
 

 

 

 مروري بر اقدامات  مسئوليت اجتماعي 

استان نفت خيز و  01وزارت نفت به منظور توسعه سطح كيفي زندگي مردم و حفاظت از محيط زيست در سطح كشور و به ويژه در 
شركت مهندسي و توسعه نفت نيز به عنوان يكي از . است همواره پيشگام بوده  ،هاي پايدار مسئوليت اجتماعي گازخيز در انجام  فعاليت

در كنار پايداري توليد و صيانت از منابع و ذخاير ملي،  توسعه طرح هاي نفت و گازشركت هاي تابعه شركت ملي نفت ايران در حوزه 
ز حفاظت از محيط توانمندسازي جوامع محلي همجوار طرح ها و پروژه ها و نيدر حوزه هاي مختلف مسئوليت اجتماعي به ويژه 

 . زيست  سهم چشمگيري داشته است

تاكنون،  با اتخاذ رويكرد پايداري توسعه در جوامع محلي و حراست از منابع و محيط زيست  0131اين شركت از زمان  تاسيس در سال 
 :ذيل آمده استمواردي از اين اقدامات در چهار بخش همجوار با طرح هاي توسعه اي ، خود را ملزم و متعهد بر اين امر دانسته كه 

  گطاره و روستاي ام دبس هكتار فضاي سبز در منطقه جليعه 011ايجاد  •

  عمل نكرده ميليون مترمربع از اراضي آلوده به مين و مهماتِ 37پاكسازي بيش از  •

 

 شهداي نفت دشت آزادگان احداث بيمارستان  •

 

به مساحت يك هكتار در شهرستان  دشت آزادگان  ساخت هنرستان فني و حرفه اي •
  سوسنگرد

متر مربع در روستاي سميده و  711با زيربناي تقريبي  هريك  كالسه 0دبيرستان 2ساخت  •
  ابوحميظه

 

 

 محيط زيست

بهداشت و 

 درمان

 آموزشي



 در دارخوين ساخت پل سوم خرداد •

  احداث و توسعه مزار شهداي هويزه •

  بستان احداث جاده ارتباطي عبدالخان •

  سابله -احداث جاده ارتباطي بستان •

  نيسان -احداث جاده ارتباطي سابله •

  هويزه-احداث جاده ارتباطي نيسان  •

  سوسنگرد -احداث جاده ارتباطي هويزه  •

  شلمچه -احداث جاده اكتشاف •

  جفير -احداث جاده سيد خلف •

  (الزمانصاحب )احداث جاده سيد خلف •

  احداث جاده كمربندي مزار شهداي هويزه •

  احداث بلوار ورودي هويزه •

  احداث پاركينگ دهالويه   •

  احداث جاده ظهيريه •

  بازسازي و احداث بلوار اصلي شهر هويزه •

 

عمراني و 

زيرساخت 

شبكه هاي 

 ارتباطي


