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بر یاجتماعطیبه آثار محتیمعاونان وزارتخانه، با عنايشده در شورامباحث مطرحيبندجمعرویپ
الزم يفضاجادیا،یمناسب از صنعت نفت در افکار عمومریصنعت نفت و با هدف ارائه تصويهاتیفعالییکارآ

جوامع، نیصنعت نفت در ايکارطیشرالیو تسهیبهبود روابط با جوامع محل،یجتماعاعتماد اشیافزايبرا
نیدر اهیو نظارت عالینفتيهاها و شرکتمسئوالنه سازمانيهااقدامنهیدر زمکردهانهیهزيسازنهیبه

. گرددمیدر صنعت نفت ابالغ یاجتماعيهاتیمسئوليفایانامه نحوهو نظامهااستیسبدینوسیله ، خصوص
.باشندمینامه نظامنیمشمول مفاد ازیو تابعه وزارت نفت نیو فرعیاصليهاشرکتکلیه

فیتعار-1ماده

مشخص است که تیاز مردم با هوینامه گروهنظامنیدر ای: مقصود از جوامع محلیجوامع محل-1- 1
ایمیمستقریصنعت نفت تاثيهاتیصنعت نفت ساکن بوده و بر فعالتیدر مناطق مختلف فعال

.رندیپذیمریاز آن تاثایداشته و میرمستقیغ

یو آموزشیبخشیآگاه،يگرلیتسه،یتیمتنوع حمايهااز روشيریگ: بهرهيتوانمندساز-2- 1
به زنان و ژهیبضاعت و با توجه وآموزان کمدانشیعلمهیبنتیو تقوياو حرفهیفنيهاآموزشژهیو(به

.یدر جوامع محلیانسانهیو توسعه سرماییمنظور خوداتکادختران)، به

به یدر ارتباط با جوامع محليرگذاریو تاثيریرپذیتاثتیصنعت نفت از منظر اهمتیمناطق فعال- 2ماده
:باشدیمریزبیترت

.کنگان و جم) و منطقه غرب کارونه،یعسلويهاپارس (شامل شهرستانیمنطقه عموم:کیمنطقه

نفت ،يجنوب، نفت مناطق مرکززیخمناطق نفتيهاشرکتاتیعملییایحوزه جغرافدو:منطقه
با باالدست در همان مناطق مانند وستهیپیفرآورشساتیفالت قاره، نفت اروندان به عالوه تاس

.و قشمانیو  پارس1بلند دیبنژاد،یهاشمدیگاز شهيهاشگاهیپاال

.شودیمنطقه محسوب منیجزء همزیماهشهر نياقتصادژهیمنطقه و:تبصره

مناطق کشورگریدسه:منطقه
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عمليهانهیموضوعات و زم-3ماده

صنعت نفت در همه يهاطرحيو اجرایدر طراحستیزطیضوابط حفظ محتیبر رعادیتاک-3-1
.مناطق

نخبگان زیو نیاز نظرات مسئوالن محليریگبا بهرهیتوسعه محليهاتیظرفيو احصایبررس-3-2
.کیدر منطقه 

به ریپذبیخاصه دختران، زنان و اقشار آسیساکنان جوامع محليو توانمندسازتیکمک به هدا-3-3
.کیدر منطقه یتوسعه محليهاتیظرفییمنظور شکوفا

.) در مناطقیکیزی(فیعمرانيهاطرحيو اجرایابیارز،یازسنجین-3-4

يکاالهانیتأمنهیو دو در زمکیموجود در مناطق یو خدماتيدیتوليهاتیاستفاده از ظرف-3-5
يبراهینقللیلباس کار، وسادیتول،یمواد خوراکهیتهری(نظمانکارانیصنعت نفت و پازیمورد نیعموم

.هاتیظرفنیاتیتقوطیشراجادی) و اآالتنیماشریو ذهاب کارکنان، تعمابیا

صنعت نفت توسط يهاطرحيدر اجرایجوامع محلتیکار صاحب صالحيرویاز نيریگبهره-3-6
در 1396/ 10/ 10مورخ 2/20-658وزارت نفت به شماره هیابالغتیطرف قرارداد با رعامانکارانیپ

