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آغاز سخن
آذر ماه و 29هاي در تاریخریزي مشارکتیکارگاه برنامهدو مطالب این گزارش، حاصل برگزاري 

گفتگو و تبادل نظر با مدیران و کارشناسان ارشد سازمان «, تحت عنوان1390دي ماه 7
منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و صنایع نفت, گاز و پتروشیمی در ارتقاء توسعه پایدار در 

میباشد.  »عسلویه
یکی از به عنوان سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

گفتگو و توسعه در ایران: ایجاد «در طرح شناسایی شدههاي ذینفع کلیدي و موثرگروه
هاي مرحله از سري کارگاههاي مذکورمیباشند و کارگاه»هاي ذینفعهمسویی میان گروه

باشد.  مذکور میذینفع در طرح هايگروهازي سآماده
در ارتقاء ترنویسی در جهت کمک موثرتر و گفتگوي پربارمطالب این گزارش به عنوان پیش

هاي حاضر هاي بعدي با نمایندگان گروهباشد و در نشستتوسعه پایدار در منطقه عسلویه می
هد گرفت. لذا در حال حاضر غیرقابل در کارگاه مورد بررسی، تعمق و تحلیل بیشتري قرار خوا

باشد و هر گونه سند رسمی در هاي مذکور میاستناد و فقط جهت کار جمعی مجدد گروه
مراحل بعدي تهیه و منتشر خواهد شد.

هاي کارگاههدف
 ؛»هاي ذینفعگفتگو و توسعه پایدار در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«آشنایی با روند پیشرفت کار طرح
هاي موجود در دستیابی به توسعه پایدار در منطقه؛ررسی مشارکتی چالشب
؛از دیدگاه شرکت کنندگانانداز مطلوب آینده در منطقهترسیم چشم
هاي اجرایی و پژوهشی) در دستیابی به توسعه پایدار؛تعیین استراتژي و نقشه راه (تعیین اولویت
در بکارگیري و صنایع نفت, گاز و پتروشیمی طقه ویژه مدیران و کارشناسان ارشد منارتقاء ظرفیت

مدیریت مشارکتی در ارتقاء توسعه پایدار در منطقه؛شیوه

ترکیب و تعداد شرکت کنندگان
 سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس؛مدیران و کارشناسان ارشد
؛مدیران و کارشناسان ارشد صنایع نفت, گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه
للی انرژي و مؤسسه توسعه پایدارالممرکز مطالعات بینهمکار طرح (هاي نمایندگانی از گروه.(
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1390آذر ماه 29- کارگاه مشارکتی مدیران و کارشناسان ارشد سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
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1390دي ماه 7گاز و پتروشیمی، کارگاه مشارکتی مدیران و کارشناسان ارشد صنایع نفت،



۶

مشروح کارگاه
آقاي مهندس ، (ایراد سخنرانی و...)پرداختن به مقدماتبدون ، کارگاهماهیت مشارکتیذیق وقت و ه دلیلب

از ،آقاي دکتر فرورو)منطقه ویژه(از طرف»زیستسالمت، ایمنی و محیط«حیدري از همکاران بخش 
طور خالصه مطالبی را در ارتباط با بگروه همکاران طرح) از طرف(»زیستطمؤسسه توسعه پایدار و محی«

هاي آن و هدف،»هاي ذینفعگفتگو و توسعه در ایران: ایجاد همسویی میان گروه«روند اجراي طرح 
با وبا مشارکت فعال شرکت کنندگانکارگاهتسهیلگراندر ادامه .به جمع ارائه دادندنتایج مورد انتظار 

اندازوضع موجود)، ترسیم چشمچالشها (به بررسی، (Brain Storming)فاده از روش طوفان مغزي است
.پرداختندبرنامه اقدام (در مقاطع کوتاه، میان و بلند مدت) درآوردنآینده و مطلوب

ز انداچشمها, به صورت جداولی که شامل سه ستون چالشمشارکتی مذکور کار حاصلاین گزارش در ادامه
همانطور که شده است.آوردهو بدون تحلیل نظر از اولویت آنها صرف باشد، میمطلوب آینده و برنامه اقدام)

بررسی مجدد، موردحاضر در کارگاه هاي ذینفع توسط نمایندگان گروهالذکرفوقمطالب ذکر شد 
و طرح ینده هاي آریزيرنامهدر ببه عنوان دستاوردي قرار خواهد گرفت و در نهایتتحلیلبندي و اولویت

