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 بسمه تعالی

 

 شیوه نامه  نحوه ایفای مسئولیتهای اجتماعی و قانونی شرکتها در استان بوشهر

 

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور  11بند ب ماده  9و  2، 1به منظور اجرایی نمودن جزء این شیوه نامه 

و با هدف ایجاد ساز و کارهای الزم برای ساماندهی ایفای مسئولیت های اجتماعی و قانونی  11/11/1191مصوب 

شرکت های فعال استان بوشهر و  هم راستا سازی آن با اهداف و برنامه های توسعه پایدار استان در جلسه مورخ 

 .......... به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. 

 و اصطالحات  : تعاریف1ماده 

 تعاریف  –الف 

شخص حقوقی است که در چارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی  شرکت:

 کشور ایجاد و تمام یا قسمتی از فعالیتهای آن در محدوده  تقسیمات کشوری استان است.

های اجرایی و هماهنگی و تایید دبیرخانه کارگروه : شرکتهای مشمول این شیوه نامه، با پیشنهاد دستگاه1تبصره 

 تعیین میشوند.

  مسئولیت اجتماعی :

مجموعه وظایف و تعهداتی است که در بلند مدت پیش برنده توأمان منافع شرکت و منافع اجتماعی و محیطی      

محلی و کمک به توسعه جامعه محلی بوده و شرکت فراتر از مسئولیتهای قانونی خود در جهت سازگاری با جامعه 

پایدار آنها را انجام می دهد. این مسئولیت زمینه الزم برای همکاری متقابل، همزیستی و رشد پایدار شرکت و جوامع 

 محلی را فراهم آورده و دارای جنبههای زیست محیطی، زیرساختی، سرمایه انسانی، اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. 

 

 مسئولیت قانونی: 

ها و دستورالعملهای  مجموعه تکالیف و مسئولیتهای قانونی است که به حکم قانون، مصوبات و بخشنامه شامل     

نهادهای حاکمیتی کشور، شرکت موظف به انجام آنها میباشد از جمله ارائه پیوستهای زیست محیطی، سالمت و 

 فرهنگی و اجتماعی. 
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ور یا پیرامون منطقه فعالیت شرکت یا صنایع هستند که مردم ساکن در مناطق شهری و روستایی مجا جوامع محلی:

 زندگی آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از  فعالیت شرکتها و صنایع پیرامونی می باشد.

سندی متضمن مطالعات شناخت جوامع محلی ) استعدادها و پتانسیلهای رشد و توسعه  پیوست مسئولیت اجتماعی :

 جامعه محلی( ظرفیتها و پتانسیلهای شرکتها و زمینه های همکاری و اقدامات توسعه ای و جبرانی آنها   

تماعی و سایر شامل اهداف، منابع و اقداماتی است که به صورت ساالنه بر اساس پیوست مسئولیت اج برنامه عمل:

پیوستهای قانونی ) پیوست های زیست محیطی، سالمت و اجتماعی و فرهنگی و ... ( برای جلب مشارکت و کمک به 

توسعه جامعه محلی، زیرساختها و ارائه خدمات، ایجاد و توسعه زنجیره تامین، جبران اثرات مخرب زیست محیطی، 

 توانمند سازی جوامع محلی تهیه می شود.

 حات اصطال -ب

 در این شیوه نامه عبارات زیر در معانی مشروحه زیر به کاربرده می شود:

 کارگروه : کارگروه راهبری مسئولیت های اجتماعی

 دبیرخانه: دبیرخانه کارگروه راهبری مسئولیت های اجتماعی

 سازمان : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

 لیتهای اجتماعی و قانونی شرکتها در استان بوشهرشیوه نامه: شیوه نامه نحوه ایفای مسئو

 : اهداف 2ماده 

ساماندهی مسئولیتهای اجتماعی شرکت ها و صنایع ) برنامه پذیری و هدفمندی و یکپارچگی اقدامات ( در سطح  -1

 استان

ی و فرهنگی ایجاد سازوکارهای الزم به منظور اجرایی نمودن پیوستهای قانونی زیست محیطی، سالمت و اجتماع -2

 های توسعه استان و شهرستانها در چارچوب سند آمایش و برنامه

 دهی شفاف برای اجرای پیوستها  ارائه سیستم نظارتی و گزارش -1

های استان در زنجیره ارزش صنایع مزبور از طریق آموزش نیروی انسانی، انتقال مهارت و  توسعه ظرفیت -4

 تکنولوژی و یک برنامه فعال تحقیق و توسعهافزایش سطح تخصص، انتقال دانش و 

ایجاد و تقویت یک زنجیره تامین با توسعه صنایع و خدمات پشتیبان و مرتبط صنایع  برنامه ریزی برای-5