مانکاران یتوسط پیمحلدارتیاولویانسانيروینيریکارگبهنامهوهیشتیرعازیو دو و نکیمناطق 
.12/04/1397مورخ 1/10- 165319به شماره یپارس جنوبیمنطقه عمومصنعت نفت در 

مناطق ژهیودر تمام مناطق بهرمترقبهیدر مواقع بروز حوادث غیمساعدت به مردم و جوامع محل-3-7
.و دوکی

انیدر معیشايهايماریبه منظور کنترل برانهیشگیو پیجیترويهاتیمشارکت در انجام فعال-3-8
شرکت رهیمدئتیو در سقف اعتبار مصوب هبیبه ترتک،یدر منطقه یکودکان و زنان جوامع محل

.هر مورديبرایاصل

شرکت رهیمدئتیو دو در سقف اعتبار مصوب هکیدر مناطق یفرهنگيهاتیاز فعالتیحما-3-9
.هر مورديبرایاصل
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جادیو دو به منظور اکیو بزرگان مناطق یاجتماعاناتیارتباط موثر با مردم، جريبرقرار-3-10
.یافکار عمومریاحساس منفعت مشترك، اقناع و تنو

:قابل اجرا خواهد بودریشده زمشخصيهانهیصرفا در زمیعمرانيهاطرحشده،فیدر مناطق تعر- 4ماده

:ریموارد زيکمک و مشارکت در احداث و بازسازو دو:کیمناطق در

ییروستايو فاضالب، طرح هادیدنی، خانه بهداشت، درمانگاه، مدرسه، آب آشامروستاهادر،
.چمننیو زمیسالن ورزش

چندمنظوره، یمرکز فرهنگ،ياو حرفهیمراکز فنزیتجه،یدرمانگاه، مراکز آموزششهرها،در
.چمننیو زمیسالن ورزش

به یکوچک ورزشيهاو سالنییچمن روستانیزميهاطرحيکمک و مشارکت در اجرامنطقه سه:در
(که هر رانینفت ایشرکت ملرهیمدئتیهيدر سقف مصوب موردهانهیدرصد هز50حداکثر زانیم

.موردهربودجه در هیبقنیتامياعالم سازمان برنامه و بودجه برازی) و نشودیو ابالغ منییساله تع

مناطق یعمرانيهانظارت بر طرحتیریمد«فعال در دست اقدام یعمرانيهاطرحيادامه اجرا- 1تبصره
بالمانع رانینفت ایشرکت ملرهیمدئتیقابل مالحظه، حداکثر در سقف تعهد مصوب هشرفتیبا پ»زیخنفت
.است

.قابل انجام خواهد بودزینییروستایمواصالتيهاراهيهامشارکت در طرحک،یدر منطقه - 2تبصره

اجتناب شده و به یطوالنيبندباال و زمانیالیبا اعتبار ريهاطرحياز اجرادیدر همه موارد با-3تبصره
.داده شودتیاولوییکوچک و پربازده خاصه در مناطق روستايهاطرح

به EPC/ EPDيهاکه به عنوان مثال در قالب طرحیاجتماعتیمسئولیعمرانيهاانتخاب طرح-4تبصره
.قاعده خواهند بودنیمشمول همزیندهیاقتصاد رسيشورادییتا

هاطرحياجراطیشرا-5ماده

مناطق یعمرانيهانظارت بر طرحتیریمدیبا هماهنگایو قیصرفا از طر4موضوع ماده يهاطرح-1- 5
.رسدیبه انجام مزیخنفت
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ییاجرايهانامه با دستگاهعقد موافقتقیکارها را از طرزینتیریمدنیباشد که انیبر ادیاصل با-5-2
.کندیمزیپرهمانکاریبا پمیو از ارتباط مستقرساندیدر هر مورد به انجام مربطيذ

تابعه یشرکت اصلیجهت معرفکنواختیيخالقانه و نمادهاياسازهيهااز المانيریگبهره-3- 5
.باشدیمیها الزامطرحیوزارت نفت به عنوان متول

