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پیشگفتار
سالها ست که اکا میست تک ساحی و احادود در حااارها

ندیشاه  ،اتطاا

خود ر م دست د ده ست و در جاا شاهد رویکردها جدید در اوضوع ر هبر فر یطدها
توسته هسییم که یک م ا ها رویکرد اسئولیت جیماع شرکی ( )CSRست که م دهۀ 1950
توسط ایفکر رشیۀ ادیریت اتقوف هه عملکرد ساماا ها اقرح شد.
ساماا های که هطا هر اأاوریت ذ ت شا تطاا هر رشد و توستۀ اطافع و اطاهع میار هطاای و
قیااد خود تمرکز د شیطد و احاسبه ساود و میاا قیاااد  ،احاور تارین شااخا رمیااه
عملکرد درو و هرو دسیگاه شا احسوب ا شد ،در هید تحات فشاار ااردم و سااماا ها
ادن  ،دید خود ر ندک هه فر تر م اطاافع صارف سااماا اتقاوف د شایطد .ضارورت فاز ی
عیبااار ساااماان  ،پذیرفیااه شااد در تتااااکت هااینهخشاا حکمر ناا  ،ورود ااارثر در عرصااۀ
سیاستگذ ر عموا و تبادل ندیشه ،تجرهه و دسیاوردها ساماا هاا دیگار و اقارح شاد
نظریااهها جدیااد توسااته در اکااادا  ،انااا ر ههضاارورت حیم ا و گریزناپااذیر یاان لگااو
حکمر ن و اشارکت سوق د د.
اروم دیگر ههوضوح اشخا ست که عمل ساماا ها هر احیط هیرون تأثیر هاه ساز ی
خو هد د شت و نم تو سود و میا ناش م عملکرد ا ها هر جااته ر نادیده گرفات .گار ی
اسئولیت جیماع هه سمت و سوی ست که فو ید جیماع احلا و الا در ایاد د ا تتریا
شده ست .لذ تکش هر ین ست که سود و میا ساماا ها ههگونه هاشد که اردم هزیطه ضاف
ایحمل نشوند .مانجاای کاه عمال سااماا هاا تاأثیر عماده
اگونگ فتالیت ا ها هاید ههگونه

هار نظاام جیمااع د رد؛ هطااهر ین

هاشد که در ثر ا میان ایوجه جااته نشود و در صاورت

رسید میا  ،الزم هه جبر ا هاشطد .ارومه یان تتریا

ههضارورت ثرگاذ ر اببات و اارثر

ساماا هر اطاطق پیر اون نیز گسایرشیافیاه سات .اطا کاه در هسایار
نسبت اشمگیر

م کشاورها و همچطاین

م ساماا ها د خل  ،ارومه همه ادیر هایاد هاه کارهاای دسات هزنطاد کاه

اوردقبول جااته و اطقبق ها رمشها ا هاشد.
جد م اباحث نظر که در اورد تتری

و نیز هتااد اسائولیت جیمااع وجاود د رد و

پرد خین هه ا ها اام ست ،نهشه ر ه اسئولیت جیماع هار سااماان هایاد هاا توجاه هاه رساالت
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توسته

و فر گیر حومه فتالیت و قد م ا در سقح ال و احل  ،شطاخت م جایگاه و عیباار

ا در احیط جیماع  ،شطاسای اخیااات امکان ا سااماا هاا توجاه هاه خاوصایات عاام و
خاص و سطج

هرد ثرپذیر و ثرگذ ر هر احیط پیر اون هرحسب تجرهیات ال و هین لملل

تدوین شود.
تکشهای که شرکتها در حومۀ اسئولیت جیماع خود نجام ا دهطد ،طی ِ وسیت
د رد و م سراایهگذ ر ها ااد هر رو یک هِرند تا سیاست و تاکییکها

رتباط دوسیانه هاا

اشیر ر در هرا گیرد .ین تکش در وهلۀ نخست ها اشم ند م اشارکت فتال در عرصۀ عموا
و رتهاء سقح تو نمطد و ااارت جااته احیق صاورت اا پاذیرد ،ااا اوجاب هاباود تااور
عموا جااته نسبت هه شرکت ،فز ی

پوش

رسانه

نسبت هه فتالیتهاا شارکت ،فاز ی

اشارکت کارکطا  ،جذب و حفظ سراایهگذ ر  ،یجاد احیط کار ار م و اطاسب هر فتاال
قیااد و کاراطد شرکت ،فز ی

خکقیت کارکطا و سیفاده م ظرفیت و پیانسایل نیروهاا

هرو ساماان  ،ا شود.
هر ین ساس و ها توجه هه ین اام که هر فرد ،گروه ،ساماا یا نااد اسئول رفیار خود
و تأثیر هر احیط پیر اون ست ،ساماا اطقهه ام د ااهاار ههعطو سااماان توساته در ساقح
ال  ،اطقهه

و احل و ولین ساماا در اطقهه ،هرنااهریز و قد م در حومۀ اسئولیت جیماع

ر ههعطو یک م اامترین احورها فتالیی خاود در دسایور کاار قار ر د ده سات .اسائولیت
جیماع ین ساماا در دو سقح سااماا اطقهاه ام د و هطگاههاا

قیاااد حاضار و فتاال در

احدوده تتری شده ست.
اطقهه ام د ااهاار ههعطو جد ترین کانو فتاالیی در ااهااار (نهقاۀ تکقا دو ساطد
اام توسته اطقهه

کشور یتط توسته ساو حل اکار و توساته احاور شارق) هاه دلیال نها

سیر تژیک و ژئوپلیییک خود در اطقهه ،تأثیر

ساس هار قیاااد و فااا

جیمااع  ،د نا

و

فطّاااور  ،تتااااکت هین لمللا  ،تهویاات کریاادورها رتباااط جطااوب -شاامال و شاارق -غاارب،
اطاسبات سیاسا و تجاار
اهیاس فتالیی

یار در اطقهاه و توساتۀ هطادر و حملونهال د رد و مانجای کاه

هه سمت فر سرمایط اا رود و روناد ساریع د رد هاهطور حایم هار اطاسابات و

کط ها احل در دو هخ

فرهطگ و جیماع نیز ثرگذ ر هوده و م ین رهگذر اثاار هزیطاه
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اشمگیر که هخش م ا در همین هید

ر ه اشاود سات ،در پا خو هاد د شات .پایاد ر

توسته اورد نیظار ،نیاماطد اشارکت حد کبر جااتۀ احل ها نگااه هاه ار قبات م احیطمیسات
ست .اشارکت جااتۀ احلا در شار یق اا تو ناد احهاق شاود کاه در کطاار ر ده و خو سات
ایولیا توسته ،اشارکت د د جااته احل اورد توجه قر ر گیرد .اشاهد ت عیط  ،ههخوه نشا
ا دهد کاه شااخاها توساته و اشاارکتپذیر جااتاه ،خاوصاا در حومههاا اااومش،
هاد شت و تو نمطد ها ااارت  ،اطاسب نیست و ین روند در سالها ات هه دلیل شکلگیر
سایر کانو ها فتاالیی در دو احاور پی گفیاه ،هاا پیااادها جیمااع ناخوشاایطدتر همار ه
خو هد شد.
توسته و اطیت پاید ر ،ههعطو پی نیامها ضرور اکاا هاارهگیار م فرصاتها
ه هدیل اطقهه ،نیاماطد قد اات ساس  ،همهجانبه و عموا توساط هماه سااماا ها و هطگااههاا
فتال قیااد حاضر در اطقهه ست .ها اطین رویکرد  ،اسئولیت جیماع سااماا اطقهاه ام د
ااهاار ا تو ند در نه
ضمن کاه

" پیشر فتالیتها

جیماع در ادل توساته درو م " عمال نمایاد و

حس نارضایی و دغدغه نسبت هه پیاادها توسته قیاااد در فااا احلا  ،م

حیمال گسست جیماعات احل م اجموعاه قاد اات توساته

در ایطاده ،پیشاگیر نمایاد و

پیانسیل هالهوه نیروها هوا ر حااء و در ر سیا ارخۀ رشد قیااد  ،رتهاء سقح اگاه و
تو نمطد

عااء جااته احل فتلیت هخشد .اطین هرهمکطش جزء م ر ه تتاال پاید ر و هدفمطاد

ذ نفتا حومۀ حکمر ن و سیاساتگذ ر هاا نیروهاا جیمااع و فتااال هخا

اادن ایسار

نخو هد هود که رویکرد اسئولیت جیماع جااعترین و جر ی ترین لگو امکن ست.
نظااطااۀ اسئولیت جیماع اطقهه ام د ،لگو و قاعده

هر تحهق ین ااام سات کاه

ها تکش اوسسه اقالتات و تحهیهات جیماع د نشگاه تار  ،ولین ناااد علما علاوم جیمااع
در کشور و ها ادیریت علم جطاب اقا دکیر حسین یمان جاجرا تدوین گردیده سات کاه
وظیفه ا د نم م محمات یشا و همکار نشا ناایت سپاس ر د شیه هاشم .یان نظااطاااه هار پایاۀ
اقالتات و پای

اید ن اطقهۀ شاار ااهااار و اطااطق همجاو ر و ضارورتها اتا توساته،

نیاماطد ها اشارکتپذیر و حاور حد کبر جااتاه و لز ااات توساته پایاد ر ر ههدرسای
سیخر ج و در قالب هادف ،ر هبارد ،سیاسات و هرناااه هاهعطو نهشاه ر ه سااماا اطقهاه ام د و
شرکتها فتال در ین اجموعه تدوین کرده ست.
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نظارت علم هر جر

فر یطد اقالتات هر عاده جطاب اقا دکیر عبد لوهاب شال هار

هوده که هافام عمیق ضرورتها فرهطگ و جیمااع هاوا اطقهاه در فر یطاد توساته ،سایر تژ
اقالته ر تدوین نموده و هر یافیهها تیم پژوهشا صاحه گذ شایه ند کاه المم اا د نم م یشاا
ناایت تشکر ر د شیه هاشم .در پایا  ،م همکار نم و نیاز همهکساان کاه در یان قاد م رمشامطد
یاریگر ساماا اطقهه ام د ااهاار هوده ند قادرد ن نماوده و تاکش خاو هیم نماود تاا هاا جار
صحیح ین هرنااه در جات توسته پاید ر اطقهاه هاا رویکارد جلاب اشاارکت حاد کبر جااتاه
احل و ار قبت م احیطمیست ،حرکت نماییم.

عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
م دهااهها گذشاایه ،اطقهااه ام د تجااار -صااطتی ااهاااار یک ا م ققبهااا جااذ ب
قیااد در سقوح هین لملل  ،اطقهه و ال در جطوب شرق یر هوده سات .پاس م تأسایس
اطقهه ام د ااهااار و سایهر ر فتالیتهاا ایتادد تجاار  ،صاطتی و خاداات در احادوده ا ،
میرساختها توسته

اطاسب م نظر کالبد  ،جیماع و قیااد هه وجاود اااده سات کاه

ا تو نطد ههاباهه پیشر ها رونق قیااد  -جیماع در سقوح احل و نیز ال عمل کططد.
توسته در ااهاار ،همچو توسته در جا دیگار  ،درکطاار یجااد فرصاتها کاار
اطجر هه تحوالت جمتیی و جیماع پرشیاه شده ست که هدو توجاه هاه ا هاا ایطاده اطقهاه
ساس خو هد شاد .فاز ی

داار اال ها

ساریع جمتیات در اطقهاه شاار ااهااار و رشاد

فز یطده شارنشیط ناایو م اطجر هه شکل گرفین اسائل جیماع ایتدد در حاومه نفاوذ اطقهاه
ام د ااهاار شده ست که هامنگر در لگوها گذشایه توساته و نیاز هرناااهریز هار

رتهااء

شاخاها توسته جیماع ر ا طلبد.
ساماا اطقهه ام د تجار -صطتی ااهااار هاهعطو جاد تارین هاامیگر توساته اطقهاه
تاکطو  ،اوفهیتها اشمگیر د شیه ست اا تا رسید هه سه
در پی

ظرفیتهای

اسیر طوالن

د رد .سیهر ر رویکرد اسئولیت جیماع شرکی در ین ساماا یک ناادساام جدیاد

هر پایبطد هر اه هیشیر هه توسته جااته احل و فز ی

هارهور اطاهع خیااص د ده شده در

ین حومه ست.
اسئولیت جیماع ار ادن ست و هادو اگااه  ،اقالباه گار و همر ها ااردم،
طمیطان هر

احهاق شاد ا وجاود ناد رد؛ هارهمین سااس هار ا شادیم تاا یافیاهها طارح

اقالتات «تدوین نهشه ر ه و هرنااه عملیات سایهر ر سایر تژیک اسائولیت جیمااع شارکی در
ساماا اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار» ر در فرم و احیاو ی سااده در ساه جلاد تطظایم و در
خییار عموم قر ر دهیم .جلد ول هه سه هحث نظریاهها و اادلها اسائولیت جیمااع شارکی ،
اقالتااات اااورد تقبیهاا در رتباااط هااا اساائولیت جیماااع در اطاادین اطقهااه ام د حاشاایه
خلیجفااارس و نیااز گااز رش عملکاارد ساااماا اطقهااه ام د تجااار -صااطتی در حااومه اساائولیت
جیماع شرکی  ،خیاااص د دهشاده سات .جلاد دوم هاه یافیاهها ایاد ن شااال اشااهد ت
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اید ن  ،اااحبهها عمیق ها فر د و گروهها اخیل
ارکز ااار و سالطااهها ااار

و همچطین تحلیل ثانویه د دههاا اااار

سیان ا پارد مد .در جلاد ساوم ،نظااطاااه اسائولیت جیمااع

شاارکی ساااماا اطقهااه ام د ااهاااار و شاارکتها میراجموعااه ا در قالااب اشاام ند م و
اأاوریت ،هد ف کک و خرد ،ر هبردها و سیاستها و درناایت ،ر ئه گسایره

م پروژههاا هاه

تفکیک رکا ااارگانه اسئولیت جیماع اادنظر قر رگرفیاه سات .اجموعاه حاضار ،حاصال
هی

م  9ااه اقالته و هررس اید ن در حومه اسئولیت جیماع سات کاه اوسساه اقالتاات و

تحهیهات جیماع د نشگاه تار ا ر هه نجام رسانده ست و در قالب  4جلد گز رش اجز در
خییار کارفراا قر رگرفیه ست.
هر

نجام ین اام ،اوسساه اقالتاات و تحهیهاات جیمااع د نشاگاه تاار هاهعطو

اجر پروژه ها ادیریت یطجانب قد م هه تشکیل تایم پژوهشا کارد .عااا تایم دکیار ساتید
اتیدفر (دکیر

جااتهشطاس ) ،دکیر حسین یماان جااجرا (دکیار

دکیر اوناا ولیاک جاز (دکیار

جااتهشطاسا توساته)،

طر حا شاار ) ،کااظم رحیما (کارشاطاس رشاد توساته

جیماع ) ،ر این صف یار (کارشطاس رشد توسته جیماع ) ،ارش خا دل (کارشطاس رشد
ادیریت) ،عبد لقی

کارو ن (د نشجو دکیر

جااتهشطاس اسائل جیمااع ) ،طاک رسایم

(کارشطاس رشد پژوهشگر ) و فاطمه خاور (کارشطاس رشد دهیات) هود که م همکار همه
ناابردگااا ناایاات سااپاس ر د رم .هماهطگ هااا اااور د ر پااروژه ر کارکطااا هخ ا

در

اوسسه اقالتات و تحهیهات جیماع د نشگاه تار  ،نجام د دناد کاه م تکتاک ا هاا تشاکر
ا کطم.
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتی
تاریخچه مسئولیت اجتماعی شرکتی
طرح هحاث اسائولیت جیمااع هاهطور الماوس هاه مااا اد م سامیت در و خار قار
هجدهم هرا گردد .و هه اوضوع رتهاء رفاه عموا پرد خت و اتیهد هود کوش

کارافریطا

رقیاب طبتااا در جاات حمایاات م اطاافع عمااوم خو هاد هااود .در دهاه  1989کااارنگ اساائولیت
جیماع شارکتها ر اشاخا کارد .دیادگاه کاارنگ هار پایاه دو صال ،خیرخاو ه و صال
قیموایت یا سرپرسی  ،هطیا گذ شیهشده هاود .صال خیرخاو ه هاهعطو یکا م اسائولیتها
فر د و نه یک ساماا ههحساب ا اید؛ اا ههاوجب صل قیموایت ،سااماا ها و فار د ثروتمطاد
هاید خود ر قیم و سرپرست فر د فهیر هد نطد .افاوم اسئولیت جیمااع شارکی ر دو پروفساور
د نشگاه هارو رد ،هرل و ایطس در ساال  1930در کیااب «شارکت اادر و االکیات خاوصا »
اقرح کردند؛ همچطین د د در سال  1932اتیهد هود ادیر عکوه هر اسئولیت قیااد  ،در هر هر
ساااد ر و جااته اسئولیت د رند (د د)1932،؛ اا شاو هد نشاا ا دهاد کاه صاقکح رسام
«اسئولیت جیماع شرکی » هر

