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هاي ذینفعدر ایران: ایجاد همسوئی میان گروهتوسعه و گفتگو 
زادهگروه اجرایی طرح: آقایان دکتر فرور، مالکی، دیداري و خانم نقی

سفر: هايهدف
 ویژه اقتصادي انرژي پارس: مشاور مدیر عامل و کارشناسان بخش ایمنی، جلسه با مسئولین سازمان منطقه

زیست؛سالمت و محیط
نشست با جمعی از معتمدان جوامع بومی و محلی منطقه؛
نشست با برخی از نمایندگان جامعه بومی و محلی.

جلسه با مسئوالن سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 
سهیل قریشی، آقاي حیدري، آقاي عبادي از منطقه ویژه و و گروه اجرایی طرح از دکتر سیدحاضران در جلسه:

زیستمؤسسه توسعه پایدار و محیط

نشست:خالصه
 گفتگو و توسعه در «آقاي دکتر قرشی مشاور مدیر عامل منطقه ویژه اشاره کردند: سازمان از اهمیت اجراي طرح

کند و پیگیر این امر است.  منطقه ویژه به عنوان بازوي حاکمیتی ل میبا خبر است و از اجراي آن استقبا» ایران
هاي ذینفع است، این هاي موجود و دستیابی به توسعه پایدار با همکاري دیگر گروهصنعت نفت در پی رفع چالش
همکاري باید به صورت 
متوازن و در جهت دستیابی 

ریزي ها و با برنامهبه هدف
این اصولی انجام گیرد.  به

جهت الزم است که در 
هاي مشخص کردن گروه

ذینفع، اهمیت دادن به این 
ها، تعامل آنها با یکدیگر گروه

از طریق گفتگو، ارتباط پایدار 
هایی در بین آنها، انجام اقدام

هاي الزم انجام گیرد، کما و اقدامها و جلوگیري از سوء تفاهم تالشجهت افزایش حس تفاهم میان این گروه
ترین گروه ذینفع و نیروهایی براي  رشد و تغییر در ترین و خاموشاینکه پرسنل خود سازمان به عنوان اصلی

منطقه است که باید مورد توجه خاص در منطقه قرار گیرد.  ایشان همچنین بیان کردند آلودگی جزو اثرات 
جارب زیادي در دنیا وجود دارد که نشان الینفک صنعت نفت نه تنها در این منطقه بلکه در تمام دنیا است ولی ت

هاي میدهد میتوان از آلودگی ها دوري جست.  باید از این ثروت خداداد طوري استفاده شود که در خدمت بخش
محیطی و... بخصوص عملی کردن پیشنهادهاي رهبري در سفر مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، زیست
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ي متعددي در به وجود آوردن دانشکده، کالسهاي آموزشی و... دارد و هدف هاگذارينورزوي باشد.  منطقه سرمایه
ها و درك بهتر مسائل منطقه توسط خود آنان و ها در این اقدامها درگیر کردن تمام محلیاز اجراي این اقدام

باشد.  همسو شدن هر چه بیشتر آنها با سازمان می
 از کارشناسان و مسئولین بخش ایمنی، سالمت و در این نشست آقاي مهندس حیدري و آقاي عبادي

هاي مشترك طرح حاضر با منطقه ویژه و نظرات خود را در مورد تامین همکاريزیست سازمان نقطهمحیط
پشتیبانی از این امر بیان کردند.

