنوان یک موسس
------------------------------------------

منطقه ویژه–نشست مشورتی با آقاي مهندس احمدزاده 
ارائه گزارش نشست جامعه محلی در مورد تاسیس تشکل محلی توسط نماینده جوامع محلی و تاکید آقاي مهندس احمدزاده در تاسیس 

ویژه و محول کردن و برون سپاري برخی از وظایف سازمان به این سازمان محلی. دفتر محلی جوامع محلی جهت همکاري با منطقه
خبر در مورد توافق نامه مشترك بین سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه ویژه و تاسیس دانشکده محیط زیست دریایی در عسلویه 

کردند در صورت امکان جامعه محلی، مکانی را براي که به عنوان فرصتی ارزشمند می تواند در منطقه محسوب گردد.  ایشان پیشنهاد 
تاسیس این دانشکده به صورت وقف در اختیار بگذارند ضمن اینکه میتوانند در هیئت امناء این دانشکده نیز انجام وظیفه نمایند؛ 

ه جمع ارائه دادند.   ایشان بیان کردند ما آقاي ناصر بوهندي گزارشی از جلسات جامعه محلی و اقدام آنها در مورد تاسیس تشکل محلی در عسلویه ب
محلی تصمیم گرفته ایم که تشکلی را به صورت غیرتجاري ثبت کنیم و اساسنامه اي تدوین کنیم که بیانگر دیدگاه و خواستهاي تمام گروههاي ذینفع

اط ارگانیک داشته باشد و همکاري الزم را در اجراي پروژه هاي در عسلویه باشد.  این نهاد میتواند به صورت نهادینه با منطقه ویژه و سایر سازمانها ارتب
مرتبط با هدفهاي اساسنامه انجام دهد.

شهریور 
91

گروه کاري سنستا
نمایندگان جامعه محلی و 

منطقه R&Dهمکاران 
ویژه

سفر به عسلویه 
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91مهر  گروه کاري سنستا

نمایندگان جامعه محلی و 
منطقه R&Dهمکاران 

ویژه

به عسلویه سفر
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و » نوین در نگهداشت انرژيرویکرد هاي«مهرماه به دعوت مهندس احمدزاده نشست مشترك با دکتر عامري دبیر کنفرانس بین المللی 11در تاریخ 
دکتر غنی زاده و دیگر کارشناسان دفتر مشاور صنعت و کارآفرینی دانشگاه تهران در محل کارآفرینی داشگاه برگزار گردید. 

دکتر فرور ضمن معرفی سنستا اشاره اي به فعالیت هاي سنستا در بخش انرژي هاي نو ( بادي و خورشیدي) و کار با جوامع بومی و محلی و طرح
عسلویه کردند. 

مللی و شناسایی و سنستا اعالم آمادگی کرد تا در صورت وجود امکانات و شرایط مناسب به عنوان یک سازمان مردم نهاد در برگزاري بخش هاي بین ال
ند.دعوت از محققان و افرادکلیدي مرتبط با اهداف کنفرانس همکاري نماید تا آنها به عنوان سخنرانان کلیدي و تاثیر گزار به ایران دعوت شو

اول را نیز به موسسه کنفرانسدومین کنفرانس بین المللی ارائه دادند و قرار شد مستنداتتوضیحاتی در خصوص برگزاريدکتر عامري دبیر همایش
اسفند ماه با هدف هم افزایی دانشگاه، دولت و 9و 8، در تاریخ »رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي«المللی سال نمایند.  دومین کنفرانس بینار

خواهد شد.برگزار تهران در دانشگاه "خودکفایی، تولید و کارآفرینی در زمینه انرژي"صنعت در زمینه بهینه سازي مصرف انرژي با شعار 

مهر 11
1391ماه 

نشست مشترك با مهندس 
احمدزاده از سازمان 

منطقه ویژه اقتصادي 
انرژي پارس، دکتر عامري 
دبیر کنفرانس بین المللی 

نوین در رویکرد هاي"
"نگهداشت انرژي

جلسه در دانشگاه 
تهران در باره 
کنفرانس بین 

رویکرد "المللی 
نوین در هاي

"شت انرژينگهدا

 شرکت ملی نفت ایران در تهران و همکاري نزدیک جهت برگزاري بخش ایمنی، سالمت و محیط زیست جلسه معاونت 8شرکت فعال در
؛ 91در هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا، دوحه، قطر، آذر » وزارت نفت-نشست حاشیه اي جمهوري اسالمی ایران«

نشست حاشیه اي «در جلسه » هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«از طرح تهیه و ارائه پاورپوینتی
.91، هجدهمین نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوا،  دوحه، قطر، آذر »وزارت نفت- جمهوري اسالمی ایران