ولین هار در ثر هاو « ،اسائولیت جیمااع یاک هامرگاا » در

سال  1953دیده ا شاود (سان .)2011،در ا مااا هادف صال تأکیاد هار وجاد

جیمااع

هامرگانا و نه هر خود شرکتها هاود .دهیاات اسائولیت جیمااع شارکتها در  1960گسایرش
یافت که عمدتا هر ین سر ل تأکید د شت که اسئولیت جیماع هاه اتطاای د شایه و همیات ا
هر

و حد تجار و جااته اهدر ست (کارول .)1999 ،یک م اامترین اقالتات یان دوره م

کیاب ککرنس و لیو در  1967هود که هرد شین تمایل و خو سات د وطلباناه شارکت نسابت هاه
نجام اسئولیتها

جیماع تأکید د شت .و ها نگرش خکق هاه اهولاه اسائولیت جیمااع ،

رویکرد ایااد ها دیدگاه جبار اوجود تخاذ کارده و سایدالل نماود کاه شارکت هاهتطاای
افاوم ند شیه و شرکت سالم در جااتاه هیماار نم تو ناد وجاود د شایه هاشاد ،درو قاع و هسایگ
دوطرفه ایا شرکت و جااته وجود د رد (و لیو .)1967 ،
در دهه  1970ههتدریج دو صقکح دیگر شاال و کط
رویکرد حمایی المم م سو شرکتها و هرقر ر

جیماع شرکی (هاا تأکیاد هار

رتباط ایا اسائولیت جیمااع شارکتها و

ادیریت سیر تژیک) و عملکرد جیماع شرکتها (سطج

اسائولیت جیمااع شارکتها) هاه
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دهیات علم ضافه شد (اکران و هاتر .)1976 ،در دهه  1980افاوم ذ نفتا اوردتوجه همگا
قر ر گرفت که صقکحات قبل ر تحت لشتاع قار رد د و پاس ما افااوم اسائولیت جیمااع
شرکی و تئور ذ نفتا اکمال هام احساوب شادند ،ههطور کاه اوجاب تکمیال و تحکایم
یکدیگر ا گردند (کلک و پیطسکه .)2006 ،کارول در سال  1979اسائولیت ااارگاناه اادیر
کسبوکار ر اسئولیت قیاااد  ،اسائولیت حهاوق  ،اسائولیت خکقا و اسائولیت فاد کار
عطو کرد (کاارول .)1979 ،در ساال  2003جانساو اسائولیت جیمااع ر یکا م نه هاا
ساس شرکت در کمک هه جااته ا د ند و فتالیتهای مجملاه فاز ی

ساو دااوم  ،حاذف

فهر و هیکار  ،حفظ احیطمیست ر ههعطو نمونه ابال ا مند (جانسو  .)2003 ،پریطا  ،اتیهاد
ست اسئولیت جیماع یتطا پاساخگو هاود شارکت در قباال فتالیتهاا سات و شااال هفات
اوضوع :کار ی عملیات  ،حد کبر اطیت ،حفظ احیطمیسات ،کیفیات ناواور  ،گفیماا ام د،
توسته ااارت و شاروند اسئول ا شود (پریط  .)2003 ،کچر نیز در ساال  2007اتیهاد سات
در احیط کسبوکار جدید ،ادیر هاید هم اسائولیت جیمااع شارکت و هام عو قاب جاد
اخاطر ت ر هر عاده هگیرناد (کچار  .)2007 ،ر اسایاد اسائولیت جیمااع ر تتااد د وطلباناه
ساماا هر

یفا وظای

شفاف و غیر شفاف ست که نیظار ت جااته ،هاهطور قار رد د  ،هار

عاده شرکت نااده ست .هطا هه یان تتریا  ،اسائولیت جیمااع  ،ر ها سات هاهادف رتهاا
گر ی

جیماع هر

عیک نظم ساس جااته و شاال وظایف ا شود که اااراوب قاانون

و قر رد دها جیماع ر در هرا گیرد (ر اسیاد.)2018 ،
اسئولیت جیماع شرکی اطیهد ن نیز د شیه ست .ایلیو فریدان ،قیاادد اشااور،
م پیشگااان ست که اسئولیت ساماا ها تجار ر هه حد کبر رساند سود در احدوده قانو
هدو هرگونه دسیسه یا نیرنگ عطو ا کطد و اتیهد ست اسئلهها جیماع ر هاید هه فار د و
ناادها دولی و گذ ر کرد ،ار که تتیین نیامها نسب و ایز ا ها ،در حد ادیر شرکتها
نبوده و در صورت نجام ،هر درااد شرکتها تأثیرگاذ ر سات (هر تلاو .)1386 ،عماده نیهااد ت
و رد هر افاوم اسئولیت جیماع شرکی شاال افاوا گسیرده و اابام ،صاقکح هراااده م
کارها علم  ،دشو ر عملیات کرد ا  ،سویه هالهوه افاوم اسئولیت جیماع هه سمت اطافع
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خاص ا شد .ضمطا طرفد ر نئوککسیکها ،افاوم اسئولیت جیماع ر خدشه و ردکارد هاه
حهوق االکیت و در کل تادید هر جااته ام د ا د نسیطد.
جدول شماره  -1سیر تاریخی مفهوم و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی
تاریخ
اواخر قرن
18

نظریهپرداز
اد م سمیت

1989

کارنگ

1932

دد

1967

و لیو

1979

کارول

2003

جانسو

2005

پریط

2007

کچر

2018

ر اسیاد

خالصه رویکرد و مفهوم
کوش

کارافریطا رقیب طبتا در جات حمایت م اطافع عموم خو هد هود.

ساماا ها و فر د ثروتمطد هاید خود ر قیم و سرپرست فر د فهیر هد نطد.
ادیر عکوه هر اسئولیت قیااد  ،در هر هر ساامد ر و جااته اسئولیت د رند
نگرش خکق هه اهوله اسئولیت جیماع  ،شرکت سالم ههتطاای افاوم ند شیه و
شرکت سالم در جااته هیمار نم تو ند وجود د شیه هاشد.
اسئولیت ااارگانه ادیر کسبوکار :اسئولیت قیااد  ،اسئولیت حهوق  ،اسئولیت
خکق و اسئولیت فد کار ست.
اسئولیت جیماع یک م نه ها

ساس شرکت در کمک هه رفاه کل جااته ست.

اسئولیت جیماع ؛ یتط پاسخگو هود شرکت در قبال فتالیتها که شاال هفت
اوضوع ست :کار ی عملیات  ،یجاد اطیت هیشیر ،حفظ احیطمیست ،کیفیتهخش
در نواور  ،گفیما ام د ،توسته ااارت و پرورش شاروند اسئول ست.
در احیط کسبوکار جدید ،ادیر هاید هم اسئولیت جیماع شرکت و هم عو قب
جد اخاطر ت ر هر عاده هگیرند.
اسئولیت جیماع  ،ر ه هر

رتها گر ی

جیماع و عیک نظم هطیادین جااته

ست و شاال وظایف ا شود که اااراوب قانون و قر رد دها جیماع ر در
هرا گیرد.
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مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی
صقکح اسئولیت جیماع شرکی اانطد هسیار افاهیم دیگر د ر
ست که در ین هخ

هه هرخ م اید ولترین تتاری

اسئولیتپذیر

جیماع دسیور لتمل هر

تتااری

اخیلا

در ینهاره خو هیم پرد خت.
کطیرل ،اطشاور

خکقا و تمریطا هار

ظاارنظر صریح در مایطاه عرضاه خاداات توساط سااماا و نیخااب صاحیح و ساراایهگذ ر
خکق رو اباحث ساماا ست و درناایت ،پاسخگوی جیماع هاه تاو و ظرفیات سااماا
هر عمل و قد م هر تحهق خو سیهها و نیظار ت جااته شاره ا کطد ( سلر.)2009،
اسئولیت جیماع شرکت ،هه قد اات ارهاوط هاه تتااد ت جیمااع و اجموعاه
خو سیهها
هر

جیماع طکق ا شود .اسئولیتها

م

جیمااع امکان سات هاا شاکال اخیلفا ،

هابود وجاه شرکتها در جااته صورت گیرد (فونات و همکاار  .)2016 ،هاهعبارت دیگر

اس ائولیت جیماااع شاارکی درهرگیرنااده قیااااد ،قااانو  ،خکقیااات و نیظااار ت هشردوساایانه
و حدها تجار

ست که هه کلیه ذ نفتا تتمیم ا یاهد .در یطجا ذ نفتا ههعطو هر فارد یاا

گروه که ا تو نطد هر فتالیتها ،تامیمات ،سیاستها ،رویهها ،یا هد ف سااماا ثرگذ رناد،
تتری شده ست (د نکو و همکار  ،2008،هه نهل م عرب صالح و همکار  .)1392،همچطین
ا تو گفت اجموعه

م قد اات ساماا که هه نحو اببی اطافع ذ نفتا خود ر تأاین کطاد

و اوجب نهض اطافع سایر ذ نفتا نشود ( سیریک.)2006،
م سو دیگر ا تو گفت اسئولیت جیماع  ،تتااد تاامیم گیار هار

قاد اات

ست که ههطورکل عکوه هر تاأاین اطاافع خودشاا  ،اوجباات هاباود رفااه جااتاه ر نیاز فار هم
ا اورد .ارسسات اسئول ند که م الوده کرد احیطمیست ،عمال تبتیض در اور سیخد ا ،
ه توجا هه تأاین نیامها کارکطا خود ،تولید احاوالت میاا اور و نظاایر ا کاه ههساکات
جااته لقمه ا منطد ،هپرهیزند و ساماا ها هاید ها خیااص اطااهع ااال  ،در هاباود رفااه جیمااع
اوردقبول کبریت جااته هکوشطد ،م قبیل کمک کرد هه فرهطگ کشور و ارسسات فرهطگ و
هابود کیفیت مندگ ههطورکل ( یر نژ د پاریز .)1371،
یر نااژ د همچطااین اتیهااد ساات ارسسااات و ساااماا ها ،ناادهااای هساایطد کااه فلساافه
وجود ا ها نیام جااته و عااه اردم هست هما طور که اردم هر رفع نیامهایشاا هاه سااماا
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نیام د رند ،ساماا ها نیز هر

حفظ ،هها و د ااه فتالییشاا هاه جااتاه و ااردم نیاماطدناد در و قاع

ساماا ها جزئ م جااته ا هاشطد که م ا تأثیر پذیرفیه و هار ا تاأثیر اا گذ رناد و اا تاو
گفت هر تامیم ساماا عکوه هار تاأثیر ا هار هخ هاا ارهوطاه اوجاب تاأثیر ت اسایهیم یاا
غیراسیهیم در تماا هخ ها جااته ا شود هطاهر ین ساماا ها هاید هد ف خود ر هه گوناه
شکل دهطد که نیایج ا تأثیر ت اار هار

جااتاه در هرند شایه هاشاد و هماه فار د جااتاه م

ثر ت اببت ا  ،اطیفع شوند ( ایر  .)2009 ،او ساماا ها تأثیر عماده هار سیسایم جیمااع
د رند ،الجرم اگونگ فتالیت ا ها هاید ههگونه هاشد که در ثر ا میان هه جااته نرسد و در
صورت رسید هه میا  ،ساماا ها ارهوطه الزم هه جبر ا هاشطد .هه عبارت سادهتر ،ساماا ها
هاید ههعطو جزئ ارتبط ها نظام هزرگتر که در ا قار ر د رناد ،عمال کططاد ،ااو یاک نظاام
فرع م کل نظام جیماع ر تشکیل ا دهطد ( یر نژ د پاریز  .)1371،پاور خاوی نیاز اتیهاد
رعایت همه صاول خکقا  ،رمشهاا جیمااع و فارد  ،رمشهاا میساتاحیق و اطاافع
گروهها ذ نفع شرکتها در عین اوفهیت تجار اسائولیت جیمااع شارکی ناام د رد (پاور
خوی .)1392،
ااارومه جااذ هیت هاار شاارکت هر ساااس در
ویژگ ها

جیماع ا تتری

اااردم م رمشهااا

صاال شاارکت و

ا شود (هو تسا و همکار  .)2015،م دیگر ساو هاا توجاه

هه یطکه هر نسان ااارفکططده سات و هماهرومه م فراوردههاا اخیلا

کاه منادگ ااا ر

تحت لشتاع قر ر ا دهطد سیفاده ا کطیم ،حهوق اارفکططده و لزوم شطاخت و تتاد هه ا هاه
یک ا م اوضااوعات اااام و تأثیرگااذ ر در مناادگ تماااا فاار د جااتااه اباادل گشاایه ساات و
سیسیمها هام ریاه نوین ر هر ا د شیه تا حسااس خداترساان  ،رفاع نیاام و رتهاا کیفیات
مندگ اارفکططدگا ر در رأس اأاوریتها خود قر ر دهطد .اادیر عاال سااماا ها نیاز
هر

حرکت در ر سیا رعایت حهوق اارفکططدگا ا هاید ها پذیرش نیهادها و سرمن ها

دیگر در جات سکات و هابود کیفیت مندگ اار ف کططدگا المم سات تاا در هرناااهها
سیر تژیک خود توجه ویژه

هه اهولاه سیاساتها

جیمااع سااماا د شایه هاشاطد و از یاا

حاصل م فتالیتها صورت گرفیه توسط سااماا هاه فار د جااتاه ر شطاساای نمایطاد (شای ،
.)2010
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م سو دیگر ا تو گفت ،اسئولیت جیماع  ،اجموعه وظای
ساماا هایسی در جات حفظ و ار قبت و کمک هه جااته

و تتاد ت ست کاه

که در ا فتالیات ا کطاد ،نجاام

دهد (گریفین و هارن  ،1992،هه نهل م پور رشید و جکل جو ر  .)1388،فیشر نیز اتیهد ست
لز م ساماا هه عمل هه طریه ست که هم اطافع خود و هم اطافع ذ نفتاا خاود ر تاأاین کطاد
(فیشر .)2004،اسئولیت جیماع  ،وظیفه

ست هر عاده ارسسات خاوص  ،هاه یان اتطاا کاه

تأثیر سوئ هر مندگ جیماع که در ا کار ا کططد ،نگذ رند .وظایف ااو  :الاوده نکارد ،
تبتیض قائل نشد در سیخد م ،نپرد خین هه فتالیتها غیر خکق و اقلع کارد ااارفکططده
م کیفیت احاوالت که ین وظای

ابیط هار اشاارکت اببات در منادگ فار د جااتاه سات

(فرنچ و ساورد ،ترجمه :احمد صائب .)1371،
همچطین اسئولیت جیماع یک م وظای

و تتاد ت ساماا در جاات اطیفاع سااخین

جااته ست ههنحو که هدف ولیه ساماا یتط حد کبر کرد ساود ر صاورت ایتاال هبخشاد
(هر ااار و دیگاار  .)2007،اساائولیت جیماااع یتطاا نااوع حساااس تتاااد ههوساایله ااادیر
ساماا ها تجار هخ
هر

خاوص که ا گونه تامیمگیر نمایطاد کاه در کطاار کساب ساود

ارسسه ،سقح رفاه کل جااته نیز هابود یاهد (د نکو و دیگر  .)2008،هایاد توجاه کارد کاه

اسئولیت جیماع م تتاد ت ادیریت ست که عاکوه هار حفاظ و گسایرش اطاافع سااماا  ،در
جات رفاه عموا جااته نیز نجام ا گیرد (کیرو.)1987،
اسئولیتها

جیماع ادیر  /هطگاهها عباارت سات م لاز م هاه پاسا گوی و رضاا

توقتات گروهها ذیطفاع خاارج عام م اشایریا  ،تأاینکططادگا  ،تومیعکططادگا  ،پاساد ر
احیطمیست و هال احل فتالیت و حد تولید  /خداات  ،ها حفظ اطافع گروهها ذیطفع د خل
عم م االکا یا ساااد ر و کارکطا و حد ( ایط .)1378،
کمیسیو روپاا اسائولیت جیمااع شارکت ر هاهعطو افااوا تتریا

ا کطاد کاه

ههاوجب ا شرکتها اکحظات جیماع و احیق ر در عملیات تجار خاود و در تتاااکت
خود ها ذ نفتا خود ههصورت د وطلبانه رعایت ا کططد .ین افاوم درهااره سااماا های سات
که تامیم د رند تا م حد قل لز اات قانون و اسئولیتها ناش م تو فهات جمت عبور کارده
تا نیامها جیماع ر اوردتوجه قر ر دهطد (فیلیزوم و فاین.)2011،
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همچطااین کمیساایو جو اااع روپااای ( )2001اساائولیت جیماااع شاارکت ر هااهعطو
ترکیب د وطلبانه اکحظات جیماع و احیق در عملیات تجار شارکتها و رو هاط ا هاا هاا
گروهها ذیطفع تتری