ي توسعه پایدار در منطقه عسلویه مورد استفاده قرار راهکارهادر دستیابی به هاي ذینفع مذاکره با دیگر گروه
خواهد گرفت. 
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:هايدر موضوعاز دیدگاه شرکت کنندگانانداز مطلوب آینده و برنامه اقدام، چشمهاچالش

اجتماعی
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشمي اجتماعیشهاچال

خارجی و ها و عدم ارتباط نامناسب اتباعريعدم خودباو
ها؛تکنولوژي

گسترش فساد و اعتیاد در منطقه؛
هاي اجتماعی؛مسئولیت
هاي اجتماعی (اعتیاد، مشکالت روانی)؛آسیب
ن حضور در منطقه؛فشار مسئله جنسی به خاطر طوالنی بود
ها از زندگی در منظقه؛فرار خانواده
مذهبی؛هاياختالف
قومی.هايفاختال
در اقشار مختلف جامعه؛ فرهنگ سازي
از اقوام و خویشان خود؛ ها دور بودن خانواده
ضعیت حقوق انسانی بیسوادي مردم منطقه و عدم آگاهی از و

خویش؛ 
هاي برابر؛ فرصتنبود
ت اجتماعی؛ نبود امنی

فراهم شده هاي تعامل اجتماعی کارکنان در منطقهزمینه
؛است

آینده از آن مصلحان است؛
پیشگیري و دقت عمل: لبخند همگانی؛
رضایت نسبی جامعه محلی؛
ارتقاء فرهنگ؛
 رعایت قوانین و مقررات جامعه توسط مسئولین و افراد

جامعه؛
ها و نژادهاي مختلف؛ارتباطات بین قوم
هاي اجتماعی؛یجاد آزاديا
سالمندانی سالم و راضی؛
آمیز؛زندگی مسالمت
کودکان شاد و با استعداد؛
.زنان موفق

بلند مدت
 همدلی و همدرديSympathy&

Empathy؛
؛جاد فضاي باز اجتماعی و فرهنگیای
هاي یشگیري و اصالح آسیبپ

اجتماعی.
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هاي رفاهیزیرساخت
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشماي رفاهیهها: زیرساختچالش

کمبود فضاي اسکان؛
 سینما؛نبود
جهت رشد صنعت؛و مطمئنهاي مناسبزیرساختنبود
هاي زیرساختی؛کمرنگ بودن تکمیل پروژه
نبودن امکانات رفاهی در منطقه؛
 پیشرفت محیط شهري؛عدم
کردن اوقات فراغت؛عدم امکانات الزم رفاهی براي سر
پارك و شهربازي؛
 نزدیکی محل اسکان بومیان و کارکنان به مناطق آلوده زیست

محیطی؛
 هاي توریستی و گردشگري گذاري جهت جاذبهسرمایهنبود

منطقه؛
 مراکز خرید مایحتاج عمومی؛کمبود
.کمبود فضاهاي رفاهی
ر؛اي بین جم و نهرهاي دیگتصادفات رانندگی زیاد در مسیره
ت انتقال به شهرهاي دیگر؛درخواس
ان و کارکنان شرکتهاي فضاي اسکان نامناسب کارگر

پیمانکار؛

هاي استفاده از قایقهاي تفریحی زیبا و اسکله
؛تفریحی

ترن هوایی؛
 رویاي یک شب در هتلی در عسلویه براي

جهانیان؛
عالی؛به صورت فت محیط شهري پیشر
المللی؛بهترین امکانات رفاهی در سطح بین
 ایجاد حمل و نقل دریایی مسافران به سایر

هاي توریستی؛و رونق فعالیتکشورها 
موزه اول صنعت دنیا در عسلویه؛
هاي الزم؛وجود محیطی سالم با زیرساخت
رفاهی؛هاي وجود زیرساخت
 منطقه جهت رفاه وسایل نقلیه عمومی دروجود

حال کارکنان و بومیان؛
هاي گردشگري و توریستی؛جاذبهوجود
 گردشگران در حال خواب در کنار دریا بر روي

هاي ساحل؛شن
امکانات دانشگاهی و ازها مندي خانوادهبهره

کوتاه مدت
 ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی جهت کارکنان و

جامعه محلی؛
سال آتی ایجاد اماکن فرهنگی و ورزشی طی پنج

بهمراه توسعه صنعتی؛
تجهیز مراکز رفاهی و فرهنگی مانند سینما -

غیره؛پارك و-تئاتر
؛هاي شهريتوسعه زیرساخت
؛ایجاد امکانات رفاهی
؛احداث مهمانسراهاي مناسب
 معرفی منطقه و حمایت جهت جذب سرمایه