و بودجهییساختار، نظام اجرا-6ماده

از کیبه هر افتهیصیسقف منابع تخصیکلدیینامه شامل تانظامنیمفاد اينظارت کالن بر اجرا-6-1
تیمسئولیعاليدر هر سال برعهده شورا،یاز چهار شرکت اصلکیتوسط هر ادشدهیگانه مناطق سه

شدن مفاد یاتیعمليو راهبرتیریمعاونان وزارت نفت) خواهد بود. مديصنعت نفت (شورایاجتماع
مشاوران ينفت با همکارریوزیبر عهده مشاور اجتماع) 3-3به جز بند(3موضوعات مذکور در ماده 

یاجتماعتیمسئوليهاتهیوزارت نفت و کمیو مشاوران امور زنان چهار شرکت اصلیاجتماع
.اشدبیمرمجموعهیزيهاشرکت

ها عامل شرکترانیو حکم مدریوزیمشاور اجتماعدییبا تایاصليهاشرکتیمشاوران اجتماع:تبصره
.شوندیمنصوب م

پارس و یجنوب، منطقه غرب کارون، منطقه عمومزیخمانند مناطق نفتیدر مناطق عمده نفت-2- 6
رانیمدبیاز ترکيراهبريشوراها،استیسيدر اجرایماهشهر، جهت هماهنگياقتصادژهیمنطقه و

میتصمها به از شرکتیکیشورا در محل رخانهیو دبدهیگردلینامه تشکنظامنیمشمول ايهاشرکت
.گرددیخود اعضا مستقر م

يهانظارت بر طرحتیریمد«ساالنه يهابه جز موارد مصوب در طرحدیبایاصليهاشرکت-6-3
مصوب يهابراساس برنامهیاجتماعتیبودجه ساالنه مسئولبینسبت به تصو،»زیخعمران مناطق نفت
تیمسئولمرتبط با يهانهیدر زمکردنهی. هرگونه هزندیاقدام نماه،یابالغنیا3در چارچوب ماده 

خیتار20/2-146ابالغ شده به شماره ییجوبخشنامه صرفهتیبه جز موارد مصوب با رعایاجتماع
.باشدیمينوع بوده و در حکم تخلف ادارمم1398/2/23
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یرسانگزارش عملکرد و اطالع،یابیارز-7ماده

تیمسئولينحوه اجراانهیساليهانسبت به ارائه گزارشستیبایمشمول ميهاشرکتهیکل-7-1
نفت ریوزینظر مشاور اجتماعریزستیبای(که م» صنعت نفتیاجتماعتیامور مسئول«به یاجتماع

به ارائه تنسب،يبندو رتبهیابیارزيهاشاخصنیبا تدوزیامور ننی) اقدام نموده و ادینماتیفعال
يصنعت نفت (شورایاجتماعتیمسئولیعاليبه شورایاجتماعتیدر حوزه مسئولانهیساليهاگزارش

.دیمعاونان وزارت نفت) اقدام نما

با دیبایوزارت نفت میاداره کل روابط عمومیبا هماهنگیاصليهاشرکتیادارات روابط عموم-7-2
یرساننسبت به اطالعیاجتماعتیفعال صنعت نفت در حوزه مسئوليها و واحدهاسازمانيهمکار
.ندیگوناگون اقدام نمايبا ابزارهانهیزمنیدر اهاتیفعالیعموم

نیمکلفند مطابق مفاد ازینیمیپتروشیو پخش و شرکت ملشیپاالیگاز، شرکت ملیشرکت مل-8ماده
. ندیخود، حسب مورد اقدام نمايهاتیفعالیدر مناطق اصلیاجتماعيهاتینامه، نسبت به انجام مسئولنظام

یاجتماعيهاتیمسئولیعاليهر ساله در شورا،یاجتماعيهاتیها در موضوع مسئولشرکتنینقش و سهم ا
.خواهد شدنییمعاونان) تعيصنعت نفت (شورا

تایهبیخود را به تصویاجتماعتیمسئوليهابرنامهدیهر ساله بایتابعه و فرعيهاهمه شرکت- 9ماده
برسانند.یشرکت اصلرهیمد