ا کطد (اکت پرست و اد از.)2012،

در تتریف دیگر ،شور
شرکت ر یناطین تتری

کسبوکار جااان هار

توساته پایاد ر ،اسائولیت جیمااع
رفیاار خکقا و کماک هاه

ا کطد :تتاد اسایمر کسابوکار هار

توسته قیااد و درعینحال هاباود کیفیات منادگ نیارو کاار و خاانو ده ا هاا و نیاز هاباود
کیفیت مندگ جااته احل (شار اورد فتالیت) و همچطین کل جااته (فیلیزوم و فاین.)2011،
در یک تتری

کل تر ،اسئولیت جیماع شرکت ههعطو روشهای تتریا

ا شاود

که در ا یک کسبوکار هه دنبال همسو کرد رمشها و رفیار خود هاا رمش و رفیاار ذ نفتاا
خود ست .گروهها اخیل

اخیل

تحت تأثیر قد اات یک ساماا  ،ذ نفتا ناایده ا شوند

و ذ نفتا یک کسبوکار شاال کارکطا  ،اشیریا  ،تأاینکططدگا  ،دولتها ،گروهها ذیطفاع
(نظیاار گروههااا میسااتاحیق ) ،رقبااا ،شاارکا ،جو اااع ،االکااا  ،سااراایهگذ ر و گروههااا
جیماع گسیردهتر هسیطد که عملیات کسبوکار ا تو ند هر ا ها تأثیر د شیه هاشد (ااترج و
دیگر .)2009،
ساماا هین لمللا سایاند رد در ساال  2010در قالاب یازو  26000اسائولیت جیمااع
شرکی ر در قبال تأثیر ت و پیاادها تامیمات و فتالیتهای
شفاف و خکق شاال او رد میر تتری

هر جااته و احیطمیست ،ههطور

کرد:

-

اشارکت در توسته پاید ر ،شاال هاد شت و رفاه جااته

-

در نظر گرفین نیظار ت ذ نفتا

-

تقاهق ها قو نین و سامگار ها هطجارها هین لملل

-

یکپاراهسام اسئولیت جیماع در سر سر ساماا و سیفاده م ا در رو هط خود
( یزو .)2010 ،26000
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مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی
در اورد عو ال تشکیلدهطده اسئولیت جیمااع شارکی  ،اقالاب هسایار اقرحشاده
ست و نظر ت هسیار وجود د رناد .ولاین تتریا

ااارهخشا م اسائولیت جیمااع شارکی

توسط کارول در ساال  1979تحات عطاو اادل افااوا عملکارد اسائوالنه جیمااع  ،اقارح
گردید؛ که شاال اسئولیت قیااد  ،اسائولیت قاانون  ،اسائولیت خکقا  ،اسائولیت خییاار
(د وطلباناه) سات .در ساال  ،1986و رتیاک و کااوکر اادل جیمااع سااماا ر هسااط د ده و
عملکرد جیماع ساماا ر عبارت م اسئولیتپذیر

جیماع  ،پاسخگوی جیماع ساماا و

ادیریت اسائل عموا عطو نمودند .در ارحله ول ،اسائولیتپذیر
دیدگاهها

جیمااع سااماا شااال

قیااد  ،قانون  ،خکق و صکحدید یا هشردوسیانه هست که اطجر هاه شاکلگیر

گر ی ها فلسف شاال تدوین قر رد د جیماع ساماا ها و ساماا ههعطو یک عاال خکق
ا گردد .در ارحله دوم پاسخگوی جیماع ساماا اقرح هست که شاال ر هبردها

نفتال ،

تد فت  ،تقاهه و پیشگیر نه ا شود و درنییجه گر ی ها نااد که ساامگار و ههااء سااماا
در احیط ر اوردهحث قر ر ا دهطاد م قبیال ظرفیتساام پاسا هاه تغییار شار یط جیمااع و
توسته پاس ده رویکردها ادیریی ر یجاد ا کطد .در ارحله سوم ،ادیریت اسائل عماوا
شاال تشخیا اسائل و سپس تحلیل ا ها ،اقرحشده و اطجار هاه یجااد گر ی هاا سااماان
شاال تتیین خطاش جیماع ساماا و حد قل سام غافلگیرشا ساماا ها ا گردد ( حمد ،
لو ن و اتمار م ده طار .)1390 ،
وود در سال  1991ین ادل ر در قالب یک ااراوب جاااع اقارح کارده کاه صاول
ساس ا هر رفیار اسئوالنه ،فرایطد تأثیرپذیر و نیایج حاصل م عملکرد جیماع  ،تأکیدد رند.
ین ادل ،در کطار تتیین نو ع اخیل

اسئولیتپذیر  ،هه هررس هتاد ارتبط ها صول نگیزشا ،

رفیار اسئوالنه و فرایطد اسئولیتپذیر ا پرد مد .هر طبق ین ادل ،عملکرد جیمااع شارکی ،
درنییجه یجاد تاویر شفاف و و ضح م اسئولیت جیماع شرکی حاصل ا شود .یان اادل
ههعطو پایه و ساس در تحهیهاات ارهاوط هاه اسائولیت جیمااع هاوده سات .طباق نظار وود،
اسئولیتپذیر شاال یک هتد عمل ا جبار

ست که نیام هاه یجااد عااال نگیزشا  ،جاات
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نجام د رد .صول اسئولیت جیماع شرکی طبق نظر وود شاال صول نااد  ،صاول سااماان ،
صول شخا ست (ااا و ریچارد.)2006،
ادل پطج هتد اسئولیت جیماع اک کطز هیا ا کطد کاه هرااه م سامت هااال هاه
پایین حرکت کطیم ،میکطرف ایاز

نیظاار ت و خو سایهها جااتاه کاه یافیاه و م طارف

دیگر تأاین ا هاا طاوالن تر و دشاو رتر خو هاد هاود .و ضاح سات کاه اادیر در هتااد ولیاه
اسئولیت جیماع  ،طبق ین ادل هیشیر تکش ا کططد تا سایر هتاد ا  .ین هتاد شااال صااحبا
ساام ،کارکطا  ،اشیریا  ،احیط طبیت  ،رمشها فرهطگ ا شوند .م سو دیگر هر طبق نظار
النیوس ،سه نوع اطحارههفرد م اشروعیت اسئولیتپذیر
(المم در هر هر خییار ) و هدف (افید هر

جیماع شارکی هار سااس طبیتات

ذ نفتا  ،شرکت ،یاا هاردو) وجاود د رد کاه یاک

کساابوکار ا تو نااد هااه ا هپاارد مد و جااات تااامیمگیر در اااورد پار ایرهااا و اشااروعیت
اسئولیتپذیر

جیماع شرکی نیام ست هین ا ها تمایز قائل شد .النیوس ین سه نوع ر شاال

خکق  ،نوعدوسیانه و سیر تژیک ا د ند (شیخیا و هاقر .)1389 ،
ااادل ساایاند رد یاازو  26000اساائولیتپذیر جیماااع یاازو  ،26000یااک ر هطمااا
اسئولیتپذیر

جیماع ست که در تااری  2010/01/11توساط سااماا هین لمللا سایاند رد

اسایهر در ژنااو ( )ISOاطیشاار شاد .یاان ساایاند رد ،هاهعطو یکا م اراااان ترین ساایاند ردها
خیر شطاخیهشده ست و سطد

هین لملل در اار و اومها
ر هقه ها افاوم اسئولیتپذیر
 26000ر در هین هسیار

جیماع ر هار

سات کاه تجرهاهها هین لمللا در

سااماا در جااتاه دغاام ا کطاد .انچاه یازو

م طرحها اسئولیتپذیر

جیماع سیبطائ ا سامد ،ین سات کاه

یک جماع هین لملل و قت مانچه اتطا اسئولیتپذیر جیمااع سات و اوضاوعات صال
که نیام ست که هر پیادهسام هه ا ها پرد خیه شاود ،جماعاور کارده و ههصاورت اکیاده
ر ئااه ا دهااد .عااکوه هاار یاان ،ابیط ا هاار ورود گساایرده

م ذ نفتااا  ،شاااال کشااورها

درحالتوسته ،کسابوکار ،دولات ،ااارفکططدگا  ،نیارو کاار ،سااماا ها غیردولیا و...
هست .هرخکف سیاند ردها

یزو ارتبط ،م قبیال یازو ( 2008:9001اادیریت کیفیات) و یازو

(14001ااادیریت میسااتاحیق ) کااه هرکااد م ساایاند ردها سیساایمها ااادیریی هساایطد کااه
ا تو نطااد م سااو ساااماا ها جااات هااد ف خااذ گو هیطااااه ،اورد ساایفاده قاار ر گیرنااد .یاان
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خااذ گو هیطااااهها رساام اورد ساایفاده قاار ر

ساایاند رد ،ر هطمااا د وطلبانااه ساات کااه هاار

نم گیرد (هه نهل م ساماا هین لملل سیاند رد.)2016،
یک دیدگاه عموا م د ره کسبوکار ،ین سیاند رد ر هاه خااطر د اطاه هسایار وسایع
اطااافع ا در مایطااه صااطایع و هخ هااا خاااص و پرهزیطااه و وقااتگیر هااود  ،هاار هساایار م
شرکتها کواک و ایوسط در پیادهسام د ر

نها د نسیه و هه ینعلت که هرخکف ساایر

سیاند ردها هین لملل یزو ،یک سیسایم قاهال تاادیق نیسات ،د ر
ثرهخش ا ا د ند .ها ینحال ،در اورد جر

ضات های در رمیااه

سیاند رد هین لملل یزو  26000اسئولیتپذیر

جیماع  ،سه دلیل ساس وجود د رد که اار سااماا ها هازرگ ،ایوساط و کوااک امکان
ست نیاماطد هه پیادهسام

سیاند رد هین لملل یزو  26000هاشطد(1:تااویر اببات یازو هاهعطو

یک ساماا اتیبر جاان هر

سیهر ر سیاند ردها تخاا هین لمللا ؛ )2یجااد یاک تو فاق

هین لملل در ایا ذ نفتا در اورد تتری

و هاد ف اسائولیتپذیر جیمااع کاه هاه ثار ت

قیااد  ،میستاحیق و جیماع شرکتها کسابوکار هار جااتاه و احایط طبیتا اارتبط
ا شود :و  3یک ارجع جااع هر

تیم ادیریی عکقهاطد هه یکپاراگ صاول اسائولیتپذیر

جیماع در عملیات شرکت هست (هه نهل م ساماا هین لملل سیاند رد.)2016،
یاان ساایاند رد د ر
تتاری ؛ و در

هفتهطااد ساات کااه هطاادها ول تااا سااوم ا هااه ر ئااه عبااار ت و

و شطاخت اسئولیت جیمااع پرد خیاه و ساایر هطادها شااال صاول اسائولیت

جیماع ؛ شطاخت اسئولیت جیماع و اشارکت ذ نفتا  .ر هطما اوضوعات صل اسائولیت
جیماع ؛ و ر هطما یکپاراهسام اسئولیت جیماع در کل ساماا هست.
در هطد ااارم سیاند رد یزو  ،26000هفت صل هر

اسئولیتپذیر

جیمااع شااال:

شفافیت؛ پاسخگوی ؛ رفیار خکق ؛ حیر م هه اطافع ذ نفتا ؛ حیر م هه حاکمیت قاانو ؛ حیار م
هه هطجارها هین لملل رفیار؛ و حیر م هه حهوق هشر اترف شده ست .هطد پطجم ین سیاند رد ،هه
شطاخت اسئولیت جیمااع توساط سااماا و اشاارکت ذ نفتاا در کساب یان شاطاخت هار
ساماا پرد خیه و ضمن ا  ،هیاا ا گاردد کاه یاک سااماا جاات شاطاخت اسائولیتپذیر
جیماع خود و د ره ا هایسی سه ر هقه ر در
ساماا و ذ نفتان

کطد :ر هقه هین ساماا و جااتاه ،ر هقاه هاین

و ر هقه هین ذ نفتا و جااته .یک سااماا هایاد هپاذیرد کاه ذ نفتاا ا
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شاال فر د و سایر ساماا ها و فر تر م ا جااته ،مانجاکه هاد ف ایفااوت ر دنباال ا کططاد،
امکاان ساات نیظااار ت و اطااافع ایفاااوت د شاایه هاشااطد کااه ا تو نااد تحاات تااأثیر تااامیمات و
فتالیتها ساماا قر ر گیرد (خلیفه سلقان .)1393،
ین ادل صول اسئولیت جیماع شرکی ر ههصورت میر تتری
-

ا کطد:

پاسخگویی :یک ساماا هاید اسئول اثار خود هر رو جااته ،قیااد و احیط هاشد .ین
صل حاک

م ا ست که یک ساماا هاید رسیدگ اوشکافانه

ر هپذیرد و همچطین

وظیفه پاس ده هه ین رسیدگ ر هه عاده گیرد.
-

شفافیت فعالیتهای سازمان :یک ساماا هاید در یک وضتیت شفاف ،دقیق و کاال
قر ر د شیه هاشد و د ر

درجه اطقه و کاف م سیاستها ،تامیمگیر ها و فتالیتهای

هاشد که اسئول ا هاست ،مجمله اثار اشخا و حیمال ا هر جااته و احیط .ین
طکعات هاید هه ساولت اوجود هوده و اسیهیما در دسیرس قر ر گیرند و هر
که تحت تأثیر ساماا هسیطد ،قاهلدر
-

گروههای

هاشد.

رفتار اخالقی :رفیار یک ساماا هاید هر ساس رمشهای اانطد صد قت ،نااف و
درسی هاشد .ین رمشها داللت هر دغدغه هر

نسا ها ،حیو نات و احیط و توجه هه اثار

فتالیتها ساماا و تامیمگیر ها ا هر رو اطافع ذ نفتا د رد.
-

توجه و احترام به اجرای قانون :توجه هه جر

قانو هه حاکمیت قانو شاره د رد

و ههطور خاص اطظور ین ست که هیچ فرد یا ساماان فر تر م قانو نبوده و دولت نیز تاهع
قانو ست .در مایطه اسئولیت جیماع  ،حیر م هه تأاین قانون هه اتطا ا ست که یک
ساماا ها تماا قو نین و اهرر ت جر ی او فهت د شیه هاشد .ین صل حاک م ا ست
که هاید هر

اگاه

م قو نین و اهرر ت جر ی تکش شود تا فر د درو ساماا م

تتاد ت خود اقلع هاشطد.
-

احترام به منافع و عالئق سهامداران :یک ساماا هاید هه اطافع ذ نفتا خود حیر م
گذ شیه ،ا ها ر در نظر د شیه و پاسخگو هاشد؛ گراه هد ف یک ساماا امکن ست هه
اطافع االکین ،عاا ،اارفکططدگا یا عاا خود احدود هاشد ،دیگر فر د وگروهها نیز
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امکن ست د ر

حهوق ،دعاها یا اطافع اشخا هاشطد که هاید در نظر گرفیه شوند.

ههطورکل  ،ین فر د یا گروهها ذ نفتا ساماا ر تشکیل ا دهطد.
-

احترام به حقوق انسان :رفیار توأم ها حیر م ها تماا فر د و تکش ویژه هر
فر د گروهها اسیبپذیر .یک ساماا هاید هه حهوق نسان

کمک هه

حیر م گذ شیه و همیت و

عموایت ا ها ر در نظر هگیرد .حهوق نسان هه رفیار احیراانه تماا

فر د صرفنظر م

ویژگ ها شخا ا ها و صرفا هه دلیل نسا هودنشا شاره د رد.
-

احترام به هنجارهای بینالمللی :یک ساماا هاید ضمن رعایت قو نین د خل هر
کشور هه هطجارها هین لملل هم حیر م گذ شیه و هرخکف ا هطجارها عمل نکطد.

شکل شماره  -1اصول هفتگانه ایزو 26000
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الزامات مدیریتی اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی
ساماا ها در سر سر جاا و ذ نفتانشا هاهطور روم فازو ههضارورت و از یاا رفیاار
اسئوالنه جیماع اگاه ا شاوند .در و قاع هادف م اسائولیت جیمااع  ،اشاارکت در توساته
پاید ر ست .عملکرد یک ساماا منظر تأثیر ا هر جااته و همچطین تاأثیر ا هار احیطمیسات،
عاال اام در سطج

عملکرد کل ساماا و تو نای هر

د اه فتالیتهاای

هاهطور اارثر هاه

شمار ا اید.
در هیشیر او رد ،ساماا ها ا تو نطد گسیرش سیسیمها اوجود ،سیاساتها ،سااخیارها،
شبکهها ساماا  ،اسئولیت جیماع ر هه جر دراورند؛ گراه هرخ فتالیتها حیماال هاید هاا
سیفاده م شیوهها جدید و ها در نظار گارفین طیا
ساماا ها امکن ست تکطیکهای هار

گسایرده

م عو اال جار شاوند .هرخا

اترفا رویکارد جدیاد در فتالیتهاا و تاامیمگیر

خود ،همر ه ها سیسیمها ارثر هر

رتباطات و هاامنگر د خلا هطاناااده هاشاطد .هرخا دیگار،

سیسیمها کمیر توستهیافیه هر

ر هبر ساماا یا سایر جطبهها اسئولیت جیماع د رند.