کانات رفاهی و بخش خصوصی به منظور ایجاد ام
؛اجتماعی

ي هاي مسکونی و جداسازي فضاتجهیز کمپ
؛کاري از فضاي اسکان

میان مدت
جذب توریست و گردشگر؛
؛وردن تکنولوژي به کشوارد کر



۱۱

برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشماي رفاهیهها: زیرساختچالش
هاي اقماري؛ تا جم و شهركقطار شهري بین فرودگاه نبود
واحدي؛2500هاي ولگرد در شهرك وجود سگ
امکانات مناسب براي استفاده در مواقع استراحت و نبود

اي جوانان؛ها باالخص برحضور در کمپ
هاي مناسب براي فضاي مناسب براي ساخت کمپنبود

نیروهاي جدید االستخدام؛
االستخدام هاي سازمانی براي نیروهاي جوان و جدیدخانهنبود

براي سکونت و مشکالت سکونت؛
هاي همگانی؛ورزشنبود امکانات
 ورود به سایت مسائل ترافیکی در منطقه باالخص در هنگام

؛ منطقه ویژه
هاي خرید مواد غذایی؛ ینهباال بودن هز
ها؛ توسعه نیافتن فرودگاه
 ستاهاي نخل تقی و عسلویه؛ گازرسانی به روعدم
مسران تحصیل کرده شاغلین؛ هبیکاري

رفاهی؛
 در صورت پیشگیري و دقت عمل: رفاه و

آسایش عمومی؛
تدوین طرح جامع شهري و شهرسازي؛
اط کشور با تباطات عسلویه با سایر نقار

ها و قطارها؛توروبوترن
هاي چندقلو؛هاي طبقاتی و برجساختمان
 قطارهاي منطقه با سایر جاها باارتباطوجود

هاي تمیز؛قشنگ و سالن
 :اگر تعامل با دنیا مناسب باشد

oها کامل شده؛زیرساخت
oارتباطات تکمیل گردیده؛

 ها مجهز به تکنولوژي یماها و هواپفرودگاهوجود
روز؛

 ؛هاي زیباساحلوجود
شوند.پسماندها بازیافت می

ه همگام جاد-گاز-برق- ها آباجراي زیرساخت
؛با توسعه صنعت

 ؛آهن به شهرهاي اطرافهشبکه راایجاد
 جذب توریست و استفاده از محققان جهت

؛هاي توریستیندن جذابیتشناسا
طی زمینی آماده سازي و پیاده سازي خطوط ارتبا

؛توربوترن-مناسب
 ر عسلویه؛دمنطقه آزادایجاد
 ؛توسعه رفاهی و گردشگرياقدام
؛گذارانبراي جذب سرمایهایجاد زمینه مناسب
هاي زیباسازي.ري/ رفاهی/ زیرساختتوسعه شه

بلند مدت
؛هناحداث خط راه آ
؛احداث منوریل
.توسعه راه آهن
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محیطیزیست
نامه اقدامبرساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشممحیطیي زیستچالشها

4(آلودگی هوا؛(
4(آلودگی محیط زیست؛(
؛زیست ناشی از صنعتطمشکالت محی
 مشکالت زیست محیطی ناشی از

ها؛آالینده
 زیست و محیطزیست محیطآلودگی

؛دریا
محیطی (هوا، آب و هاي زیستآلودگی

خاك)؛
فلرها؛ناشی از لودگی آ
هاي صنعتی و غیرصنعتی؛وجود پساب
سماندها و ضایعات.وجود پ
؛ساحل سازي
ف؛هاي اطراایجاد فضاي سبز در کوه
در تخریب محیط زیست؛سبقت گرفتن
 عدم وجود فرآیند ارزیابی پیمانکاران از

بهداشت و محیط زیست؛ منظر 

اي چون کیش؛عسلویه
 توسعه فازهاي گازي در راستايCDM مکانیزم)

؛توسعه پاك)
آن از محیط زیست؛ها و حذفکنترل کامل آالینده
 هاي سبز در منطقه؛جنگلطبیعت زیبا و
با انرژي فسیلی؛یکشف انرژي پاك و جایگزین
هاي رنگارنگ؛زیبا و پر از فناوريمحیط زیست
پاکترین هوا در کنار صنعت؛
اث سیستم شبکه فاضالب و ساماندهی؛احد
تدوین طرح جامع پسماند؛
ي فلرها و آورایجاد فضایی پاك و سالم با جمع