 مزبور در استان
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جبران خسارات اتخاذ تدابیر الزم برای ها و اقدامات زیان آور برای منابع حیاتی استان و  توقف فعالیت -1

 وارده

 : ترکیب اعضاء و وظایف1ماده 

 ترکیب اعضاء کارگروه -الف

 استاندار )رییس کارگروه(  -1

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )دبیر کارگروه( -2

 مدیرکل بازرسی استان  -1

 مدیرکل دیوان محاسبات استان -4

 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری  -5

 دارایی استان  مدیرکل امور اقتصادی و -1

 مدیرکل امور مالیاتی استان  -7

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  -8

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان -9

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی -11

 مدیر کل حفاظت محیط زیست  -11

 مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس -12

 فرمانداران شهرستان )حسب مورد( -11

 نماینده فعالین اجتماعی با معرفی رئیس کارگروه  -14

 وظایف کارگروه -ب

ایفای ها و پیمانکاران  خصوصی / دولتی / عمومی / خارجی  فعال استان که موظف به  انتخاب شرکت -1

 مسئولیت اجتماعی و قانونی هستند 

ها) بکارگیری و  های الزم برای لحاظ نمودن در برنامه اقدامات شرکت تعیین الزامات، استانداردها و حداقل -2

 ... (، تامین زیرساختها تولیدات استان  ،آموزش نیروی انسانی، سطوح بکارگیری خدمات 

 بررسی و تایید پیوست مسئولیت اجتماعی شرکت  -1
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 های متاثر از فعالیت های شرکت و تعیین سهم آنها شهرستان / شهرستان-تایید بخش -4

 تهیه و تصویب برنامه عمل  -5

 های قانونی، مقرراتی و ... اتخاذ تدابیر الزم برای رفع انواع تنگناها و محدودیت -1

 ها به منظور تسهیل اجرای برنامه ها ها و امتیازات الزم برای شرکت تعیین و تصویب مشوق -7

 ارزیابی اقدامات انجام شدهنظارت، پایش و -8

 : دبیرخانه کارگروه4ماده 

 دبیرخانه کارگروه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مستقر می باشد. 

 وظایف  -الف 

 اخذ پیوست مسئولیت اجتماعی شرکت ها و انطباق با اسناد باالدستی توسعه استان -1

 ونی و پیوست مسئولیت اجتماعی شرکتهاتهیه برنامه عمل مناطق بر اساس پیوست های قان -2

 برگزاری منظم جلسات کارگروه راهبری ) تنظیم و ارسال دعوت نامه ، تنظیم صورتجلسات و پیگیری مصوبات ( -1

 ابالغ برنامه عمل مصوب کارگروه به شرکت ها ، صنایع و دستگاههای اجرایی -4

 شورای برنامه ریزی و توسعه استان  تهیه و ارائه گزارشهای عملکرد دوره ای به کارگروه و-5

 تهیه ساز و کار نظارت بر تعهدات شرکت ها وصنایع -1

 نحوه تشکیل جلسات و گزارش ها -ب

االختیار با  اعضای کارگروه شخصاً در جلسات کارگروه حضور می یابند و در صورت غیبت موجه نماینده تام -1

 ور می یابند .هماهنگی دبیر کارگروه و معرفی کتبی در جلسه حض

ـ عالوه بر اعضای ثابت کارگروه دبیرخانه می تواند بر حسب موضوع دستور کار از سایر افراد نیز دعوت به عمل  2 

 آورد. 

 ها و پیمانکاران  فعال در استان :  تکالیف) الزامات( نهادها ی دولتی و شرکت5ماده 

  ایجاد و توسعه زنجیره تامین محلی  -1

 اطالعات کمیت و کیفیت خدمات و کاالهای مورد نیاز شرکتها و بروزرسانی ادواری آنایجاد بانک  -

 شناسایی بنگاههای محلی تامین کننده کاالها و خدمات -
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 زنجیره تامین ایجاد مشوقها و انگیزه های الزم برای توسعه و  ایجاد بنگاههای جدید -

  خاص ایجاد مکانیزمهایی برای جلوگیری از ایجاد رانتهای -

های مشترک ) شراکت بنگاه تولیدی و خدماتی بومی  فراهم آوردن شرایط و تسهیالت الزم برای ایجاد بنگاه -

 با غیر بومی ( برای تولید و تامین کاالها و خدمات مورد نیاز شرکت.

 های استان. های خارجی توسط بنگاه فراهم آوردن شرایط برای تولید تحت لیسانس شرکت -

 1سازمان صمت استان مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند است و گزارش های مربوطه را در مقاطع  -

 ماهه به دبیرخانه ارایه می نماید. 