ساماا ها صرفنظر م نهقه شروع ههاطظور جر اسئولیت جیماع هایاد رهطمودهاا
میر ر در نظر هگیرند.
 -1مشخص کردن رابطه ویژگیهای سازمان با مسئولیت اجتماعی

ههاطظور یجاد یک ابطا اگاهانه هر

جر

اسئولیت جیماع در کل سااماا  ،المم

ست ساماا اگونگ رتباط ایا ویژگ ها کلید خاود و اسائولیت جیمااع ر اشاخا
کطد .ین تجزیهوتحلیل ،همچطین هه شطاسای و تتیین اسائل صل اسائولیت جیمااع اارتبط هاا
ساماا و ذ نفتا ا در هر اوضوع صل کمک ا کطد.
اامترین او رد که هاید در ین تجزیهوتحلیل اوردهررس قر ر گیرد ،شاال او رد میر
ست:
-

نوع ،هدف ،ااهیت عملیات و ند مه ساماا .

-

حومههای که ساماا در ا فتالیت ا کطد.

-

ساماا ها هخش که ساماا ها ا ها اشارکت ا کطد.
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همچطین هر

ساماا اام ست کاه م نگارش جاار  ،ساقح تتااد و در

جیماع رهبار  ،خوداگااه هاشاد .در

اسائولیت

کااال سااماا م صاول ،اوضاوعات صال و اطاافع

اسائولیت جیمااع هااه یکپاراهساام اسائولیت جیماااع در درو سااماا و حاومه نفااوذ ا
کمک شایان خو هد کرد.
 -2درک مسئولیت اجتماعی سازمان

هررس دقیق و جااع در حیقه اسئولیت جیماع  ،فر یطد جاااع و کطشاگر نه هاهاطظور
شطاسای ثر ت اطف جیمااع  ،میساتاحیق و قیاااد تاامیمگیر ها و فتالیتهاا یاک
ثر ت اطف ا نجام ا شود.

ساماا ست که ها هدف جیطاب و کاه

همچطین ین هررس نفاوذ و تاأثیر دیگار  ،هاهویژه درجاای کاه امکان سات سااماا
ههعطو یک م عو ال شریک در نهض حهوق هشر یا نهض سایر اوضوعات شطاخیه شاود ر نیاز
در هرگیرد .در فر یطد هررس دقیق و جااع ،ایطاسب ها ند مه و شر یط ساماا  ،او رد میار در نظار
گرفیه شود:


سیاسااتها ساااماان ااارتبط هااا اوضااوعات صاال کااه ر هطمای هااا
رمشمطد ر هر

فر د درو ساماا و فر د که ر هقه نزدیک ها سااماا

د رند ،فر هم ا کطد.


هز رها

رمیاه اگونگ تأثیر ت حیمال فتالیتها اوجود و پیشطااد

هر هد ف ساماا تدوین ا گردد.


هز رها پیگیر عملکرد سااماا در طاول مااا هاهاطظور یجااد تطظیماات
المم در ولویتها و رویکردها طر ح ا شود.

عکوه هر خود رمیاه  ،یک ساماا امکن ست دریاهد که در هرخ او رد ،ین اکا و
تطاسب وجود د رد تا هر

تأثیر هر رفیار دیگر ناادها و فز ی

عملکردشاا در حاومه اسائولیت

جیماع تکش شود ،ههویژه در او رد که رتباط نزدیک ها ساماا د رند .هطگاا کاه سااماا
در حومه هابود عملکرد اسئولیت جیماع تجرهه کسب ا کطد ،امکان سات ظرفیات و تمایال
ساماا هه همکار ها دیگر ناادها در جات حمایت م ین هدف گسیرش یاهد.
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 -3تعیین میزان ارتباط و اهمیت موضوعات اصلی برای سازمان

همه اوضوعات صل  ،نه همه اسائل ،هاه هماه سااماا ها رتبااط د رناد .یاک سااماا
ست ،تمام اوضوعات صل ر هر شطاسای اسائل ارتبط هررس کطد .در همین رتباط

اوظ

ساماا هاید:
-

کلیه فتالیتها خود ر فارست کطد.

-

ذ نفتا ر شطاسای کطد.

-

فتالیتها خود و دیگر ساماا ها در حومه نفوذ ر شطاسای کرده و در نظر د شیه
هاشد که تامیمات و فتالیتها

تأاینکططدگا و پیمانکار  ،ا تو ند اسئولیت

جیماع ساماا ر تحت تأثیر قر ر دهد.
-

تتیین اوضوعات و اسائل صل در هطگام نجام فتالیتها که در حومه نفوذ یا منجیره
رمش ست ،امکن ست رخ دهد.

-

هررس ر ههای که م ا طریق ،ذ نفتا و اسائل اسئولیت جیماع ا تو نطد هر
تامیمات ،فتالیتها و هرنااهها ساماا تأثیر هگذ رند.

-

تماا اسائل اسئولیت جیماع ارتبط ها فتالیتها روم نه و دیگر اسائل که تطاا
در شر یط هسیار خاص رخ ا دهطد ر اورد شطاسای قر ر دهد.
گراه خود ساماا امکن ست هاور د شیه هاشد که اسئولیت جیمااع خاود ر در

ا کطااد؛ اااا هایااد اشااارکت ذ نفتااا ر نیااز در فر یطااد شطاسااای هاار گساایرش اشاام ند م،
اوضوعات و اسائل صل در نظر هگیرد .پس م ا که ساماا طی

گسیرده

م اسائل ارتبط

ها تامیمات و قد اات خود ر اورد شطاسای قر رد د ،ا تو ناد هاهدقت اساائل شطاسای شاده ر
هررس کطد .اجموعه

م اتیارها تامیمگیر درهاره اسائل و اوضوعات صل که هیشیرین

همیت ر در کل و هر

ساماا د رند ،تدوین کطد .هرخ م ین اتیارها عبارت ند م:

-

ایز تأثیر اسائل هر ذ نفتا و توسته پاید ر

-

ثر هالهوه قد م یا عدم قد م رو ا اسئله

-

سقح دغدغه ذ نفتا درهاره ا اسئله
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اسائل که در کل ها همیت در نظر گرفیه ا شوند عبارت ند م :عادم تقااهق هاا قاو نین،
عدم سامگار ها هطجارها رفیار هین لملل  ،نهض هالهوه حهاوق هشار ،شایوههای کاه ا تو نطاد
مندگ و سکات ر هه خقر ند مد و شیوههای که ا تو نطد تأثیر اطف جد هر احیط هگذ رند.
 -4ارزیابی حوزه نفوذ سازمان و اعمالنفوذ

حومهها ساماا م اطاهع میر سراشمه ا گیرد:
-

االکیت و نظام ر هبر  :ااهیت و گسیره االکیت و نمایطدگ ر شاال ا شود.

-

ر هقه قیااد  :تأثیرگذ ر هر ابطا سقح رتباطات قیااد و همیات یان رتبااط
هر

-

هر ساماا ست.

ارجع سیاس -قانون  :هر ابطا تایه قر رد دها قانون یا وجود خییار ت قاانون کاه
تو نای تحمیل او رد خاص هر دیگر ر هه ساماا ا دهد ،سیو ر ست.

-

فکار عموا  :تو نای سااماا هار

تأثیرگاذ ر هار فکاار عماوا و ثار ت فکاار

عموا هر عو ال کاه سااماا تاکش ا کطاد هار ا هاا تاأثیر د شایه هاشاد ر شااال
ا شود.
ساماا ا تو ند م طریق عمالنفوذ خود هر دیگر  ،در جات فز ی

ثار ت اببات هار

توسته پاید ر یا هه حد قل رساند ثر ت اطف یا هردو ا ها گام هرد رد .ساماا هاید هه هطگاام
رمیاه حومه نفوذ و تتیین اسئولیتها خود ،هررس دقیق و جزئ ر هه کار گیرد.
ر هکارها عمالنفوذ عبارت ند م:
-

تطظیم هطدها قر رد د و یا اشوقها

-

هیانیهها عموا توسط ساماا

-

اشارکت و همکار ها جااته ،رهبر سیاس و دیگر ذ نفتا

-

تامیمگیر در اورد سراایهگذ ر ها

-

هه شیر

-

نجام پروژهها اشیر

-

اشارکت ها نجمنها هخش  ،ساماا ها و دیگر

گذ شین د ن

و طکعات
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یک ساماا هاید جطبهها میستاحیق  ،جیماع  ،حاکمیت ساماان و نیاز اسائولیت
جیماع ساماا های ر که ها ا ها در رتباط ست یا قاد هرقر ر

رتباط هاا ا هاا ر د رد ،در

نظر هگیرد .ههکارگیر نفوذ ساماا  ،هاید همو ره توسط رفیار خکق و سایر صاول و شایوهها
اسئولیت جیماع هد یت شود .ساماا وقی عمالنفوذ ا کطد ،هایاد در درجاه ول ،اشاارکت
در گفیگو هاهدف هابود اگاه در اورد اسئولیت جیماع و ترویج رفیاار اسائوالنه ر در نظار
گیرد؛ گر گفیگو ارثر نباشد ،قد اات دیگر شاال تغییار ااهیات رتبااط ،هایاد در نظار گرفیاه
شوند.
 -5اولویتبندی برای پرداختن به مسائل و موضوعات اصلی

ساماا هاید ولویتها خاود ر هار

جار

اسائولیت جیمااع در تماام سااماا و

فتالیتها روم نه ا تتیین کطد و هه ا ایتاد هاشد .ولویتها هاید م ایاا اساائل کاه ااام و
ارتبط در نظر گرفیه ا شوند ،نیخاب شوند .ذ نفتا نیز هاید در شطاساای ولویتهاا اشاارکت
د ده شوند.
ساماا هاید هر تتیین ولویت یک فتالیت او رد میر ر ادنظر قر ر دهد:
-

عملکرد فتل ساماا در ر هقه هاا تقااهق قاانون  ،سایاند ردها جااان  ،هطجارهاا
رفیار هین لملل و هایرین عملکردها

-

ایا ین اسئله تأثیر فر و ن هر تو نای ساماا دررسید هه هد ف اام د رد

-

تأثیر هالهوه قد م ارهوطه در اهایسه ها اطاهع اوردنیام هر

-

ادتماا رسید هه نیایج اقلوب

جر

هاید توجاه د شات کاه ولویتهاا در فو صال مااان اطاساب هار

سااماا  ،هررسا و

ههرومرسان شوند.
 -6افزایش آگاهی و ایجاد شایستگی برای مسئولیت اجتماعی

یجاد اسئولیت جیماع در همه هتااد فتالیات یاک سااماا  ،تتااد و در

همهجانباه

ساماا ر در همه سقوح ا طلبد .در ار حل ولیه تکش سااماا در مایطاه اسائولیت جیمااع ،
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یجاد اگاه هاید هر فز ی

در

جطبهها اسئولیت جیماع شاال صول ،اوضوعات صل و

اسائل ایمرکز هاشاد .تتااد و در
اسئولیت جیماع هر

هایاد م هااالترین ساقح سااماا اغاام شاود .در

از یاا

ساماا  ،نه

ساس در یجااد تتااد در رهبار سااماا یفاا ا کطاد؛

هطاهر ین ،تکشها هاید در یجاد در

همهجانباه رهبار سااماا م افااهیم و از یاا اسائولیت

جیماع نجام شود.
هرخ کارکطا و هخ ها ساماا  ،عکقه هیشیر هه قد م در جات اسئولیت جیماع
د رند .ساماا ها امکن ست تمرکز و تکش ولیه ر هر ین هخ ها و حومهها پذیر قر ر دهطاد
تا اتطا اسئولیت جیماع ر در عمل نشا دهطد .یجااد فرهطاگ اسائولیت جیمااع در درو
ساماا امکن ست هه ماا میاد نیام د شیه هاشد؛ اا پیشرفت ین اوضاوع هاا روش نظاماطاد و
عمل هر ابطا رمشها و فرهطگ اوجود در هسیار م ساماا ها ارثر هوده ست.
 -7تعیین مسیر سازمان بهسوی مسئولیت اجتماعی

هیانیهها و قد اات رهبر ساماا همر ه ها هد ف ،اراا ها ،رمشها ،صاول خکقا و
سیر تژ ساماا  ،اسیر ساماا ر تتیین ا کططد .هر
ارثر

یطکاه اسائولیت جیمااع هخا

ااام و

م کارکرد ساماا هاشد ،هاید اسئولیت جیماع در ین جطبهها ساماا ااطتکس شاود.

ساااماا هایااد اساایر خااود ر هااا یکپاراااه کاارد اساائولیت جیماااع در سیاسااتها ،خطاش ا ،
فرهطگساماان  ،سیر تژ  ،ساخیارها و عملکرد تتیین کطد.
هرخ قد اات در ین هاره هه شرح میر ست:
-

در نظر گرفین همیت اسئولیت جیماع در اراا ها یا هیانیه اشم ند م ساماا

-

هیا اشخا ،شفاف و دقیق جطبهها اام اسئولیت جیماع ساماا

-

رعایت صول رفیار و خکق که تتااد سااماا ر در قباال اسائولیت جیمااع م
طریق تبدیل صول و رمشها هه هیانیههای درهاره رفیار اطاسب ،اشخا ا کطد.

-

ولویتها

قد م در مایطه اسائل و اوضوعات صل سیاند رد که م طریق دغام ا

در سیسیمها ،سیاستها ،فر یطدها هه هد ف ساماان قاهل ادیریت دست یاهیم.
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 -8ایجاد مسئولیت اجتماعی در حاکمیت ،سیستمها و فرایندهای سازمانی

یک م ر هها اام و ارثر هر

یکپاراهساام اسائولیت جیمااع در کال سااماا ،

حاکمیت ساماان ست ،سیسیم که هر ساس ا تامیمات در جات نیل هاه هاد ف ،تخااذ و
جر ا شوند .ساماا هاید تأیید کطد که صاول اسائولیت جیمااع در حاکمیات و نحاوه د ره
ساماا جر ی شده و در ساخیار و فرهطگ و لگوها رفیار ا اطتکسشاده سات .سااماا
هاید رویهها و فر یطدها خود ر در فو صال مااان اطاساب هاامنگر کطاد تاا طمیطاا یاهاد کاه
اسئولیت جیماع ساماا در ا ها لحاظ شده ست.
هر

دسییاه هه انچه گفیه شد هاید او رد میر در نظر گرفیه شود:
-

طمیطا م نتکاس اسئولیت جیماع ساماا و پاسا هاه ا در شایوهها اادیریی
ناادیطه شده در ساماا .

-

شطاسای ر ههای کاه هاا سایفاده م ا هاا هاه صاول اسائولیت جیمااع و اساائل و
اوضوعات صل سیاند رد در هخ ها اخیل

-

ساماا عمل شود.

ها توجه هه ند مه و ااهیت ساماا  ،هخ ها یا گروهها درو ساماان هار هاامنگر
و تجدیدنظر در رویهها عملیات یجاد شود ههگوناه

کاه هاا صاول و اوضاوعات

صل اسئولیت جیماع سامگار هاشد.
-

در نظر گرفین اسئولیت جیماع در نجام عملیات سااماا و دغاام ا هاا شایوهها
سراایهگذ ر  ،ادیریت اطاهع نسان و ...
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روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی
هسیار

م فتالیتها ارتبط ها اسائولیت جیمااع هرخا شاکال رتباطاات د خلا و

خارج ر در هرا گیارد .رتباطاات عااال حیاات در کارکردهاا ایتادد و اخیلا

خاارج

اسئولیت جیماع هه شمار ا اید که ین کارکردها عبارت ند م:
-

فاز ی

اگااه درو و هاارو سااماا م خطاشا و هااد ف ،طرحهاا ،عملکاارد و

اال ها اسئولیت جیماع
-

حیر م گذ شین هه صول اسئولیت جیماع

-

کمک هه اشارکت و یجاد گفیگو ها ذ نفتا

-

نشا د د اگونگ عملکرد ساماا هه تتاد ت خود در مایطه اسئولیت جیماع

-

ر ئه طکعات درهاره تاأثیر ت فتالیتهاا ،احااوالت و خاداات مجملاه اگاونگ
تغییر جزئیات ین تأثیر ت در طول ماا

-

تسایل اهایسه ایا ساماا ها همردی

و همکار که ا تو ند هاعث هاباود عملکارد

اسئولیت جیماع ساماا شود.
-

فز ی

عیبار ساماا هه دلیل قاد اات جیمااع اسائوالنه ،صاد قت ،پاساخگوی و

شفافیت ههاطظور تهویت عیماد ذ نفتا هه ساماا
ویژگیهای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی

طکعات ارهوط هه اسئولیت جیماع هاید ویژگ ها میر ر د ر هاشطد:
-

کاال هود طکعات هاید تماا فتالیتها قاهلتوجه و تأثیر ت اارتبط هاا اسائولیت
جیماع ر اوردتوجه قر ر دهد.