پسماندها؛
ترین شهر دنیا؛سالم
ها در عسلویه؛زیباترین
هاي توریستی؛شهرهاي زیبا در کنار صنعت/ جاذبه
سال آینده؛2طی بدون فلر و دود ی پاك یهوا
.کاهش آلودگی هوا در حد استاندارد

کوتاه مدت 
هاي صنعتی؛آبتصفیه پساب
؛رح جامع فاضالب منطقهتدوین ط
 ؛ایجاد فضاي سبزتوسعه و
هاي زیست محیطی؛جلوگیري از افزایش آلودگی
المللی؛رعایت استاندارهاي ملی و بین
دستیابی به تکنولوژي حهت جلوگیري از آلودگی هوا توسط فلرها؛
سازي فلرها؛رفع آلودگی محیط زیست و خنثی
محیطی؛هاي مطالعاتی زیستافزایش پروژه
پسماندها، ضایعات؛بازیافت
دوین طرح جامع پسماند منطقه.ت

میان مدت
ریزي براي زیست و برنامههایی جهت حفاظت از محیطاجراي برنامه

؛توسعه آن
آوري و مهار فلرها؛جمع
؛اجراء پروژه دفع آلودگی
محیطی؛هاي زیستایجاد هواي پاك و اقدام
سازي و سالم سازي ساحل دریا؛زیبا
ار و زندگی.ز و بهسازي محیط کاحداث فضاي سب
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درون سازمانی
برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشمي درون سازمانیچالشها

حقوق پایین کارمندان؛
عدم پیگیري مشکالت کارمندان و کارگران؛
 ؛2به 2نبود طرح
اهمیت ندادن به کارمندان پیمانکاران؛
نبود عوامل انگیزشی؛
 یکپارچه در منطقه ویژه؛عدم مدیریت
عدم پیگیري مستمر کار؛
 عدم پیگیري مشکالت کارکنان از طرف مدیریت و انعکاس به

مقامات باالتر؛
ها؛ارزش نمودن سمتبی
مشکالت کارکنان اقماري؛
 کارمندان رسمی و پیمانکاري؛بین تبعیض
عدم امنیت شغلی؛
 ي بین نیروهاتبعیض در میزان دریافتی حقوق و مزایا زیاد بودن

؛رسمی و پیمانکاري
؛هاپروازي بودن مدیریت
کمبود نیروي انسانی با تجربه و با سابقه؛
هاي بزرگ.تصاب افراد کوچک بر سمتان
ریزي براي برخورداري از نوعی بیمه عمر کارکنان نبود برنامه

ریزي در کار به طور مستمر؛برنامه
مناسب براي کارکنان؛يمحیط کار
جهت نگهداشت نیروهاي افزایش حقوق و مزایا

کرده؛باتجربه و تحصیل
 سال 3احداث تسهیالت رفاهی خوابگاهی براي

آینده؛
کنند؛کار میو تعهد و تخصصافراد باعالقه
 هر فرد و واحد کار خود را به دور از موازي کاري انجام

دهد؛می
وجود فضاي اختصاصی جهت اسکان هر فرد؛
 توسط همگان؛ امکانات به روز منطقه استفاده از
ز فضاي اسکان؛کاري اجدا سازي فضاي
 اجرا شده است؛2- 2طرح
هاي سازمان؛ها و پروژهنظارت بر طرح
استفاده بهینه از نیروهاي متخصص؛
کاهش ساعات کاري کارکنان اقماري؛
 و به مشورت هاي خود زیرمجموعهمدیران با

د؛نپردازوظایف سازمانی می
ارمندان داراي روحیه خوب و آرامش.ک

کوتاه مدت
؛ 2-2قماري دو هفته دو هفته (اجراي طرح ا(
و ارائه راه حل؛(کارکنان سازمان) بررسی مشکالت ویژه زنان
در منطقه (براي سه دهی تشکیل اطاق فکر براي سازمان

؛مرحله)
 مشکالت درون سازمانی؛براي حل اقدام
؛ن و متفکران در منطقهتسهیالت ویژه براي متخصصاایجاد
؛آموزش ضمن خدمت همگانی
؛ارتقاي کیفی کارمندانوزشآم
 کاهش و تعدیل ساعات کاري کارکنان جهت استفاده بهینه از

نیروها؛
ایجاد کارگروه مناسب در هر زمینه؛
هاي تخصصی؛تشکیل کمیته
هاي اداري؛ها در سازمانتعیین مشکالت و رفع آن