 برگزاری مناقصات  -2

 های برنده به طور مرتب انجام شود . اطالع رسانی الزم در خصوص برگزاری مناقصات و مشخصات شرکت -

 ها امتیازات الزم برای تولیدکنندگان کاال و خدمات در استان در نظرگرفته شود مناقصهدر فرایند برگزاری  -

های غیر استانی، زمینه الزم برای انتقال محل تولید شرکت برنده به استان  در صورت برنده شدن شرکت -

 انجام شود یا امکان مشارکت شرکت برنده با یک  تولید کننده استانی بررسی گردد

کل اقتصاد و دارایی مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند است و گزارش های مربوطه را در مقاطع اداره  -

 ماهه به دبیرخانه ارایه می نماید.  1

 آموزش و بکارگیری نیروی انسانی بومی -1

 تعیین مشخصات  سطوح مهارتی مورد نیاز.  -

 میزان مورد نیاز است.  تعیین سطوح مهارتی که در سطح استان وجود ندارد و یا کمتر از -

ارائه برنامه زمانی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای بکارگیری در فازهای مختلف بر حسب سطوح مختلف  -

 مهارتی.

 ارائه برنامه زمانی آموزش نیروی انسانی بومی، نحوه انجام، مخارج آن و  چگونگی مشارکت مالی. -

 اطالعات بازار کار اقدام نماید اداره کل کار موظف است نسبت به تهیه بانک -
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ها  اداره کل کار استان تنها مرجع معرفی نیروی انسانی و تشخیص بومی بودن آن برا ی بکارگیری  در شرکت -

 باشد. می

اداره کل کار ، تعاون و رفاه اجتماعی استان مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند است و گزارش های  -

 ماهه به دبیرخانه ارایه می نماید.  1مربوطه را در مقاطع 

 

 بخش تحقیق و توسعه -4

های  زینهها موظف هستند برنامه بلند مدت و ساالنه انجام تحقیقات مرتبط با حوزه فعالیت خود و ه شرکت -

 آن را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند و نسبت به به روزرسانی سالیانه آن اقدام نمایند.

های علم و  واحدهای تحقیق و توسعه در استان ) پارکویا حمایت از نسبت به استقرار  ندها موظف شرکت -

 تحقیقاتی استان اقدام نمایند.فناوری استان ( و مشخص نمودن نحوه ارتباط آنها با مراکز دانشگاهی و 

های تحقیقاتی خود را به  مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی استان  درصد از هزینه 51حداقل  ندموظف هاشرکت -

 اختصاص دهد.

ای مشترک بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی  های تحقیقاتی و توسعه فراهم آوردن شرایط برای انجام پروژه -

 ج از استان.استان و مراکز معتبر خار

ماهه  1دانشگاه خلیج فارس مسئول نظارت بر حسن اجرای این بند است و گزارش های مربوطه را در مقاطع  -

 به دبیرخانه ارایه می نماید. 

 نظارتیبخش مدیریتی و  -5

 

 مدیریت عالی مناطق ویژه و آزاد در استان و شرکتهای دولتی با هماهنگی استاندار انتخاب   -

زمینه سازی برای ارتقاء نیروهای بومی و توانمند به سطوح عالی مدیریتی شرکتها ، صنایع دولتی و مناطق  -

 ویژه و آزاد 

 ها به اشخاص حقوقی فراگیر بومی  از سهام شرکت درصدیزمینه سازی برای واگذاری  -

 های فعال در استان از مرکز به استان  برای انتقال دفاتر مالیاتی کلیه شرکتالزم  پیگیری -
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)ارتقاء درجه و تقویت  نظام کارشناسی و انتقال حسابهای شرکتها به بانکهای استان الزم برای  پیگیری -

 تشکیالتی بانک(

توسط سازمان مدیریت و  سازو کار مربوط به چگونگی رابطه مالی و اقدامات شرکتها با بخش دولتی استان -

 برنامه ریزی استان و با همکاری دستگاههای نظارتی تهیه و به تصویب کارگروه می رسد . 

  تهیه و تنطیم و ارائه پیوستهای مسئولیت اجتماعی و قانونی -1

قانونی مربوطه شامل پیوستهای و  نسبت به تهیه و تنظیم پیوستهای مسئولیت اجتماعی ندشرکتها موظف -

ارزیابی زیست محیطی ، سالمت ، اجتماعی و فرهنگی و... اقدام نموده و در مراجع ذیربط به تصویب برسانند و 

 نسخه ای از آن را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند . 

ی و قانونی شرکت شرکتها موظف هستند نسبت به منظور نمودن اقدامات مربوط به مسئولیت های اجتماع  -

 در مصوبات مجمع عمومی خود اقدام نمایند 

 

 

 

 