-

قاهلدر

هود  :طکعات هاید ها توجه هه د ن

و پیشیطه فرهطگ  ،جیماع  ،تحایل

و قیااد کسان که در رتباطات درگیر هسیطد ،ر ئه شود .مها اورد سیفاده و ناوع
ر ئه اقلب و همینطور اگونگ ساماا ده ا هاید قاهلدسایرس هار ذ نفتاان
هاشد که قاد دریافت طکعات ر د رند.
-

پاس گو هود  :طکعات هاید جو هگو اطافع ذ نفتا هاشد.
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-

درست و دقیق هود  :طکعات ابیط هر و قتیت هاشد و جزئیات کااف ر کاه افیاد و
اطاسب هدف هسیطد ،تأاین کطد.

-

ایو م و ایتادل هود  :طکعات هاید اتهول و عادالناه هاشاد و نبایاد طکعاات اطفا
ارتبط ها تأثیر ت فتالیتها ساماا ر حذف کطد.

-

ههروم هود  :طکعات قدیم و تاری گذشیه امکن ست گمر هکططاده هاشاد .مااان
که طکعات هه تشریح فتالیتها در یک هامه مااان خااص ا پارد مد ،شطاساای ا
هامه هه ذ نفتا جامه ا دهد که عملکرد ساماا ر ها عملکردها پیشین و یاا ساایر
ساماا ها اهایسه کططد

-

در دسیرس هود  :طکعات درهاره اسائل خاص هاید در دسیرس ذ نفتا ارتبط قر ر
گیرد

ظرفیتهای قانونی مسئولیت اجتماعی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صننعتی
چابهار
اسئولیت جیماع شرکی  ،اادت میااد

سات کاه توجاه د نشاگاهیا  ،پژوهشاگر ،

ساماا ها و شرکتها غیردولی و دولی ر هه خود جلب کرده ست و هاهعطو یکا م هتااد
اام فتالیتها عملیات شرکتها درااده ست .فز ی

جاان شد تجارت ،هاال رفین همیات

سیر تژیک رو هط ذ نفتا و رشد ادیریت نما شرکت ،سه عاال کلید و احر
فااز ی

صال در

همیاات اساائولیت جیماااع شاارکی ساات .شاار یط اااروم جاااا و فااااها جدیاااد

کسبوکار یجاب ا کطد تا رهبر و ادیر ساماا ها و شرکتها هزرگ ،نوع تتادل ایا
هخ ها

جیماع  ،قیااد و میستاحیق ساماانشا یجاد کططاد .ورود سااماا ها دولیا

هه هحث اسئولیت جیماع جد

م اسائل اانطد ااومش و فرهطگسام هاید اقااهق هاا قاو نین

د خل و فر دسی ا ساماا هاشد؛ ههصورت ابال ،طبق صل  55قانو ساس در کلیه ساماا ها
و ارسسات دولی هیچ هزیطه

نباید م عیبار ت ااوب تجاوم کطد و هر وجا هایاد در احال

خود هه اارف شده هاشد .هه همین دلیل در ین هخ
شرکی ا پرد میم.

هه ظرفیتها قاانون اسائولیت جیمااع
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در اهداه قانو ساس جماور
رفع نیامها

سکا

قیااد  ،صل،

یر ااده ست :در تحکیم هطیادها

نسا در جریا رشد و تکاال وست نه یطکه همچو دیگر نظامها

قیااد

تمرکز هرتکاثر ،مدیاد ثروت و سودجوی هاشد؛ میر در اکاتب ااد  ،قیااد ،خود هدف ست
و هدینجات در ار حل رشد ،قیااد عاال تخریب و فساد و تباه ا شود ،ول در سکم،
قیااد وسیله ست و م وسیله نیظار جز کار ی هایر در ر ه وصول هه هدف نم تو د شت .ها
ین دیدگاه هرنااه قیااد سکا فر هم کرد مایطه اطاسب هر
نسان

هروم خکقیتها ایفاوت

ست و هه ین دلیل ،تأاین اکانات اساو و ایطاسب و یجاد کار هر

نیامها ضرور هر

سیمر ر حرکت تکاال

همه فر د و رفع

و هر عاده حکوات سکا

ست .ین نوع نگاه

نهتطاا هاید در هطدهطد قو نین جار کشور دیده شود؛ هلکه هاید سباب جر

ا در همه مایطهها

فر هم شود.
همچطین در صل سوم قانو ساس تاریح شده ست ،دولت جمااور
اوظ

ست هر

ساکا یار

نیل هه هد ف اذکور در صل دوم ،همه اکاناات خاود ر هاه کاارگیرد و در

نجام اور ذیل هیمام ورمد:
 -1یجاد احیط اساعد هر

رشد فاایل خکق هر ساس یما و تهو و اباارمه هاا کلیاه

اظاهر فساد و تباه
 -2هاال هرد سقح اگاه ها عموا در همه مایطهها ها سیفاده صاحیح م اقبوعاات و
رسانهها گروه و وسایل دیگر
 -3ااومشوپرورش و ترهیتهدن ر یگا هر

همه در تماام ساقوح و تساایل و تتمایم

ااومش عال
 -4تهویت روح پژوهشگر  ،تیبع و هیکاار در تماام مایطاهها علما  ،فطا  ،فرهطگا و
سکا م طریق تأسیس ار کز تحهیق و تشویق احهها
 -5طرد کاال سیتمار و جلوگیر م نفوذ جانب
 -6احو هرگونه سیبد د و خودکااگ و نحاارطلب
 -7تأاین ام د ها سیاس و جیماع در حدود قانو
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 -8اشارکت عاااه ااردم در تتیاین سرنوشات سیاسا  ،قیاااد  ،جیمااع و فرهطگا
خوی
 -9رفع تبتیاات نارو و یجاد اکانات عادالناه هار

هماه در تماام مایطاهها اااد و

اتطو
 -10یجاد نظام د ر صحیح و حذف تشکیکت غیرضرور
 -11تهویت کاال هطیه دفاع ال م طریق ااومش نظااا عماوا هار حفاظ سایهکل و
تماایت رض و نظام سکا کشور
 -12پ ریز

قیااد صحیح و عادالنه هر طبق ضو هط سکا هر

یجاد رفاه و رفع فهر و

هرطرف ساخین هر نوع احروایت در مایطهها تغذیاه و اساکن و کاار و هاد شات و
تتمیم هیمه
 -13تأاین خودکفای در علوم و فطو صطتت و کشاورم  ،اور نظاا و اانطد ینها
 -14تأاین حهوق همهجانبه فر د م م و ارد و یجاد اطیت قاای عادالناه هار

هماه و

تساو عموم در هر هر قانو
 -15توسته و تحکیم هر در

سکا و تتاو عموا هین همه اردم

 -16تطظیم سیاست خاارج کشاور هار سااس اتیارهاا

ساکم ،تتااد هر در ناه هاه هماه

اسلمانا و حمایت ه دریغ م اسیاتفا جاا
فال سوم قانو ساس ایشکل م صول  19تا  42هه حهوق الت پرد خیه ست و ههطور
خاص وظای

دولت ر در قبال الت هرشمرده ست .ین فال هر حهوق اساو اردم یر م هر

قوم و قبیله ،فارغ م رنگ ،نژ د ،مها و اانطد ینها تأکید د رد و دولت ر اوظ
اطاسب هر

هه تأاین شر یط

شیغال و اسکن ،تأاین جیماع  ،ااومشوپرورش ر یگا ا د ند.
گر نگاه دوهاره هه صول اسئولیت جیماع ساماا د شیه هاشیم ،ا هیطیم که تماا ین

صول ،طبق صول و او مین قانو ساسا سات و سااماا اطقهاه ام د تجاار صاطتی ااهااار
ههعطو یک ساماا کااک دولی اوظ
دولت ذکرشده ست ،گام هرد رد.

سات در جاات وظاایف کاه در قاانو ساسا هار
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هطد ه ااده  1اییننااه اگونگ یجاد اطاطق ام د تجار -صطتی درهاره تاأثیر عملکارد
اطقهه هر قیااد احلا و الا و تاأثیر ا هار شااخاها و سایاند ردها فرهطگا  ،جیمااع و
میستاحیق تأکید ا کطد .م سو دیگر ،ساسطااه ساماا اطقهه ام د ،هادف م تشاکیل یان
ساماا ر نجاام ااور میرهطاای  ،عمار و اهااد ن  ،رشاد و توساته قیاااد  ،ساراایهگذ ر و
فز ی

درااد عموا  ،یجااد شایغال ساالم و اولاد ،تطظایم هام رکاار و کااال ،حااور فتاال در

هام رها جاان و اطقهه  ،تولید و صادر ت کاالها صطتی و تبدیل و ر ئه خداات عماوا
ا د ند .ها توجه هه ین هد ف ،ا تو گفت ،توجاه هاه اسائولیت جیمااع هخشا م وظاای
ذ ت ساماا اطقهه ام د تجار و صطتی ااهاار ست و ورود ین ساماا هه ین اوضوع خاارج
م وظای

قانون ا نیست.
اطشاور ر هباار اااور فرهطگا  ،جیماااع و گردشااگر اطاااطق ام د تجااار -صااطتی

هد ف ر هه سه ساحت فر هخش فرهطگ ،ایا هخش فرهطگ و هخش فرهطگ تهسیم ا کطاد.
در ساحت فر هخش فرهطگ هر گسیرش تفاهم ،تتااال و هویتیااه فرهطگا جیمااع تأکیاد
ا شود؛ همچطین د ناای ااد ر  ،کاار احاور  ،اردمسااالر  ،اسائولیتپذیر  ،پااس د شات
رمشها اشیر

قوا  ،اطقهه  ،ال و دیط اوردتوجاه قر رگرفیاه سات .رتهاا

حسااس

اطیت جیماع  ،عیک خکق و فرهطگ اد ر نیز م هد ف ساحت فر هخش فرهطگ ست.
ساحت ایا هخش فرهطگ هر صکح و سیهر ر ناادها ااومش و پژوهش -کارهرد
نسا احور و توسته نگر اطاطق در کطار رتها کیفیت مندگ شاروند ها پاید رساام

قیاااد

جیماع  ،ترویج فرهطگ توسته دریا پایه و توسته قیااد دریای تأکید د رد.
هد ف ساحت هخش فرهطگ شاال :تو نمطدسام فرهطگ و جیمااع اطااطق ،حیاا
هطر ،حیا و توسته ظرفیتها فر هخش ورمش ،ایر ث فرهطگا  ،هاد شات ،ساکات و صاطتت
گردشگر در اطاطق ،هیماام هاه احیطمیسات ،حفاظ ایار ث و جاذهاهها طبیتا  ،حفاظات و
هارهگیر م ایر ث فرهطگ و اطاهع طبیت ست.
ر هبردها تدوینشده هر

رسید هه هد ف اذکور نیز هه سه هخ

تهسیمشده سات.

در ساحت فر هخش فرهطگ ،هرنااهها و فتالیتها فرهطگ و جیماع اتقوف هه تهویات هاین
هخش فرهطگ  ،هطر  ،جیماع  ،گردشاگر  ،قیاااد  ،هاد شای  ،ورمشا و میساتاحیق ،
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یجاد مایطه اطاسب جاات اشاارکتها ارداا و تشاکلها اردمناااد اارتبط هاا اوضاوعات
اذکور پیشطااد شده ست.
در ساحت ایا هخش  ،ر هبردها تدوینشده هر توجه هه ساطتها و رمشهاا هاوا ،
قوا و احل  ،هارهاطد
هارهگیر

م ظرفیت اد رس ،د نشگاهها و ار کاز اااومش رسام و غیررسام ،

م اتارف سکا  ،گسیرش همکار ها دسیگاهها جر ی تأکید د رد.
ر هبردهااا ساااحت هخشا فرهطااگ ،شاااال تبیااین و تاارویج ابااان رمشهااا یر ن ا

سکا  ،فاائل خکق  ،جذب اشارکتها هرناااه د ر ،کاراااد و نظارتپاذیر ارداا  ،رشاد
سیتد دها ،خکقیتها فرهطگ و گسیرش فتالیتها هطر و دها  ،هاباود و حیاا اتماار
تأثیرگاذ ر احیقا هار ار اا

یر ن سکا و تماید فز ی

سااکطا و جاذب گردشاگر

ست.
ها توجه هه سطاد هاالدسی اوجود ،خییار ت قاانون هیئات اادیره و اادیرعاال سااماا
طبق او د  17و  19ساسطااه ساماا اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار پیشاطااد ا شاود سااخیار
میر در ساماا یجاد شود:
الف .شورای سیاستگذاری

 -1شور

سیاستگذ ر  ،شور ی ها ااهیات نظاارت و اادیریی کاک سات کاه اار

نظارت و تاویب و هکغ دسیور لتملها و رویهها تدوینشده م سو اشااور ر هار
عاده د رد.
 -2عاا شور

سیاساتگذ ر  ،اادیرعاال سااماا  ،عااا هیئتاادیره و اشااور

پروژه هسیطد.
 -3دسیور جلسات شاور

سیاساتگذ ر هاه پیشاطااد اادیرعاال یاا اشااور و او فهات

ادیرعاال تتیین ا شود.
 -4تامیمات شور

سیاستگذ ر پس م تأیید ادیرعاال ،هر

هخ ها تاهته ساماا اوظ

هه جر

ین تامیمات هسیطد.

جر هکغ ا شاود و
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ب .شورای مشورتی

 -1ین شور ها ااهیت اشورت و ها ترکیب و وظای

ذیل تشکیل ا شود.

 -2ترکیب عاا
-

اتاونا ساماا

-

ادیر کل ،اشاورین و صاحبنظر د نشگاه و جر ی اسیهر در شارسیا

 -3وظای
-

شور
هررس اال ها اسئولیت جیمااع شارکی سااماا و پیشاطااد ا هاا هاه شاور
سیاستگذ ر

-

هررساا اکانیساامها و رویااهها فطاا و تخاااا عملیااات کاارد خطاشاا ها و
هرنااااهها

ساایهر ر اساائولیت جیماااع شاارکی و ر ئااه ر هکارهااا هااه شااور

سیاستگذ ر
ج .دبیرخانه

 -1ترکیب عاا
-

نمایطده هیئتادیره ههعطو رئیس دهیرخانه

-

اشاور پروژه

-

اشاور جر ی در کمییهها تخاا

 -2وظای
-

دهیرخانه
تایاه ،تطظایم و ر ئاه پیشاطاادها ،هرنااااهها ،دسایور لتملها و رویاهها در مایطاه رتهاااء
اسئولیت جیماع شرکی ساماا

-

رتباط ها اشاور

جر ی و نظارت هر انا در مایطه جار

هکغ م سو شور سیاستگذ ر

سیاساتها و هرناااهها
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 -3تأاین هزیطهها
هر ساس تباره  2اادهو حده هودجه جار ساماا اطقهاه ام د تجاار صاطتی ااهااار
ااوب ومیر شور

عال اطاطق ام د تجار  -صطتی  ،ساماا اکل

سات تاا ده درصاد م

دراادها تحهقیافیه خود ر هر ساس ازیت نسب هر اطقهه ضمن هماهطگ ها دهیرخانه شاور
عال اطاطق ام د و ویژه قیااد  ،هر

هرنااهها توسته اور فرهطگ  -جیمااع و گردشاگر

و میستاحیق اطاطق در اااراوب اطشاور ر هبارد

ااور فرهطگا  -جیمااع و گردشاگر

اطاطق ام د ها تأکید هر رونق هخشید هه کسبوکارها ارهوط خیااص دهد.
همچطین هر ساس هطد ج تباره  3تاویبنااه هودجه سراایه
ام د تجار صطتی ااهاار ااوب ومیر شور
اکل

ساال  97سااماا اطقهاه

عاال اطااطق ام د تجاار  -صاطتی سااماا

ست ،حد قل  10درصد م سرجمع اطاهع د خل تحهقیافیه خود ر هر ساس ازیات نساب

هر اطقهه ضمن هماهطگ ها دهیرخانه شور عال اطاطق ام د و ویژه قیااد  ،هار پروژههاا
عمر ن در ر سایا توساته ااور فرهطگا  -جیمااع و گردشاگر و میساتاحیق اطااطق در
ااراوب اطشور ر هبرد اور فرهطگ  -جیماع و گردشگر اطااطق ام د هاا تأکیاد هار روناق
هخشید هه کسبوکارها ارهوط خیااص دهطد.
هطد  3هخ

لز اات اطشور ر هبر

اور فرهطگ  ،جیمااع و گردشاگر اطااطق ام د

تجار -صطتی و ویاژه قیاااد اهارر کارده سات تمااا درااادها حاصال م جار

یان

تاویبنااه و حد قل  10درصد م دراادها هر اطقهه در هرسال هه تحهق هرنااهها فرهطگ -
جیماع و گردشگر خیااص یاهد.
ها توجه هه یطکه پروژهها اسئولیت جیمااع در ااااراوب دو تبااره ااذکور قار ر
ا گیرد ،تأاین هودجه جر

ین پروژهها م ین اطاهع هکاانع ست.