میان مدت
؛هایت بحران در پروژهاجراي مدیر
؛مزایا بر مبناي عملکرداحت اصالح ساختار سازمانی و پرد

بلند مدت
هاي مهم ست گرفتن پستآموزش نیروهاي متخصص براي در د
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برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشمي درون سازمانیچالشها
بعد از ده سال خدمت در منطقه؛

لکرد و کار منیروهاي پیمانکاري با عناهماهنگی بین حقوق
یکسان؛

 کیفیت رابطه کارمند با سرپرست؛
با توجه به آب و هواي استان هاي مسکونی گسترش شهرك

(با توجه به تمایل اکثر کارکنان به طرح اقماري بوشهر و منطقه
) و روزکاري؛2-2

 و دستمزد نامناسب؛ حقوق
ها به کارمندان بعنوان سرمایه؛سازمانتوجهیکم
 رابطه با همکاران؛پایین کیفیت
کارکنان با حقوق و وظایف خویش؛آشنا نبودن
 بی توجهی به تکریم پرسنل؛
ب شخصیتی همکاران؛تخری
 مابین همکاران؛ فیاعتماد کمی

(بلند مدت).
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هاي کالنسیاست

برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشمهاي کالن: سیاستچالشها
نگري براي مردم در قبال صنعت و ندهآی

پایان نعمت نفت و گاز؛
ها؛یمتحر
 عدم در نظر گرفتن منافع ملی در برداشت

از مخازن مشترك؛
 عدم برداشت بهینه از مخزن گازي پارس

جنوبی؛
ساله پنجم توسعه 5انداز نبود سند چشم

سازمان؛
؛؟آینده
هاي اعمالی بر سیاستعدم ناسازگاري

منافع عموم.
 صنعت ملی است و سرآمد سرمایه و

براساس نیروي انسانی سطح ملی باید
شایستگی و انضباط در آن نفوذ یابد؛

و...؛ اي استخدام سهمیهمشکالت ناشی از

وجود زیرساختار هاي صنعتی؛
وجود بندري پر از کشتی؛
استفاده حداکثري از مخزن گاز پارس جنوبی؛
هاي زیرساختار؛تامین بودجه
رشد اقتصادي؛
هاي خارجی، ایرانی، چند ملیتی و وجود شرکت

اشتغال در حد مطلوب؛
 حداکثر نمودن ارزشی افزوده محصوالت گازي و

نفتی؛
تبدیل شدن به قطب انرژي جهان؛
باالرفتن صادرات بنزین؛
وصی خارجی و داخلی؛انواع شرکتهاي خص
صادرات و واردات؛
هاي نفتی به دنیا با لنگر قطب اول صادرات فرآورده

هاي منتظر به بارگیري؛انداختن کشتی
قطب اقتصاد و انرژي کشور؛

؛هاپروژهمه ریزي و کنترل پیشرفت برنا
پرهیز از مناقشه سیاسی؛
؛هاي اقتصادي کشوراصالح برنامه
دعوت مقامات کشوري به منطقه؛
قانون مناطق آزاد تجاري در منطقه ویژه؛
اندازي هرچه سریعتر؛ین بودجه مالی زیرساختار (صنایع) و راهتام
تخصیص منابع مالی الزم؛
؛بررسی و مطالعات دقیق
اصالح قوانین؛
 ؛دتسند توسعه کوتاه متدوین
ارزش افزوده پس از احداث صنایع پایین دست؛
ریزي استراتژیک؛برنامه
اصالح تفکر «هاي کالن ها با استفاده از سیاستخنثی کردن تحریم

؛»هاسیاست
 ایجاد تسهیالت الزم بانکی، کم کردن حاکمیت دولت، استقرار

؛گذار داخلی و خارجیهاي سرمایهشرکت
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برنامه اقدامساله)30الی 25انداز مطلوب آینده (چشمهاي کالن: سیاستچالشها
هاي مختلف جهت اجراي عدم نیازسنجی

ها (معضل عمده کشور)؛پروژه
شوند، بعد به میها اجرا همیشه پروژه

رویم؛ یازسنجی میندنبال
توان سهامی از به جاي بیمه عمر می

ي براي هر ده ساله درآمدهاي نفتی و گاز
خدمتی در بخش کشاورزي و یا مسافت 

اي وري از ترانزیت جادهشوارع و بهره
هاي منظور داشت. به این ترتیب از سرمایه

نفتی هم به عنوان انگیزش نیروها استفاده 
ن به کشاورزي شده است و هم شیفت شد

مکانیزه؛ 

فعالیت چشمگیر صنایع پایین دست؛
هاي سرمایه گذاري؛فرصت
توسعه صنایع باالدست؛
.خودکفایی