مهر و آبان با شرکت همکارانی از 
سنستا، موسسه بین 

رژي، المللی مطالعات ان
شرکت ملی نفت ایران، 
سایر صنایع نفت و گاز

8شرکت در 
جلسه معاونت 
بخش ایمنی، 

سالمت و محیط 
شرکت زیست 

ملی نفت ایران
گزارش جلسه:

) متشکل از: مدیر و همکاران پژوهش و فناوري سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي1نفر (پیوست 10جلسه مشترکی با حضور 22/8/1391در تاریخ 
و دو نفر از بانوان منطقه عسلویه (روستاي دهنو و شهر عسلویه) و همکاران موسسه توسعه » موسسه توسعه پایدار نایبند«پارس، نماینده هیئت موسس 

پایدار و محیط زیست تشکیل گردید.  اهم موارد مطرح شده در این نشست به شرح زیر بود: 
منجمله:1391تا آذر ماه » گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی بین گروههاي ذینفع«ح ارائه گزارشی از روند اجرا و پیشرفت کار طر-1
a. ارائه گزارشی از کارگاهها و نشست هاي مشورتی و ظرفیت سازي با نمایندگان جامعه محلی عسلویه، بخش پژوهش و فناوري سازمان منطقه

رژي؛ویژه اقتصادي انرژي پارس و موسسه مطالعات بین المللی ان
b. روستا و دو  21و مفاد آن در مورد ساز و کارهاي انتخاب نمایندگان (زن و مرد) از » موسسه توسعه پایدار نایبند«روند تهیه و تنظیم اساسنامه

قرار شد این نمایندگان با مشورت و اجماع گروهی».  توسعه پایدار نایبند«شهر نخل تقی و عسلویه براي حضور در مجمع عمومی تشکل 
معرفی گردند؛» توسعه پایدار نایبند«متشکل از  امام جمعه و شوراي هر روستا/ شهر و معتمدان محلی انتخاب و به هیئت موسس موسسه 

c. در جهت تشکیل اولین مجمع عمومی و سایر مراحل در جهت روند » توسعه پایدار نایبند«تالش در تسریع انتخاب اعضا مجمع عمومی موسسه

91آبان  سفر به عسلویه 



10

عنوان گامی مثبت با هدف عملی کردن چشم انداز همکاریهاي آینده جامعه محلی و سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي به » موسسه«ثبت 
پارس و منطبق بر هدفهاي مشترك و بخصوص وارد شدن از مرحله حرف به مرحله عمل؛

d. هاي تشکل؛براي بسط فعالیت» توسعه پایدار نایبند«امکان تشکیل کمیته هاي مختلف در داخل موسسه
پشتیبانی و تشویق مسئولین سازمان مطنقه ویژه اقتصادي انرژي پارس از شکل گیري موسسه توسعه پایدار نایبند و هدفهاي موسسه؛ -2
و اعالم آمادگی براي همکاري با منطقه ویژه در به عهده گرفتن تبلیغات محیطی بخصوص » توسعه پایدار نایبند«شکل گیري تیم تبلیغاتی موسسه -3

در فرودگاه بین المللی خلیج فارس؛
مصوب شدن تاسیس دانشگاه بین المللی خلیج فارس و همکاري و مشارکت جامعه محلی در تعیین و اهداي فضاي مربوط به دانشگاه، تشکل -4

هیئت امنا و سایر موارد مربوط؛
ت حضور کارشناسان بین المللی در  دومین جه(CENESTA)مشورت و همفکري در مورد تسهیلگري موسسه توسعه پایدار و محیط زیست -5

و اعالم حمایت و همکاري موسسه از برگزاري کنفرانس مذکور و حضور در کمیته » رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي«کنفرانس بین المللی
هاي داوري و علمی و کارگاههاي آموزشی آن. 

گزارش نشست مشورتی
و دیگر نمایندگان جامعه » موسسه توسعه پایدار نایبند«) متشکل از: هیئت موسس 2نفر (پیوست 14ضور جلسه مشترکی با ح22/8/1391در تاریخ 

محلی از روستاهاي مختلف و گروه تسهیلگري موسسه توسعه پایدار و محیط زیست و نماینده موسسه مطالعات بین المللی انرژي در محل روستاي 
شده در این نشست به شرح زیر بود:سهمو جنوبی تشکیل گردید.  اهم موارد مطرح

»موسسه توسعه پایدار نایبند«نشست مشورتی با اعضاي جامعه محلی و هیئت موسس 
گزارش آقاي بوهندي کمالی از:

برگزاري جلسات مشترك اعضاي هیئت موسس در ارتباط با مفاد اساسنامه بخصوص بحث کمیته زنان؛-1
ی درج کمیته زنان در اساسنامه موسسه توسعه پایدار نایبند و اجماع اعضا حاضر در نشست مشورتی بحث و گفتگو در مورد چرائی و توجیه منطق-2