ها توجه هه هودجه ااوب سال  97ساماا اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار دراادها
جار

ین ساماا هر هر  1،320،844،000،000ریال ست .ها توجه هه تباره  2اادهو حاده هودجاه

ساماا ا تو ند تا سه
تشریفات قانون هر

 10درصد ا که اتاادل ابلاغ  132،000،000،000ریاال ا هاا رعایات
هرنااهها توسته اور فرهطگا  -جیمااع و گردشاگر و میساتاحیق
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هزیطه کطد .در هخ

هودجه سراایه دراادها پی هیط شده سال  4،587،559،000،000 97ریال

ست که هر ساس هطد ج تباره  3هودجه سراایه

سااماا اکلا

سات حاد قل  10درصاد م

سرجمع اطاهع د خل تحهقیافیه خود ر ها رعایت تشاریفات قاانون هار پروژههاا عمر نا در
ر سیا توسته اور فرهطگ  -جیماع و گردشاگر و میساتاحیق اطااطق خیاااص دهطاد.
دراجموع کل هودجه قاهال تخاایا هاه اباحاث ارهاوط هاه اسائولیت جیمااع سااماا هر هار
 617،000،000،000ریال ست.
هر ساس هرنااه ششم توسته ،یک درصد م عو رض ورود کاال هه اطاطق ام د تجار هاه
کمییه اد د و ساماا هازیسی هر

یجاد شیغال احرواا و نیاماطاد هاوا یان اطااطق تتلاق

ا گیرد که ین ابلغ هاید در خییار ساماا حمایی اذکور قر ر گیرد؛ ولا سااماا اطقهاه ام د
ااهاار ا تو ند ها هماهطگ ین ساماا در جات هدفمطد کرد ین هودجه اشارکت کطد.
ها توجه هه پی هیط  1،399،751،000،000ریال دریافت عو رض ورود کاال تجاار
ساماا در جاتده هودجاه  14،000،000،000ریاال شایغال احروااا و نیاماطاد ا تو ناد
نه

ارثر د شیه هاشد.
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استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار
هاار

هرگونااه تحااول ساااماان و هام ندیشا درهاااره روناادها اوجااود ،فاار هم کاارد

هسیرها ساماان گام ول ست؛ هدین اطظور هر

رتهااء اسائولیت جیمااع شارکی سااماا

اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار ،جیماع کرد فر یطد رتهااء؛ یتطا جلاب همکاار جاد
اطاهع نسان ساماا  ،ضرورت ققت ست تا ها تکا هاه ا  ،هیاو نیارو جمتا هار

تااحیح

روندهای که هه عیماد جیماع درو و هرو ساماان اسیب ا منطد ،شکل گیرد.
ر هبردها تدوینشده هر

سیهر ر سیر تژ اسئولیت جیماع شرکی هاه شارح میار

ست:
 .1ساخیار جر ی اسئولیت جیماع شرکی در اطقهه ام د تجار – صطتی ااهاار
 .2توسته تو نمطد ها شرکتها و هطگاهها قیااد در حومه اسئولیت جیماع ساماان
 .3اشوقها و هز رها سلب
 .4قد اات حهوق و قانون
ساختار اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری– صنعتی چابهار
 -1شورای راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

جر ی کرد رویکرد اسئولیت جیماع شارکی در یاک سااماا یاا هطگااه قیاااد
اطوط هه شکل د د نیرو جمت و جاتده کل ساخیار ساماان و نیز هرنااهها ا در اسایر
هد ف ،صول و رکا اسئولیت جیمااع شارکی سات؛ م یان رو هاهجا

یجااد یاک دفیار

تخاا هخش در ساماا اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار و یا احول کارد ا هاه یکا م
اتاونتها اوجود ،تشکیل یک شور عاال هاا عطاو «شاور ر هبار اسائولیت جیمااع
ساماا اطقهه ام د تجار – صطتی ااهاار» پیشطااد ا شود که رئیس ا اادیرعاال و دهیارش
اتاو جیماع و فرهطگ ساماا ست.

| 36نظریهها ،تجارب و عملکرد ساماا اطقهه ام د ااهاار در حومه اسئولیت جیماع شرکی
 -2صندوق توسعه اجتماعی چابهار

صل ترین هدف نظااطااه اسئولیت جیماع اطقهه ام د تجار -صطتی ااهاار ،تحهاق
توسته پاید ر جیماع  ،قیااد و میست احیق در حومه نفوذ ا ست که کار هسایار فر تار
م تو ساماا اطقهه ام د ست .ضرور

ست که در کطار تشاکیل شاور

جیماع شرکی در ساماا اطقهه ام د که نوع ظرفیتسام
ناادسام

د ر هر

ر هبار اسائولیت
ین اام ست ،یاک

جیماع ههاطظور جلب اشارکت جیماع هر توسته جااته احل شاکل گیارد کاه

تشکیل صطدوق توسته

تحت عطو «صندوق توسعه اجتماعی چابهار» پیشطااد ا شود.

توسعه توانمندیهای سازمان و بنگاههای اقتصادی

 -1جر

هرنااهها ترویج  ،طکعرسان و ااومش هر

ساماا و شرکتها فتال

در اطقهه ام د
 -2شطاسای و یجاد هانکها

طکعات هطگاهها

قیاااد فتاال در حاومه اسائولیت

جیماع و ر ئه خداات اشاوره در حومه اسئولیت جیماع ساماان
مشوقها در کنار ابزارهای سلبی

 -1ر ئه تسایکت تشویه هر هطگاهها قیااد فتال در حومه اسئولیت جیماع ساماان
مجمله سیفاده م ظرفیتها طکعرسان
 -2خیااص اشوقها قیااد مجمله عقا تسایکت در طرحها اشیر
کمککططده هه حفظ احیطمیست ،قیااد شار و کاه

ثر ت سوء جیماع هه هطگاهها

قیااد فتال در حومه اسئولیت جیماع
اقدامات حقوقی و قانونی

 -1تدوین دسیور لتملها و اهرر ت اوضوع حهوق و قانون
 -2تدوین نظامنااه اسئولیت جیماع

جیماع و

تجارب جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی
مقدمه
اه کس م همه هخشطدهتر ست؟ هر ساس ااار اوجود ،هزرگتارین ارسساات خیریاه
جاا  ،نه در خییار ساماا الل ایحد ست ،نه دولتها و نه حی ناادها اردا ؛ هلکه ایتلق هاه
شرکتهای هزرگ همانطد گوگل ،اایکروسافت و دیگر شرکتهای م یندست هسات کاه در
کطار کسب درااد ،خود ر در قبال جااته و احیط پیر ااون اسائول ا د نطاد و در تاکش هار
خلق احیط و جااته

پاید ر و تو نمطد هسیطد.

در فیزیک پدیده

وجود د رد هه نام «اثر پروانهای» و تأکید هر ین اوضوع د رد کاه

روید دها جاا هسیار هی تر مانچه در ظااهر تااور ا شاود هاا همادیگر در رتبااط هسایطد.
همهایز در ین جاا هههمپیوسیه ست ،م فیاد یک هرگ م یک درخت تا هزرگترین وقاایع
طبیتت و اا نیز هدو انکه ایوجه هاشیم ،رو کل جاا تأثیر ا گذ ریم و م کل جاا هم تأثیر
ا پذیریم .اسئولیت جیماع شرکی هم ایاز کمیار یاا فر تار م یان اوضاوع نیسات کاه هاا
پذیرش ار اسئولیت جیمااع کاه اار
تو نمطدسام

خکقا سات ،شارکتها تاأثیر هساز ی در توساته و

جیماع خو هطد د شت و ین فتالیتها هراطد کوااک؛ ااا ثرگاذ ر عمیاق و

ااندگار در جااته و احیط پیر اون د رند و اههسا خاود شارکت نیاز م حاصال یان تغییار ت
سود خو هد هرد .شرکتها خاود م جااتاه
ضرورت د رد هر

شاکلگرفیه ند کاه در ا قار ر د رناد؛ م یان رو

پاید ر و سوداور هود  ،قو نین و عملکردشا ها عرف جااته اغاایر نباشاد.

ا هااا هایااد نهاا  ،احاادوده و هدفشااا ر در کطااار در

کاااال تااأثیر ت و اساائولیتها

میستاحیق و جیماع ارتبط کططد .هاید هاور د شت که اوفهیت کسبوکار هه پیشرفت جااته
و پاید ر احیط پیر اون ایال ست و ر هقه اسیهیم ایانشا وجود د رد.
ها در

ین همیت در د اه ،شمار

م شارکتهای کاه در مایطاه کارهسات رهیافات

اسئولیت جیماع شرکی اوفق عمل کرده ند و قد ااتشا  ،ااومههای هار یاادگیر د رد،
اوردهررس قر ر ا گیرند .در ین ایا  ،کارهست رهیافت اسئولیت جیمااع شارکی در اااار
اطقهه ام د تجار – صطتی اسیای (جبال علا  ،رأس لخیماه ،ااساا و صاحار) ،یاک کشاور
(هطد) و یک شرکت د خل (صطایع اس یر ) اوردهررس قر رگرفیه ست.

| 38نظریهها ،تجارب و عملکرد ساماا اطقهه ام د ااهاار در حومه اسئولیت جیماع شرکی
مناطق آزاد تجاری جبل علی در امارات متحده عربی
اطاطق ام د تجار در اار ت ایحده عره شاال ماینها یا احیطها اشخا و اجاز
ها ساماا و رد ت  ،گمرک و االیات ویژه هسیطد که توساط اااراوب اهرر تا اخایا خاود
(هه سیبطا قانو کیفر

اار ت ایحده عره ) د ره ا شوند .کشور اار ت ،اطاطق ام د ایتدد

در ده  ،هوظب  ،شارجه و سایر اار ت هفتگانه خود تأسایس کارده سات کاه در قالاب یاک
دسیههطد ا تو ا ها ر هه اطاطق ام د هطدرگاه  ،اطاطق ام د فرودگااه و اطااطق ام د و قاع
در سرماین صل (خشک ) تهسیمهطد کارد .یان اطااطق ام د تجاار د ر

ویژگ هاا میار

هسیطد:
-

عقا االکیت  100درصد هه شرکتها و هطگاهها خارج

-

اتافیتها االیات کاال هر و رد ت و صادر ت

-

هامپرد خت سراایه و سود کاال

-

اتافیت االیات ساماان هر  50سال

-

اتافیت االیات هر درااد شخا

-

اتافیت کاال م هزیطهها نیهال (سراایه ،درااد و اانطد ا )

-

کمک در فر یطدها

سیخد م نیرو کار و کمکها ارتبط هاا خاداات ارهاوط هاه

پشییبان نیرو کار (ضمانت و اسکن)
هریک م ین اطاطق ام د پیر او یک یا اطد گاروه کسابوکار صاطتی شاکلگرفیه ند و تطااا
جامه فتالیت هه شرکتهای د ده ا شود که در قالب ین گروهها فتالیت ا کططد .در هریک م
ین نو ح ام د تجار  ،هسیه

اسیهل هه نام ساماا اطقهاه ام د د ره اطقهاه ام د ر هاه عااده

د رد و اسئول صل ر ئه اجوم فتالیت هر

کسبوکارها اخیل

و نیز کماک هاه هطگاههاا و

شرکتها در مایطه تأسیس کسبوکارها خود در اطقهه ام د ست.
در حال حاضر 45 ،اطقهه ام د در کشور اار ت ایحده عره وجود د رد که ااارت دها هاا 25
اطقهه ام د تجار  ،هی ترین تتد د ین اطاطق ر هه خود خیااص د ده ست.
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در د اه هه اترف جمال و سپس ،هررس تفایل کارهست رهیافت اسئولیت جیماع ساماان
( )CSRدر دو اطقهه ام د جبل علی و رأسالخیمه پرد خیه ا شود.
منطقه آزاد تجاری جبل علی ()J AFTZ
اطقهه ام د جبل عل ده ها اساحی هی

م  57کیلوایرارهع در سال  1985در حد جطوب غرها

شار ده  ،تأسیس شد .ین اطقهه ام د ،فتالیت خود ر ها تتد د ندک و حاد د ر و نباار اغاام
کرد و در سال  1990فتالیتها خود ر هاا یجااد تساایکت صاطتی سابک ،گسایرش هخشاید.
هم کطو  ،اطقهه ام د جبل عل یک م شابکهها هازرگ کسابوکار در خاورایاناه سات کاه
هی

م  32درصد م اجماوع ساراایهگذ ر ها اسایهیم خاارج در کشاور ااار ت و نیاز 21

درصد م تولید ناخالا د خل کشور ر هه خود خیااص د ده ست .یان اطقهاه ام د ،نخسایین
اطقهه در خاورایانه و جاا ست که در سال  1996اوفق هه کسب نشا  ISOشده ست.
اطقهه ام د جبل عل تطاا اطقهه ام د در جاا ست که در ایا یک م هزرگترین فرودگاهها و
هطدرها جاا و قعشده ست؛ هدین شکل که در یکطرف ا  ،هطدر جبال علا  ،هفیماین هطادر
هاازرگ حملونهاال دریااای جاااا و در سااو دیگاار ،فرودگاااه هین لملل ا لمکیااوم ،یک ا م
هزرگترین فرودگاهها هار جاا قر ر د رد.
ین اطقهه ام د ،یک م پیشر ها

صل و هرجسیه رشد قیااد ده و اار ت در طول سالها

هوده ست هه شکل که احیق جذ ب ر ها ر ئه پیشطاادها و اشوقها ویژه هر
کسبوکارها م سرتاسر جااا فار هم اورده سات و هاا درهرد شاین های

جذب هایارین

م  7300کسابوکار

هین لملل  ،اطقهه ام د جبل عل در سال  2017تجارت غیرنفی اتادل ها  80.2ایلیاارد دالر ر هاه
ثبت رسانده و فرصت شیغال هر هی

م  144000هز ر نفر ،فر هم اورده ست.
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تصویر  -1موقعیت منطقه آزاد تجاری جبل علی در امارات متحده عربی

کاربست رهیافنت مسنئولیت اجتمناعی سنازمانی در منطقنه آزاد جبنل علنی
()J AFTZ
اطانچه رهیافت اسئولیت جیماع ساماان ر تتاد د ئم و پیوسیه یک ساماا یا هطگااه
قیااد ههاطظور کطیرل و ادیریت پیاادها
و کماک هاه جااتااه
فتالیتها

جیماع  ،قیااد و احیق میسی قد اات خود

کاه در ا فتالیات ا کطااد ،تتریا

کطایم ،هررسا هراطاد جمااال در

نجام شده در ساماا اطااطق ام د تجاار کشاور ااار ت ایحاده عرها  ،حااک م

پیشیام و توجه ویژه ین ساماا ها هاه کارهسات نواور ناه یان رهیافات د رد .هرناااهها اادو
جر ی هر

ین تتاد در هتاد جیماع  ،قیااد و احیطمیسی  ،جر هرناااهها نواور ناه و

نیز توجه هه رعایت صول و هد ف توسته پاید ر در جر فتالیتها

صل ساماا  ،شاهد هر

ین ادعاست.
در همین رتباط و ههاطظور هررس فتالیتها اارتبط هاا اسائولیت جیمااع در اطقهاه
ام د تجار جبل عل هه هخ

اجز ی که در وهگااه یان اطقهاه ام د تجاار پیر ااو اباحاث

پاید ر و اسئولیت جیماع ساماان اورده شده سات و نیاز گز رشهاای کاه در پایگاههاا
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خبر و اهاالت ارتبط نیشاریافیه ست ،ار جته و نیایج حاصل در قالب سه هخ

هه شاکل میار

تدوینشده ست.
چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقنه آزاد
جبل علی
هر ساس رهطمودها شارهشده در هرنااه اسئولیت جیماع سااماان اطقهاه ام د جبال
عل  ،ین عیهاد وجود د رد که اوفهیت ناای ساماا ههجا توجه صرف هه عملکردهاا ااال
کارااد ین ساماا درگرو توسته جیماع ست که ین اطقهه ام د ،هخش م ا

هر یفا نه

ست .ین دیدگاه ،پاید ر ر ههعطو کلیاد هار

ایطاده

اوفهیاتاایز در نظار اا اورد و

اشارکت ارثر همه ذ نفتا ر ار حیات ا د ند؛ م یانرو یان سااماا هاا فتالیتهاا خاود
درصدد سات تاا اشاارکت جیماعاات و کاراطاد خاود ر در ر سایا تحهاق توساته پایاد ر،
هر نگیز ند .ها هررس هرنااهها و فتالیتها ین سااماا و نیاز رمشهاا اقرحشاده توساط ا ،
ا تو