میان مدت
گذاري خارجی؛توسعه سرمایه
؛هاي صنعتی با همکاري کشورهاي صاحب تکنولوژيگذاري در بخشسرمایه
اعالم عسلویه بعنوان پایتخت انرژي ایران؛
گذاري؛ایجاد بستر مناسب جهت سرمایه
تدوین سند توسعه پایدار میان مدت؛
کاهش مالیات گمرکی؛
.انجام مطالعات آمایش سرزمین

بلند مدت
ش جهت تدوین طرح جامع توسعه منطقه پارس؛تال
؛تسهیالت دراز مدت بخش خصوصی
صالح مملکت خویش خسروان دانند؛
؛ صنایع باالدستیایجاد ت
اصالح سیاست کالن مملکت؛
هاي سیاسی در جهان؛بهبود مناسبت
مدت.تدوین سند توسعه پایدار بلند
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مدیریت 
برنامه اقدامساله)30الی 25ز مطلوب آینده (انداچشمي مدیریتیچالشها

گیران کلیدي در منطقه؛نگري و نگاه علمی تصمیمعدم جامع
حرف به جاي عمل؛
تکرار اشتباهات گذشته در امور جاري؛
هاي مشابه؛گیري در موضوعتعدد تصمیم
از دست دادن زمان در امور بدیهی و مشکالت مشابه انسانی؛
؛عدم رعایت قوانین
عدم برنامه مستمر؛
عدم نظارت بر طرح سیستم جامع؛
هاي ضعیف در منطقه؛نظمی و مدیریتبی
مصر بودن بر تصمیمات گذشته؛
مدیریت ناکارآمد و عدم خواست براي بکاربردن مدیریت کارآمد؛
 داز انتوان چشممیویژه در صورت متعهد و متخصص مسئولین منطقه

توسعه پایدار را امیدوار بود.
ن؛ دزدي و فساد در بین مدیرا
ن کار بزرگ به آدم کوچک؛ دادن کار کوچک به آدم بزرگ و داد
ریزي بلند مدت؛جابجایی مکرر مدیران و عدم برنامه
اي؛دید کوتاه مدت و پروژه
 فساد سازمان یافته؛

بهبود وضعیت اشتغال؛
توان مالی و اطالعاتی قوي در ذینفعان قوي؛
 مرکز مهد مدیریت صنعتی دنیا و نمایشگاه

فتار مدیران جهان؛المللی ربین
تقویت مدیریت؛
مدیران جوان؛
مدیران باسواد؛
امور اداري کارا؛
ها.ایجاد مشاوره در طرح

نگري مدیران نه نگري و ملیجامع
نگري؛فعلی
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 نزدیک کردن هرچه بیشتر محل کار و محل زندگی؛
و بازرسان کشوري؛ احساس ترس در مدیران بجهت حسابرسان
هاي زیاد؛ ها و کمیتهوهجلسات زیاد و کارگر
بی غیرمنصفانه سرپرستان؛ ارزیا
یمانکاري در منطقه پارس؛ هاي پعدم وجود مدیریت بر کمپ
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ارتباط صنعت و جامعه
انداز مطلوب آینده چشمي ارتباط صنعت و جامعهچالشها

ساله)30الی 25(
برنامه اقدام

ارتباط صنعت و جامعهمشکالت
فرما نیست؛ها، صمیمیت و دوستی حکمبین مردم و کارکنان شرکت
ها؛عدم رویت منافع عمومی در تعریف پروژه
کلیدي نمودن منافع محدود و عدم لحاظ منافع سایر ذینفعان در کشور؛
اشتغال جامعه محلی؛
صنعت در خدمت انسان و نه انسان در خدمت صنعت؛
توسعه فرهنگHSEو ارتباط انسان و طبیعت و صنعت؛
 که با حداقل برآوردن شودچگونه جامعه محلی در مرحله اول متقاعد

مند شد؛پیشبرد اهداف سازمان بهرهانتظارات آنها از توان آنها براي 
 عدم وجود هویت سازمانی شرکت نفتی در تقابل با جامعه محلی و

دولتی؛
یران به مردم؛ دروغگویی مد
 هاي ذینفع منطقهفرهنگ همکاري و مشارکت در میان گروهضعف
ین منافع مردم و مدیران؛ عدم سنخیت ب