در این زمینه؛ 
گفتگو در مورد چگونگی و حیطه فعالیت کمیته زنان موسسه (مستقل/ مشورتی یا زیر نظر هیئت مدیره)؛-3
لف جامعه (گیس سفیدان و صاحبان تجربه و دانش بومی همچون گیاهان مشورت در ساز و کار انتخاب و حضور نماینده گان زن از قشرهاي مخت-4

دارویی و طب سنتی در کنار قشر تحصیلگرده و جوانان در امور دیگر)؛
نفر براي مراجعه به روستاها جهت مشورت و 30مشورت و اجماع جامعه محلی در مورد انتخاب نمایندگانی از روستاها و شهرهاي بخش عسلویه -5

ا شوراي انتخاب (امام جمعه، شوراي روستا/ شهر و معتمدین محلی) جهت انتخاب نمایندگان زن و مرد روستاها/ شهرها و اعالم اسامی همفکري ب
به موسسه توسعه پایدار نایبند؛ 
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م.  الزم است نمایندگی به صحته اعضا در ضمن اینکه به اعراف و تقالید نیز توجه نکنی–براي ارتباط با این نصف جامعه -6
ر پیشنهاد موسسه توسعه پایدار و محیط زیست در مورد تعمیم تبصره مربوط به اعراف و تقالید به کل اساسنامه جهت جلوگیري از هر گونه تعبی-7

نادرست و تبعیض در بین گروه زنان و مردان جامعه محلی؛
دامه آن در آینده؛ مشورت در مورد انتخاب نمایندگان اصناف و کسبه در حد امکان و زمان محدود و ا-8
همسویی گروههاي ذینفع و مدیریت «ادامه بحث و گفتگوهاي قبلی با هدف ظرفیت سازي و توانمند سازي نمایندگان گروههاي ذینفع در -9

توسط آقاي دکتر فرور؛» مشارکتی و آداب مذاکره و قوانین و مقررات مدیریت مشارکتی
نفر) از 50پژوهش و فناوري و آقاي مهندس مقاتلی رئیس خدمات شهري با عده کثیري (حدود جلسه با آقاي مهندس احمدزاده مدیر محترم دفتر-10

ي نمایندگان جامعه محلی در روستاي زبار و بحث و گفتگو در مورد همکاریهاي جامعه محلی و سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و همفکر
و مشورت در مورد طرحهاي و برنامه هاي آینده؛

با اقاي مهندس احمد زاده در منطقه ویژه در ارتباط با دانشگاه بین المللی خلیج فارس و مشارکت جامعه محلی در اهدا (وقف) فضاي جلسه-11
دانشگاه بین المللی خلیج فارس، تعیین کادر علمی و هیئت امناي دانشگاه و سایر موارد؛

یندگان جامعه محلی اینکه محلی ها آماده واگذاري زمین براي احداث این دانشگاه قول برگزاري جلسه اي با مسئولین دانشگاه خلیج فارس با نما-12
اعالم هستند؛  نمایندگان جامعه محلی این اقدام را گام مثبت و بسیار اثرگذار در تقویت اعتماد بین مسئولین منطقه ویژه و مردم بیان کردند و

میباشد؛کردند جامعه محلی آماده هر گونه همکاري در این زمینه
سه مقرر شد تا جلسه مشورتی دیگري در بین نمایندگان جامعه محلی و هیئت موسس نسبت به آخرین تغییرات اساسنامه اعمال و در آینده نزدیک جل

سه اقدام دیگري با گروه تسهیلگري طرح برگزار گردد تا نسبت به عملی کردن سایر مراحل همچون تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی و روند ثبت موس
هاي الزم صورت گیرد. 

5 ساحلیملٌیمنطقه پاركمشارکتیمدیریتالگوي«سفر میدانی به استان بوشهر، عسلویه جهت فعالیت هاي میدانی جهت تهیه و تدوین -
عسلویه.شهرستاندر»نایبنددریایی

نمایندگان موسسه توسعه پایدار نایبند تهیه و تدوین طرح هاي حفاظتی و درآمدزا با مشارکت

بهار، 
تابستان و 

92پاییز 

گروه کاري موسسه و 
نمایندگان موسسه توسعه 
پایدار نایبند و منطقه ویژه

عسلویه

برگزاري اولین کارگاه پایانی رونمایی از نتایج و دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروههاي ذینفع آذر ماه 
92

نمایندگان تمام گروههاي 
ذینفع کلیدي

عسلویه

برگزاري دومین کارگاه پایانی رونمایی از نتایج و دستاوردهاي طرح گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسوئی میان گروههاي ذینفع 92آذر  نمایندگان تمام گروههاي 
ذینفع کلیدي
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