پس با ارائه آقاي دکتر فرور در مورد نیاز به  تسریع در روند اجراي طرح در منطقه توضیحاتی را بیان کردند و س
هاي مشورتی در ارتقاء توان ها و نشستهاي چاپ شده کارگاه اول و دوم طرح،  به ضرورت برگزاري کارگاهگزارش
هاي ذینفع اصلی (حوامع بومی و محلی، صنایع نفت و گاز و بخش دولتی) و نقش بسیار سازي گروهتو ظرفی

هاي آینده طرح اي به برنامهکلیدي و حساس آنها بخصوص گروه ذینفع محلی نکاتی را بیان کردند.  در آخر اشاره
رشد صنایع نفت و گاز در منطقه (که در سازي با کارشناسان و مدیران اهاي ظرفیتدر ارتباط با برگزاري کارگاه

هاي دولتی نشست گروه با مدیر عامل و مشاور ایشان و کارشناسان و مدیران منطقه درخواست شده بود) و گروه
به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

دستاوردها:
حمایت و پشتیبانی مساعد منطقه ویژه در اجراي هر چه پربارتر طرح؛
دهی و... و تسریع در روند هاي مشترك طرح، رفع مشکالت اداري موجود در روند گزارشیزيرتوافق براي برنامه

اجراي طرح.:
 تاکید مجدد منطقه بر لزوم درگیر کردن مدیران و کاشناسان ارشد نفت و گاز و نیز خود منطقه ویژه که قرارشد

ن پیش نویس در تاریخ ............. به همه پیش نویس شرح کارگاه و دعوتنامه به آقاي دکتر قرشی ارسال گردد (ای
گرههاي همکار طرح ارسال گردید.)

ها:پیگیري
المللی انرژي و منطقه ویژه جهت برگزاري جلسه مشترکی بین حامیان و همکاران طرح در موسسه مطالعات بین

تسریع در روند اجرایی طرح؛
؛ 1390نایع نفت و گاز در آذر ماه برگزاري کارگاه مشارکتی با کارشناسان و مدیران ارشد ص
هاي آینده طرح.هماهنگی مستمر با آقاي دکتر قرشی در مورد فعالیت
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نشست با جمعی از معتمدان و نمایندگان جوامع بومی و محلی عسلویه

خالصه نشست:
 ها و نتایج فعالیتها، هدف» هاي ذینفعتوسعه و گفتگو در ایران: ایجاد همسوئی میان گروه«معرفی اجمالی طرح

طرح توسط آقاي دکتر فرور؛
هاي ذینفع در منطقه؛ارائه توضیحاتی براي چگونگی مشارکت این گروه از ذینفعان کلیدي در همسویی گروه
 طرح به حاضران و گزارشی از روند اجراي طرح و دستاوردهاي آن تاکنون.1ارائه خبرنامه شماره

دستاوردها:
 الذکر؛ با طرح فوقآشنایی معتمدین محلی
محلی؛ذینفعسازي نمایندگان گروهقدمی دیگر در آماده
هاي آتی طرح در جهت همسوئی گروههاي ذینفع براي استقبال و دید مثبت حاضران در همراهی آنان در قدم

حل مشکالت

ها:پیگیري
ها در آینده؛ها و همکاريتداوم نشست
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گان جامعه بومی نشست با برخی از نمایند

خالصه نشست
گزارشی از روند اجراي طرح و پیشرفت آن به حاضران؛
هاي مشارکتی برگزار شده در منطقه؛ارائه گزارشی از دستاوردهاي کارگاه
؛گفتگو در مورد لزوم  تسریع در روند اجراي طرح
یل ذینفع بودن آنان (توضیح: این هاي ذینفع محلی با استفاده از روش بارش افکار و دالشناسایی اولیه گروه

تحلیل در دست تکمیل است و پس از آماده شدن توزیع خواهد شد)؛.

دستاوردها:
ذینفع محلی و همراهی بیشتر آنان با طرح؛ قدمی دیگر در توجیه گروه
ایجاد امیدواري بیشتر در گروه ذینفع محلی به ادامه طرح؛
همچون کشاورزان، زنان، صیادان، ملوانان، جوانان، و...).هاي ذینفع از جامعه محلی (تحلیل گروه

ها:پیگیري
هاي ذینفع محلی؛ها براي تکمیل تحلیل گروهاستمرار نشست

جهت دستیابی به توسعه پایدار در منطقههاي کوتاه مدت و درازمدتبرنامه ریزي و پیشنهاد اقدام.