انداز ارتباط جامعه و چشم
صنعت

ترین سطح ریسک و پایین
حادثه و تلفات در عملیات؛

ریزي ایجاد امکانات و برنامه
براي شرایط بحرانی در 

منطقه؛
 آمادگی براي شرایط

اضطراري (آموزش/ 
رساخت)؛زی

 آمادگی براي شرایط
اضطراري و بحران؛

کوتاه مدت
اقدام ارتباط جامعه با صنعت نفت؛
2هاي ن در زمینهساله: آموزش نیروهاي بومی در کنار کارکنا

؛بهداشتی و ...
؛ي اندیشیدن آتی باشداختالفات را کنار بگذاریم تا فرصتی برا
حدت.و

بلند مدت
؛جهت تعامالت اجتماعیمیهاي عموبرگزاري مراسم و جشن
؛شهرك سازي
 ؛هااز تجارب و تخصص آنتعامل با جامعه جهانی و استفاده
؛بلند مدتاي میان مدت و هاي جامع منطقهاجراي طرح
؛آیدنولوژي به تنهایی بدست نمیتک
ت با حضور مدیرات ارشد جلسات متعدد و بررسی مشکال

کشوري.
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آموزشی و فرهنگی
الی 25انداز مطلوب آینده (چشمی و فرهنگیي آموزشچالشها

ساله)30
برنامه اقدام

کمبود فضاهاي آموزشی؛
 عدم حضور دانشگاه در منطقه با توجه

به تکنولوژي مورد نیاز (دانش)؛
 تفریحی؛-کز فرهنگیامرعدم وجود
 ،مناسب نبودن فضاهاي رفاهی

آموزشی، تفریحی؛
 آموزش مناسب نیروي انسانی؛عدم
پارك فناوري؛نبود
نبود امکانات فرهنگی؛
روستاها بدن بزرگ شدن یکباره

هاي فرهنگی؛یرساختز
 براي جوانان اي هاي فنی و حرفهآموزشنبود

و مشکل آنان در پیدا کردن کار؛ 
 عدم توجه به پیشرفت تحصیلی

فرزندان.

 پیشرفت علمی و فنی؛وجود
و دانشگاهی؛مراکز علمیوجود
موزشی؛فضاهاي آوجود
هاي پژوهشگران جهت انجام پروژه

؛اندجذب شدهفرهنگی- اجتماعی
وجود معتبرترین دانشگاه صنعتی؛
پیشرفت علم در صنعت؛
وجود رباط در صنعت به جاي انسان؛
 کسب تکنولوژي برتر در سطح منطقه و

جهان در زمینه نفت و گاز؛
طرح جامع؛
جهان؛- آسیا- شهر الکترونیکی ایران
نولوژي و انرژي؛آخر تک

کوتاه مدت
هاي دانشگاهی و علمی (کوتاه مدت)؛ایجاد مجتمع
نرستان؛و هدبیرستان،هاي آموزشی دبستانافزایش فضا
؛زش علمی نیروي انسانیآمو
 ؛براي کارکنان و بومیانارائه خدمات آموزشی و تاسیس مراکز آموزشی
؛ي شرایط اضطراري و بحرانتقویت امکانات و آموزش برا
؛یایجاد فضاي مناسب آموزشوایجاد مراکز فرهنگی
؛دانشگاه معتبر5جاد دانشکده از ای
به عنوان ذکات صنعت ملی و مجانی روزيشبانهايایجاد مراکز آموزشی فنی و حرفه

به جوانان منطقه و راه گشاي کاریابی آنان
میان مدت

هاي فرهنگی در کشورمیان مدت)؛ایجاد زیرساخت
ماکن فرهنگی و ورزشی؛ساخت ا
هاي عسلویه؛یش ظرفیت دانشگاهافزا

بلند مدت
مین مراکز آموزش عالی؛افزایش و تا
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بهداشتی