هد ف میر ر هر

هرنااه اسئولیت جیماع ساماان در اطقهه ام د جبل عل  ،شطاسای

کرد:
-

سیهبال م تطوع و تشویق رشد م طریق ههکارگیر هایارین سایتد دها اوجاود
در اار ت

-

اشارکت ها نواور و کارافریطا در مایطه کسبوکار ،ااومش و احیطمیست

-

ولویاات د د نیامهااا ذ نفتااا (کارفراایااا  ،کاراطااد و شاااروند ) هاار
فتالیتها قیااد صرف

ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری جبل علی
هررس گز رشها ساالنه ر ئهشده م سو ساماا اطقهه ام د تجار جبل عل نشاا
ا دهد که فتالیتها

نجام شده در حومه اسئولیت جیماع ساماان در ین سااماا  ،حاول 4

رکن محیطکار ،بازار ،محیطزیست و اجتمنا  ،سااماا ده و هرنااهریز شاده سات .در
د اه هرکد م م ین رکا هه جمال اترف ا شوند:
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-

محیط کار :ابیطا هار یان رکان در یان اطقهاه ام د ،یجااد احیقا کاه رضاایت
کاراطد ر هه همر ه د شیه هاشد در ولویت قر ر ا گیرد .در ین صاورت سات کاه
رمش یجادشده هه رضایت اشیریا و وفاد ر کاراطد ا نجااد و عملکارد کلا
ساماان فز ی

ا یاهد .در همین رتباط ،تتد د هرنااه و خقوط ر هطما تدوینشاده

ست که تامینکططده اهاصاد کلیاد شااال :تاأاین فرصاتها هر هار ،اااومش و
توسته ،پاد شها و اطفتتها و خداات تخاا هسیطد که هاه شاکل اارثر هار رفااه
جیماع کاراطد ثر ا گذ رند.
-

بازار :یک م اهاصد صل رهیافت اسائولیت جیمااع در اطقهاه ام د جبال علا ،
درهرگیر تماا ذ نفتا ست که هه و سقه ا  ،ثر هرنااهها

نجام شده در اطقهاه

ام د هی تر شده ست و درعینحال ،حساس تتلق هه جیماع و تتاد در ایاا تمااا
ذ نفتا  ،هر نگیخیه ا شاود کاه نییجاه ا  ،تساایل فتالیتهاا

نجامشاده ههوسایله

ذ نفتااا ااارتبط هااا اساائولیت جیماااع ساااماان ساات کااه درناایاات ،اطفتتهااا
حاصلشده هر

جیماعات ر اطدین هر هر ا کطد .هر

تشویق اشارکت ذ نفتاا ،

سمیطارها و کارگاههای هرگز ر ا شود تاا اشایریا و شارکا کسابوکار اطقهاه
ام د در ا شاارکت کططااد و در قالااب ا هااه یااادگیر و شاایر

تجرهیااات خااود

هپرد مند وکارهستها ارتبط ها اسئولیت جیمااع ر در فتالیتهاا کسابوکار
خود ناادیطه کططد.
-

محیطزیست :تتاد هر

ار قبت م احیطمیست و رتهاا کارهساتها دوساید ر

احیطمیست در تماا فتالیتها اطقهه ام د وجود د رد .سیاستها احیطمیسای
جطبهها ایطوع (ههاانطاد کاار ی

نارژ  ،نرژ هاا تجدیاد پاذیر ،سایاند ردها

ساختوسام سبز و نیز کاشت گیاها ) ر در هرا گیرد.
-

اجتما  :یک م هتاد کلید ارتبط هاا اسائولیت جیمااع در اطقهاه ام د تجاار
جبل عل  ،قد م هر

فازود رمش و کماک اارثر ههساکات جااتاه (ههاباهاه یاک

کلیاات) ساات .اطقهااه ام د اااه در اهیاااس احل ا و اااه در اهیاااس هین لملل ا هااه
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سراایهگذ ر در تماا جطبههای کاه هاا اتیارهاا اشاخا اطقهاه ام د همخاو ن
د شاایه و نیااایج و تااأثیر ت رمنااده

ر هااه هماار ه د رنااد ،قااد م ااا کطااد .یاان

سراایهگذ ر ها شاال کمکها هکعوض ،ضمانتها و یجاد روید دها

جیماع

ست؛ همچطین اطقهه ام د م سااماا ها و شخاصا کاه تغییار ت اارثر و افیاد ر
یجاد ا کططاد ،حمایات و پشاییبان ا کطاد .یان قاد اات شااال هرگاز ر ار سام
فقار در ااه رااا ها اشارکت اشیریا اطقهه ام د جبل عل در طول ااه اباار
رااا  ،اشارکت در روید دها ورمش اانطد اار تو ده و نیاز پشاییبان م دولات
اار ت ایحده عره ها فتالیتها جشن روم ال ست.
اقدامات سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
اطقهااه ام د جباال علا تاااکطو فتالیتهااا ایطااوع ر در رتباااط هااا تحهااق اساائولیت
جیماع خود و نیز تحهق توسته پاید ر در تماا هتاد ا نجاام د ده سات .گزیاده

م یان

فتالیتها هه شرح میر ست:
-

سازماندهی برنامه کارورزی طموهی .هدف م جر
خود ه هدیل ست ،کمک هه جو نا اار ت هر

ین هرنااه کاه در ناوع

دسییاه هه ایطده دلخو ه و ایطاسب

ها نیظار تشا ست .اطقبق هر ین هرناااه کاه هاا همکاار د نشاگاهها ،وم رتخاناهها و
شرکتها اطدالیی و قع در اطقهه ام د صورت ا گیرد ،ین فرصت هر
اار ت فر هم ا شود تا ها رتها

سیتد دها خود هر

جو ناا

ورود هه هام ر کار در ایطاده

اااده شوند.
-

اشارکت در روید د ساالنه روز بندون خنودرو کاه هاا اشاارکت یان سااماا و
شارد ر ده هرگز رشده ست .در قالب ین رویاد د نماادین ،های

م  3000نفار م

کاراطد اطقهه ام د م حملونهل عموا دوسید ر احیطمیست هر

سفر هاه احال

کار سیفاده کردند.
-

اشارکت در روید د ورمش ماراتون دبی در سال 2017
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-

پیشطااد و هرگز ر هرنااه ساخت یک مدرسه در نپاال .در قالاب یان هرناااه ،یان
فرصت د وطلبانه هر

کاراطاد اطقهاه ام د فار هم اااد تاا هاه نپاال سافرکرده و در

ساخت اد رس در ین کشور که ههتامگ داار ساانحه طبیتا شاده هاود ،اشاارکت
کططد.
-

هرگز ر هرنااهها ایطوع آموزشی و تفریحی در هی

-

اقدامات نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پایدار ،اانطاد نااب 88000
پطل خورشید هر رو سه

م  25پرورشگاه در ده

ساخیما ها ،پارکیطگها و نبارها در اطقهه ام د

تصویر  –2نمونهای از اقدامات انجام شده در منطقه آزاد جبل علی در حوزه مسئولیت اجتماعی
شرکتی
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منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه امارات متحده عربی
منطقه آزاد رأسالخیمه ()RAKFTZ
اطقهه ام د رأس لخیمه در سال  2000تأسیسشده ست و م ین نظر ،جازو اطااطق ام د
تامه تأسیس در اار ت ایحده عره ست .ین اطقهه ام د که در فاصاله
ده و قعشده ست ،هاعث جذب سراایه م هی
هوده ست که در  50هخ
هه احیق جذ ب هر

حادود یکسااعیه م

م  8000شرکت و هطگاه م های

م  100کشاور

صطتی فتالیت ا کططد .اامترین ویژگ های که یان اطقهاه ام د ر

سراایهگذ ر تبدیلکرده ست ،عبارت ند م:

-

احیق ها اتافیت االیات کاال

-

عقا االکیت  100درصد هه شرکتها و هطگاهها خارج

-

ر ئه تسایکت ایطوع ایطاسب ها نیامها هر کسبوکار

-

سیسیم و فر یطد اطتق

-

سرعت و ساولت در ثبت شرکت.

سیخد م کاراطد

اطقهه ام د رأس لخیمه م  4اجموعاه جد گاناه تشکیلشاده سات کاه ویژگ هاا هرکاد م م
اجموعهها هه شکل میر ست:
جدول  -2مجموعههای چهارگانه موجود در منطقه آزاد رأسالخیمه
مجموعه
اجموعه کسبوکار (تجار )
اجموعه صطتی
اجموعه فطاور
اجموعه علم و پژوهش

ویژگیها
-اجموعه

هر

سیهر ر دفاتر د ر

 و قعشده در قلب هخ -اجموعه

تجار (ارکز ) شار

 128هکیار هر

سیهر ر صطایع سطگین

 و قعشده در  18کیلوایر شمال شار رأس لخیمه -اجموعه

 100هکیار هر

تجارت و سیهر ر صطایع سبک

 و قعشده در جطوب شار رأس لخیمه -اجموعه

هر

سیهر ر ار کز پژوهش و ارسسات ااومش
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تصویر  –3موقعیت منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه در امارات متحده عربی

کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد رأسالخیمه ()RAKFTZ
هاار ساااس هرنااااه تدوینشااده اساائولیت جیماااع ساااماان در اطقهااه ام د تجااار
رأس لخیمه ،ین ساماا اتیهد ست ،نه

ساماا ها صل در قبال جیماع که در ا فتالیت

ا کططد ،ایز فر تر م صرف کمک هه رشد قیااد

سات .اطقهاه ام د رأس لخیماه تتااد

د ئم هاه یفاا اسائولیت جیمااع سااماان خاود م طریاق رتهاا پشاییبان  ،سااماا ده و
اشارکت در فتالیتهای د رد که هاعث هابود روحیاه جیمااع شاده و هاه یجااد سابک منادگ
ایتادل کمک ا کطد و هه حفاظت م ایر ث طبیت و فرهطگ کشور اار ت یار ا رساند.
همین تتاد هاعث شده ست تا ین اطقهه ام د در ژ نویه سال  ،2014هرناده جاایزه ویاژه
 EPDAهر

فتالیتها و کارهستها دوسید ر احیطمیسی شود .در د اه ،ههتفایل هه هررسا

هرنااه و کارهست عمل رهیافت اسئولیت جیماع ساماان در ین اطقهه ام د پرد خیه ا شود.

اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد رأسالخیمه
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ها هررس هرنااه تدوینشده ین ساماا ههاطظور ساماا ده فتالیتها خاود در مایطاه
اسئولیت جیماع  ،ا تو
-

هد ف میر ر تبیین کرد:

خدمتگذاری به اجتماعات محلی :اطقبق ها ین هدف ،ین تتاد هار اطقهاه
ام د تجار رأس لخیمه یجاد ا شود که هه رتها سقح منادگ جیمااع کاه در
نزدیک ا سااکن سات ،کماک کطاد .یان هادف م طریاق کماک و شار کت هاا
ساماا ها غیر نیفاع تحهق هخشیده ا شود.

-

کمننک بننه رشنند آمننوزال و تحصننیالت :م طریااق یاان هاادف ،اطقهااه ام د
رأس لخیمه هه دنباال همکاار نزدیاک هاا سااماا ها و هطیادهاای سات کاه هاد ف
ااومش ر پی

ا هرناد .حمایات م ااد رس ،د نشاگاهها و ار کاز تحهیهاات و نیاز

تشویق و حمایت م د ن ااوم ها سایتد د هار

د ااه تحاایل در اهااطع هااالتر م

هد ف هرنااهها اسئولیت جیماع ین اطقهه ام د ست .همچطاین یان سااماا هاه
دنبال فر هم اورد هرنااهها ااومش درو خود ساماا هر

د ن ااوم ن سات

که ا خو هطد تجرهه کسب کرده و حرفه دلخو ه خود ر دنبال کططد.
-

مراقبت از محیطزیست :ابیط هر ین هادف ،اطقهاه ام د ایتااد هاه همکاار هاا
ساماا ها ،شرکا ،تأاینکططدگا و سیاست ساام هار
هر

ار قبت م احیطمیست م طریق کاه

یاافین ر هحلهاا نواور ناه

ضایتات ،ذخیره اب و نرژ  ،پشاییبان

م سیاستها نواور نه پیر او هامیافت و تشویق شرکتها درو اطقهه ام د هر
سیفاده م نرژ ها تجدید پذیر ا شود.
-

بهداشننت و سننالمت کارمننندان :ابیط ا هاار یاان هاادف ،اطقهااه ام د تجااار
رأس لخیمه اوظا

هاه رتهاا هاد شات و ساکات کاراطاد ن

ا شاود .در هماین

رتباط ،هرنااه سبک مندگ کاراطد سالم ( )HELPکه دپارتما اطاهع نسان ا ر
تطظیم کرده ست ،پیگیار ا شاود کاه در قالاب ا  ،کاراطاد هاه هز رهاا و اطااهع
ایطوع تجایز ا شوند که ا ها ر هر مندگ سالم در طول روم ،یار ا کطد.
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ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه
اطقهه ام د رأس لخیمه ،جذب کسبوکارها نواور ناه ،پیشارفیه ،د ن هطیاا و رمش
فز که در رأس لخیمه و قعشده ند ر ههعطو اأاوریت جیمااع -احیطمیسای خاود هرگزیاده
ست تا م ین طریق هه شرکتها

اار ت کمک کطاد تاا فتالیتهاا خاود ر م طریاق شابکه

د ر جاان ین اطقهه ام د هه سیاند ردها هین لملل هرسانطد .رمشها

قیاااد  ،جیمااع

و احیطمیسی ین اطقهه ام د هر ساس  4رکان اسائولیت جیمااع  ،ولویات د د هاه اشایریا ،
توسته نیرو کار و تتاد هه نواور  ،ساماا ده شده ند:
-

مسئولیت اجتماعی :همکار نزدیک و رودررو ها ساماا ها ر ئهدهطده خداات
هه جیماعات احل  ،ناادها خیره هین لملل  ،ر ئه اهرر ت فتال در مایطه حفاظات و
ار قبت م احیط طبیت

-

اولویت دادن به مشتریان :ر ئه ر هها کسابوکار هایار ،پشاییبان میرسااخی ،
نواور ها فط و کمکها عموا هه سیفادهکططدگا ههعطو ذ نفتا صال م
طریق رهیافت ولویتهخش هه اشیریا

-

توسعه نیروی کار :تخاذ رهیافت فتاالنه در مایطه توسته و نگاد ر م شاخاص و
گروهها ها سیتد د م طریاق هرناااهها ااومشا جاااع ،سیسایمها پااد ش اارثر،
نواور ها ایمرکز ااومش و هرنااهریز پیشرفت

-

تعهد و ننوآوری :فر همساام

اکاناات هار

هاروم ناواور در کسابوکارها

اوجود.
حوزههای تمرکز و اقدامات انجام شده در هر حوزه
قد اات نجام شده پیر او تتاد ین اطقهه ام د هه اسئولیت جیمااع خاود ،حااک م
ا ست که ین قد اات پیر او دو حومه کک کسبوکار و احیطمیست ساماا ده شده ند
کاه هرکاد م م یان حومههاا شااال اجموعاه

م قاد اات در هتااد اخیلا

ههصورت جمال هه اترف هریک م ین حومهها پرد خیه ا شود:

هسایطد .در میار،
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الف حوزه کسبوکار :اطقهه ام د ایتااد ا شاود تاا هاه تولیاد فرصاتها شاغل
جدید ،رشد قیااد و درعینحال ،حفاظت و ار قبت م احیطمیست هپرد مد:
-

استانداردهای قانونی و عرفی :ساماا اطقهه ام د ههصاورت ساه اااه یکهاار و
ساالنه ،گز رش ااال خاود ر اطیشار کارده کاه هاه شاکل شافاف در خییاار تمااا
ذ نفتااا قاار ر ا گیاارد؛ همچطااین ،سیساایم پااای
دورههااا اشااخا هااه پااای

قدرتمطااد وجااود د رد کااه در

فتالیاات شاارکتها و صااطایع و قعشااده در احاادوده

ا پرد مد .ین کار تامینکططده پیارو ا هاا م سایاند ردها قاانون و هین لمللا
ست.
-

توسعه نیروی کار :در قالب ین هتد ،هرنااههای ساماا ده ا شاود کاه هدفشاا
جذب ،سیخد م و توسته نسل ایطده م سیتد دها جو

اار ت سات .یان هتاد در

قالب طرحها و هرنااهها میر صورت ا گیرد:
o

هرنااهها شیغال هر فارغ لیحایک

o

هرنااهها کارورم

o

فرصتها شغل تاهسیان

ب محیطزیست :حفاظات م احیطمیسات قاد ا ضارور هار

تاامین ساکات

ساماا و جیماع ست که درو ا فتالیت ا کطد .قد اات نجام شده در ین حومه در اطقهه
ام د تجار رأس لخیمه شاال او رد میر ست:
-

هرنااه احیطمیست ،اطیت و سکات که م سال  2008در تماا فتالیتها صطتی و
نیز ارتبط ها کسب کار در اطقهه ام د رعایت شده ست.

