روز اول سه شنبه  27تیرماه 1396

روز دوم چهار شنبه  28تیرماه 1396

سالن آزادگان

16:00 - 17 : 30

پانل اول  :مسئولیت اجتماعی شرکتهای توسعهای نفت:
تجربیات ملی و بین المللی

افتتاحیه
سرود ملی ،قرائت قرآن و کلیپ

سالن کاسپین
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8 : 30 - 10:00

افتتاحیه  12 -دقیقه

خوش آمدگویی و سخنرانی رئیس همایش :آقای مهندس غالمرضا منوچهری
معاون مدیر عامل در توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران

 12 -دقیقه

گزارش دبیر همایش :آقای دکتر امیر طالبیان ،مشاور اجتماعی وزیر

نفت   12 -دقیقه

 سخنران کلیدی :آقای دکتر محمد فاضلی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
تحلیل راهبردی چند الیه مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت  20 -دقیقه
 سخنرانی آقای مهندس بیژن زنگنه ،وزیرنفت  25 -دقیقه

معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده گزارش پایداری و حامیان
پذیرایی

سالن آزادگان

17:30 - 18:00
18:00 - 18:50

برشهایی از رویکردهای مسئولیت اجتماعی صنعت نفت

پانل :آقای دکتر غالمرضا منوچهری ،معاون مدیرعامل در توســعه و مهندسی

رئیس
                شرکت ملی نفت
موضوعات:

آقای مهندس عادل نژاد ســلیم ،مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
مســئولیت های اجتماعی زمینه ســاز توسعه پایدار  در شــرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس  12 -دقیقه
آقای مهندس محمد ایروانی ،مدیرعامل شرکت انرژی دانا
سی.اس.آر : 2.0جدید و
خانم  ، Malaly Osmaniشرکت Wintershall

مسئولیت اجتماعی در شرکت  12 -   Wintershallدقیقه

آقای مهندس بهزاد محمدی ،مدیر عامل شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  
جهتگیریهای مسئولیت اجتماعی درشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  12 -دقیقه

     * پرسش و پاسخ
پذیرایی

10:00 - 10:30

سالن کاسپین

10:30 - 12:00

 سخنرانی اول  :آقای مهندس محسن امیریان ،مدیر نظارت بر طرحهای عمرانی مناطق نفتی
مدیریــت نظارت بر طرحهای عمرانــی مناطق نفتی ،الگویی در عمل به مســئولیت
اجتماعی شرکت ملی نفت  20 -دقیقه

پانل دوم  :مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و نقش متقابل دستگاههای حاکمیتی

سخنرانی دوم :مجری طرح  مطالعاتی -کاربردی غرب کارون
برنامه مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در غرب کارون  20 -دقیقه

رئیس پانل :آقای مهندس حمیدرضا عراقی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
موضوعات:

    * پرسش و پاسخ

آقای دکتر تقی فرور ،مدیر مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست -سنستا
همسویی ذینفعان برای دستیابی به توسعه پایدار در صنعت نفت  12 -دقیقه
     * پرسش و پاسخ

بهتر( 12 - )CSR 2.0: New and improvedدقیقه

همایش  15 -دقیقه
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و جوامع محلی در مناطق نفتی

آقای دکتر روحاهلل قابضی ،پژوهشگاه صنعت 
نفت
چالشها و مسائل دارای اهمیت در مناطق نفتی ایران در حوزه های اجتماعی و محیط
زیستی با تاکید بر مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و دستگاههای حاکمیتی  12 -دقیقه
آقای دکتر حبیب اهلل سمیع ،رئیس سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

رویکردهای مسئولیت اجتماعی در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  12 -دقیقه

آقای مهندس مهدی یوسفی ،مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و مسئولیتهای اجتماعی در منطقه پارس  12-دقیقه