25انداز مطلوب آینده (چشمي بهداشتیچالشها
برنامه اقدامساله)30الی 

متعدد در منطقه؛مشکالت بهداشتی
مشکالت اجتماعی بهداشتی زنان؛
هداشتی؛کمبود خدمات درمانی و ب
مشکالت روحی و روانی؛
عدم وجود و رعایت بهداشت؛
نبود آب آشامیدنی مناسب؛
بیماري ناشی از آلودگی محیط زیست؛
هاي آینده؛اثرات تدریجی آلودگی بر نسل
هاي جامع بهداشت و جلوگیري از مصرف سیگار؛رحطنبود
ار؛نان شرکتهاي پیمانکامکانات بهداشتی نامناسب کارگران و کارک
ی و گازي؛ هاي نامناسب مجتمع پتروشیمآلودگی ها به علت پساب
مساعد محیط زندگی؛ امکانات پزشکی متخصص با توجه به شرایط ناکمبود
ط شرکت نفت و گاز پارس؛طراحی نامناسب واحدهاي تصفیه پساب توس
ر منطقه به علت آلودگی؛ آینده تاریک موالید د
الزامات ایمنی، بهداشت؛پیمانکاران از منظر رعایتفرآیند ارزیابی توجهی بهبی
هوایی؛ راهبري مناسب اورژانس توجهی و نبودبی
 واحدي جم؛2500آب شرب مصرفی در شهرك مشکل مربوط به
ها؛به عنوان تهدید براي حیات انسانها آالینده
؛؟؟)ه ارگانی(چاي خاص هاي بیمهحفظ کیان خانواده و حمایت

هداشتانداز بچشم
امکانات بهداشتی؛
 حضور پزشکان متخصص و

مشاورین بخش روانشانسی در 
منطقه؛

درمانی؛- احداث مراکز بهداشتی

 اقدام بهداشتیهايبرنامهاجراي،
 ؛طرح جامع سالمت منطقهتدوین
ي درمانی خانه بهداشت و افزایش فضاها

؛درمانگاه
؛ایجاد مراکز بهداشتی
تامین آب آشامیدنی سالم)؛
قدام بهداشت و درمان؛ا
 ،دي -بیمارستانافزایش فضاهاي درمانی

کلینیک (میان مدت).
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توسعه نامتوازن (ناهمگون)
برنامه اقداماندازچشمي مربوط به توسعه نامتوازنچالشها

تجمیع صنعت در مکان محدود؛
تاثیر صنعت بر شرایط موجود و بالعکس؛
 ها؛زیرساختعدم تطابق صنعت گاز با امکانات
ها؛ها و شرکتعدم هماهنگی سازمان
خطرات ناشی از همجواري ضایع (پدافند غیرعامل)؛
هاي قبلی به صنعتی؛تغییر سریع ماهیت معیشتی جامعه از حرفه
متناسب نبودن رشد فکري با تحول و انقالب صنعتی؛
هاي مستقر در منطقه؛عدم وحدت رویه مشترك در بین شرکت
ه سنتی به صنعتی در دوره بسیار کوتاه؛گذر از جامع
حداکثر تولید به هر قیمتی؛
 سیاسی منطقه؛- اجتماعینامتوازن و ناپایدار و توسعه ناهگون توسعه
عدم هماهنگی و تعامل مناسب بین مجریان توسعه؛
مدیریت بحران و شرایط اضطراري؛
 نان یافتگی شهرهاي مجاور جهت میزبانی از کارگران و کارکنتوسعه

هاي پیمانکارتشرک
؛بسیار کندولی جود ترموسنتر در منطقه (در حال ساخت عدم و(
ها؛ ی پاالیشگاههاي طراحرعایت الزامات پدافند غیرعامل در زمانتوجهی بهبی
؛هاي اطراف منطقه عسلویهبودن جادهنامناسب

ایجاد صنایع پایین دست؛
 برداشت حداکثر نفت و

عه گاز و پردرآمدي جام
محلی؛

الگوي شاید محقق شود :
مناطق ویژه اقتصادي 

جهان.

کوتاه مدت
هاي سازمانی؛اصالح ساختار و برنامه
انتصاب براساس شایسته ساالري؛
هاي فکري سازمانی جهت پیشبرد اهداف نفت؛استفاده از سرمایه
استفاده از مدیران کارآمد؛

میان مدت
هاي مستقر در منطقه؛یکپارچگی شرکت
یجاد صنایع پایین دستی؛ا
تکیه بر مدیران جوان تفکرات جوان و نوپا (نه سن و سال)؛
ها و نیروي انسانی؛تغییر تفکر در مدیریت
 ؛»مجلس قوي«نظارت بر اجراي قوانین
هاي پژوهشی و هنري جهت شناساندن منطقه به سراسر جهان؛جذب گروه
مدیریت کارآمد؛

بلند مدت
یري آن در کشور و منطقه.گهاي برتر جهان و ساخت و بهرهدستیابی به تکنولوژي

تحلیل است که انشاءاهللا در آینده انجام خواهد شد.جداول و اقالم فوق به صورت خام و بدون رعایت هرگونه اولویت توسط شرکت کنندگان تدوین شده و هنوز فاقد 
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