سالن آرش

10:30 - 12:00

پانل تبادل تجربه گزارشدهی مسئولیت اجتماعی شرکت

سالن کاسپین

پانل چهارم  :تبیین زمینههای اخالقی و حقوقی مسئولیت اجتماعی شرکت و
اسناد باالدستی مرتبط در صنعت نفت
رئیس پانل :آقای مهندس عباس کاظمی ،معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی
                پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
آقای مهندس عباس کاظمی ،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و

با مدیریت:
آقای دکتر محمدرضا مهدیزاده ،مشاور اجتماعی مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآوردهای نفتی ایران
خانم طاهره خارستانی ،مشاور CSR
ناهار و نماز

12:00 - 13:30

سالن کاسپین

13:30 - 15:00

پانل سوم  :ضرورتها ،زمینهها و راهکارهای عمل به مسئولیت اجتماعی
شرکت در صنعت نفت ایران
رئیس پانل :خانم مهندس مرضیه شاهدایی،معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ملی
صنایع پتروشیمی
خانم مهندس مرضیه شاهدائی،معاون وزیر و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی
اقدامات موثر شرکتهای خصوصی صنعت پتروشیمی در حوزه  CSRاز طریق
شوراهای راهبردی مناطق عسلویه و ماهشهر  12 -دقیقه
ایران
آقای دکتر اکبر نعمت الهی ،مدیرطرح موزههای صنعت نفت 
زمینههای تاریخی مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به روایت اسناد  12 -دقیقه
آقای دکتر اردشیرگراوند ،مدیرعامل انجمن توسعه متوازن کشور
کارآفرینی و تقویت معیشت در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی در مناطق نفتی  12-دقیقه
خانم طاهره خارستانی ،مشاورCSR

ذینفع گرایی و منافع حاصل از آن در ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت  12 -دقیقه

آقای مهندس حسین علیمراد ،مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی
ایفای مسئولیتهای اجتماعی پیش نیاز سرمایهگذاریهای خارجی و تسهیالت مالی
بینالمللی پروژهها  12 -دقیقه
     * پرسش و پاسخ
پذیرایی

15:30 - 17:00

15:00 - 15:30

پخش فرآوردههای نفتی ایران
راهبردهای مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی پاالیش و پخش در پرتو
اسناد باالدستی  12 -دقیقه

رامپکو
آقای مهندس عباس شعری مقدم ،مشاور مدیر عامل شرکت
مدل مدیریتی مسئولیت اجتماعی در بخش خصوصی و چالشها و فرصتهای
پیش روی آن با تاکید بر جنبههای حقوقی  12 -دقیقه
 آقای دکتر محمد کرمانی ،معاون برنامهریزی و تجهیز منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی
حرفهای گرایی اخالقی و مسئولیت اجتماعی شرکت  12 -دقیقه
خانم دکتر نسرین جزنی ،عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سند چشمانداز  1404ایران و مسئولیت اجتماعی شرکت /سازمان

 12 -دقیقه

 آقای دکتر علی محمدگودرزی ،مشاور CSRمدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مسئولیت اجتماعی شرکت در  منابع قانونی و حقوق شهروندی  12 -دقیقه
     * پرسش و پاسخ
17:00 - 18:30

سالن کاسپین

مراسم اختتامیه :با حضور رئیس همایش و مدیران عامل چهار شرکت اصلی
وزارت نفت ،شخصیتهای کشوری  
سخنرانی:

آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی،

وزیرکشور  15  -دقیقه

 آقایدکترعبدالرضاعزیزی،رئیسکمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی 12-دقیقه

آقای مهندس رکنالدین جوادی ،رئیس شورای سیاستگذاری همایش  12  -دقیقه

قرائت بیانیه هیئت داوری همایش :خانم طاهره خارستانی 10  -دقیقه

نماینده هیئت داوری

بیانیه همایش :آقای دکتر امیر طالبیان ،مشاور اجتماعی وزیر و دبیر همایش  10  -دقیقه

اعطای جوایز