-

هرنااهها ادیریت اب و پسماند کاه شااال دسایور لتملهای سات کاه در تمااا
اطقهه ام د المم الجر ست.

-

هاد شت و سکات کارکطا  :ین سلسله قد اات ههاطظور رج نااد ههسکات جسم
و رو ن کاراطد و تیمها اشغول در اطقهه ام د نجام ا شاود .صال ترین هرناااه
در ین مایطه ،هرنااه سبک مندگ کاراطد سالم ( )HELPست.

| 50نظریهها ،تجارب و عملکرد ساماا اطقهه ام د ااهاار در حومه اسئولیت جیماع شرکی
اقدامات انجام شده سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
اطقهه ام د تجار رأس لخیمه تاکطو فتالیتها و روید دها ایطوع و نواور نه ر در
ر سیا تحهق هتاد اخیل

م

هرنااه اسئولیت جیماع خود ساماا ده کرده سات .گزیاده

ین قد اات شاال او رد میر ست:
-

ر ه ند م و د ره کمپین پاکسازی امنارات م ساال  2004هاا اشاارکت گاروه
احیطمیست اار ت ( )EEGو تکش هر

-

تبدیل ا ههعطو روید د ساالنه د ئم

پیادهساام برنامه جامع سالمت ،محیطزیست و ایمننی ( )EHSکاه هاهاطظور
تامین سکات و یمط کاراطد اطقبق ها رهطمودها  ISO 14001و قانو پاای
ار قبت احیطمیسی فدر ل (شماره  ،)1999 ،24نجام ا گیرد.

-

پیادهسام سیستم یکپارچه هامیافت در ساال  2009کاه ههو ساقه ا  ،یسایگاهها
هامیافت ایتدد در سرتاسر اطقهه ام د ناب شد

-

هرگز ر سلسله سمینار عملکرد محیطزیسنتی ( )EPCهار اشایریا اجموعاه
صطتی ها اشارکت وم رت اب و احیطمیست اار ت

-

پیادهسام سیستم خدمات ضروری محیطزیستی ( )EHSههاطظور پای

ثر ت

احیطمیسی تماا شرکتها اوجود در اطقهه ام د رأس لخیمه
-

هرگز ر برنامه سنبک زنندگی کارمنند سنالم ( )HELPم و یال ساال 2012
ههاطظور ر ئه پیشطاادها کارهرد و کمک هاه های
نیخاب سبک مندگ سالمتر

م  350نفار م کاراطاد هار
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منطقه آزاد صحار در عمان ()SOHAR
توسته اطاطق ام د تجار در سرتاسر عما  ،صل ترین ر هبرد هرنااه ین کشور ههاطظور
تطوعهخش هه قیااد ال ابیط هر هخ

نفی اوجاود م طریاق رتهاا صاطایع صاادر ت احاور

و جد رمش فزوده هوده ست .اطاطق ام د تجار

م طریق فر هم اورد تأسیساات (هار نموناه

هطدرگاهها و ر ههاا) و اااراوب قاو نین و اهارر ت و اشاوقها االیاات (اتااف ت م االیاات
گمرک و االیات هر درااد) که جاذب شارکتها خاارج و د خلا هاا فطااور هااال هسایطد،
ههاباهه عاال تسریع ین رشد عمل ا کططاد .هادف دولات عماا م یجااد اطااطق ام د تجاار ،
یجاد احیطها اقلوب منظر قیاااد هاهاطظور جاذب و ایمرکاز کارد شارکتها در یاک
احیط جذ ب منظر قیااد و نیز تحریک هخ

خاوص هر

کمک هاه توساته جیمااع و

قیااد کشور ست.
در حال حاضر ،سه اطقهه ام د تجار در عما وجود د رناد :منطقنه آزاد تجناری
صالله ،منطقه آزاد تجاری صحار و منطقه آزاد تجاری المزیونه .دو اطقهه ام د تجار
هزرگ صکله و صحار م عطاصر صل قیاااد عماا هسایطد و اطقهاه ام د تجاار لمزیوناه نیاز
هاوجود کواکتر و کمیر اقرح هود  ،هه دلیل د ر هود اوقتیی سایر تژیک (اارم عماا هاا
یمن) م همیی ویژه هرخورد ر ست .ازیت صل اطاطق ام د کشور عما  ،اوقتیات قر رگیار
سیر تژیک ا هاست .عکوه هر ین ،اوقتیت ویژه سیر تژیک ،اشوقها ایطوع نیز در هریاک
م ین اطاطق ام د هر

یجاد احیق جذ ب هر

سراایهگذ ر خارج ر ئه ا شود که هرخ

م ا ها عبارت ند م:
-

عقا االکیت  100درصد هه شرکتها و هطگاهها خارج

-

اتافیت عو رض گمرک هر صادر ت و و رد ت

-

اتافیت االیات هر سود ساام هر ادت  30سال

-

نبود هیچگونه احدودیت هر

-

اکا سراایهگذ ر هدو تتیین حد قل ا هر شروع کار

-

اتافیت م االیات هر درااد شخا

نیهال سراایه و سراایهگذ ر
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بندر و منطقه آزاد صحار ()SOFTZ
هطدر و اطقهه ام د تجار صحار ایشکل م اجموعه هطدر قیانوس و احادوده اشاخا
اطقهه ام د تجار نزدیک ا ست که در صحار عما  ،در ایانه جاده ده هاه اساهط و قعشاده
ست .هطدرگاه صحار نخست در سال  2002تأسیس شد و ر ض اطقهه ام د 10 ،ساال پاس ما
(سال  )2010هه اجموعه ضافه شد .هطدر و اطقهه ام د صاحار طا یاک قار رد د ساراایهگذ ر
اشیر

( )50:50هین هطدر نیرد م هلطد و دولت عما تأسیسشده و شرکت صطتی صاحار ا ر

ادیریت ا کطد.
اطقهه ام د صاحار در شامال کشاور عماا و در مایطا هاه اسااحت  4500هکیاار و در
نزدیک هطدر صحار و قعشده ست .فام نخست ین اطقهه ام د تجار در احدوده هه اسااحت
 500هکیار و در قالب هخش م هرنااه جااع  4500هکیار ین اطقهه اغام هه کاارکرد .اوقتیات
ویژه ین اطقهه ام د هاعاث شاده سات تاا م ازیتهاا درخاور در مایطاه دسیرسا هاه هاام ر
گسیرده و اکا تومیع ها ساولت در اهیاس جاان هرخورد ر شود.
ین اطقهه ام د ها رشد روم فزو سراایهگذ ر خارج مجمله اطاطق ام د

ست کاه

م سرعت رشد هاالی هرخورد ر هوده ست .اطقهاه ام د تجاار صاحار هم کطاو اکاا تجماع
خوشهها تایه و تومیع ،پیروشیم  ،فلز ت و غذ ست که هرکد م م ین خوشاهها ،تغذیاهکططاده
صطایع پاییندسی ها او د ولیه اانطاد فاوالد ،پکساییک ،الساییک ،سار ایک و ااو د شایمیای
هسیطد.
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تصویر  -4موقعیت بندر و منطقه آزاد تجاری صحار در عمان

کاربست مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه

آزاد صحار ()SOHAR FTZ

اطقهه ام د صحار در عما نیز اانطد اطاطق ام د جبل عل و رأس لخیمه در اار ت ایحده عره ،
در

هرنااه ادو و اشخا در مایطه پاید ر فتالیتها و تحهق تتاد خود در حومه اسائولیت

جیماع سااماان سات کاه یان هرناااه در وهگااه و نیاز گز رشهاا سااالنه یان اطقهاه ام د،
قاهلدسیرس ست .در د اه هه هررس دقیقتر کارهست رهیافت اسائولیت جیمااع سااماان در
ین اطقهه ام د پرد خیه ا شود.
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اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد صحار
اطقبق هر طکعاات اوجاود در هرناااه سااماا هطادر و اطقهاه ام د صاحار هار تحهاق
اسئولیت جیماع ساماان  ،یان سااماا اسائولیت جیمااع ر هاهعطو هاز ر کلیاد هار
دسییاه هه ایطده
وظیفه

اوفهیتاایز ا د ند؛ همچطین اسئولیت جیمااع هار

حیات ست که هه دلیل تتاد که ین ساماا در ر سیا یفا نها

توسته در کشور عما (در تماا هتاد) هر

خاود ا هیطاد ،خاود ر اوظا

یان سااماا ههاباهاه
در مایطاه تحهاق
هاه پایبطاد هاه ا

ا د ند.
هر طبق ین هرنااه ،ساماا هطدر و اطقهه ام د صحار در سایه اشارکت ها صطایع فتاال در
ین اطقهه و نیز جیماعات و ساماا های که در همساایگ ا و در اهیاسا کک تار در اطقهاه
وجود د رند ،درحالتوسته و تبدیل هه یک هطدر در سقح جاان و یک ناحیاه صاطتی یکپارااه
ست .ین اطقهه ،نهش ویژه در تحریک رشد صطتی در اطقهاه و کشاور عماا هار عااده د رد؛
م ینرو ،هدف اسئولیت جیماع ساماان  ،پای
هوده و اطفتی هلطدادت هر
در همین هاره ،ا تو

ین توسته ههنوع ست کاه پایاد ر و ایتاادل

جیماعات احل و در اهیاس هاالتر ،کشور فر هم اورد.
هد ف میر ر هر هرنااه اسئولیت جیماع سااماان در هطادر و

اطقهه ام د تجار صحار در نظر گرفت:
-

فتالیت ههعطو هطدر صال و رمشامطد در اطقهاه م طریاق رتهاا کاار ی و اطیات
تر فیک دریای

-

توسته ،ساخت ،ادیریت و فتالیت هطدر و ناحیه صطتی اطقهه صحار هه شاکل پایاد ر
در اتطا فر گیر کلمه م طریق:

-

o

ار قبت م احیطمیست

o

سودرسان هه جیماعات احل

o

ار قبت م کیفیت مندگ در ین جیماعات در ایطده

توجه هه ار قبت م اطاافع ایطاده جیماعاات اانطاد ساکای  ،رمشهاا
احیطمیست.

جیماعاات و
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ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در بندر و منطقه آزاد تجاری صحار
ههطورکل  ،تکشها

نجام شده پیر او اسائولیت جیمااع سااماان در یان هطادر و

اطقهه ام د تجار هر سه رکن پایداری ،تعهد و شفافیت سیو ر ست .در د اه هه جمال یان
سه رکن اترف ا شوند:
-

پاینداری :پایااد ر در فتالیتهااا یاان اطقهااه ام د هااهعطو
احر

رمشا کلیااد کااه

توسته هطدر و اطقهه ام د ست در نظر اورده ا شود .ین هدین اتطاسات کاه

یجاد تتادل ایا الزواات قیااد  ،نسان و احیطمیسی  ،م همیی ویژه هرخورد ر
ست؛ فزو هر ین رکن ناظر هر پیادهسام یک هرنااه فتاال هلطداادت هار
کیفیت هطدر و اطقهه ام د تجار صحار هر

احیطمیست و نیز هار

رتهاا

کساان سات

که در ا کار ا کططد و یا در طر ف ا مندگ ا کططد؛ همچطین ین اطقهاه ام د،
شرکتها اوجود در ین ناو ح ر هاهاطظور هاهکارگیر فطاور هاا پاا
صول توسته پاید ر ،تشویق کرده و ا ها ر هه اال
-

و نیاز

ا کشاند.

تعهد :ابیط هر ین رکن ،هطدر و اطقهه ام د تجار صحار خود ر هخش م جیماع
که در ا فتالیت ا کطد ،ا هیطد و هاه دنباال یان سات کاه هاهعطو هخشا م یان
جیماع در نظر اورده شود .یان تتااد کاه هاهنوع تاامینکططده اوفهیتهاا اتا
ساااماا نیااز هساات ،هطاادر و اطقهااه ام د تجااار صااحار ر اوظ ا

ا کطااد تااا م

کسبوکارها احل  ،ااومش ،ورمش و فرهطاگ پشاییبان کارده و در حفاظات م
ایر ث فرهطگ هکوشد.
-

شفافیت :هر سااس یان حکام ،هطادر و اطقهاه ام د تجاار صاحار خاود ر اوظا
ا د ند تا تکشها

نجام شده در مایطه کسبوکارها پاید ر و اسئولیت جیمااع

ساماان ر هه شکل شفاف اطیشر کطد .ین عمل م دو طریق میر احهق ا شود:
o

نیشار خبار ارهوطه در وهگاه ساماا در هخ

o

تتااال اسایهیم هاا گروههاا جیمااع  ،ار کاز اااومشوپرورش و سااایر
ساماا ها و ناادها احل .

خبرها
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حوزههای تمرکز و اقدامات انجام شده در هر حوزه
صل ترین حومهها تمرکز و قد اات صورت گرفیه در هریک م ین حومهها در هطدر و اطقهه
ام د تجار صحار ،شاال او رد میر هسیطد:
-

آمننوزال :ساااماا هطاادر و اطقهااه ام د تجااار صااحار م فتالیتهااا ااومش ا و
فط وحرفه

م طریق ر ئه کمکهزیطهها تحایل  ،هرنااهها توسته د ن ااوم

و هرنااهها سکات و ورمش هر اد رس حمایت ا کطد.
-

کارآفرینی :یک م صل ترین اطافع رشد صطتی  ،یجاد فرصتها شایغال سات.
عکوه هر ین ،هطدر و اطقهه ام د تجار صحار ،خود ر ایتااد هاه رتهاا و حمایات م
یجاد شیغال و هرنااهها کارااوم جو نا و نیز پیانسیلها خود شیغال ا د ند.

-

بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیسنت :سااماا هطادر و اطقهاه ام د تجاار
صحار ،خود ر ایتاد ا د ند احیقا ر یجااد کطاد کاه هار کاراطاد  ،کارکطاا
صطایع ،ار جتهکططدگا و جیماعات طر ف ا  ،سالم و ان هاشاد؛ همچطاین در یان
ساااماا م هرگونااه نااواور و هرنااااه

کااه هااه توسااته هاد شاات ،یمط ا  ،اطیاات و

احیطمیست کمک ا کطد ،حمایت ا شود.
-

مشارکت ذینفعان :ساماا هطدر و اطقهه ام د تجار صاحار تأکیاد هار رتبااط و
تتاال نزدیک ها ذ نفتا د رد .م ین طریق ،ا ها هه دنبال توساته در
اطافع اشیر

اشایر

م

و تغییر ت هسیطد که توسته هه همر ه ا اورد .فتالیتها ین هخ

م

ر هها اخیلف اانطد پایگاهها خبررسان  ،هامدید م اد رس و فتالیتها
و ورمش اشیر

نجام ا شود.

جیماع
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اقدامات سازمان در ارتباط با اهداف مسئولیت اجتماعی
هطدر و اطقهه ام د تجار صاحار تااکطو هاه شایوهها ایتادد و نواور ناه

قاد م هاه

پیادهسام سیاستها ارتبط ها اسئولیت جیماع ساماان کرده ست که اامترین ا ها شاال
او رد میر هسیطد:
-

دوره آموزال تابستانی در سال  2017که  350د ن ااوم م اد رس احل در ا
شرکت کردند .هادف یان دوره ،یجااد کارگاههاای هاا تمرکاز هار توساته اااارت
فطاور طکعات ،ااومش مها نگلیس و توسته ااارتها فرد هود.

-

حمایت مالی از جشن قدردانی از دانشآموزان شارها صحار و لیو

-

تأسیس دانشکده بینالمللی علوم درینایی هاا همکاار وم رت حملونهال و
رتباطات و ر ئه گو ه ها اتیبر هین لملل

-

هرگز ر کارگاه حرفه بانوان :قدم برداشتن با یکدیگر :ها همکار سفارت هلطد

-

کمک هه گروه م هانو کارافرین هر شرکت در انجمن کارآفرینی بنانوان
شورای همکاریهای خلیج در سال 2017

-

برگزاری و حمایت مالی و معنوی از همایشها و فعالیتهای مرتبط بنا
بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست اانطد:
o

ششمین کطفر نس علوم سمشطاس خاورایانه و شمال افریها

o

شرکت در روید د هفته ترافیک شاور

همکار هاا خلایج در ساال

2017
o

هرگز ر دورهها ااومش کمکها ولیه

o

حمایت م هرگز ر برنامه مدارس سبز در ادرسه ایار هطات قیااس در
شار لیو ها همکاار وم رت اااومشوپرورش ،دفیار یونساکو در دوحاه،
د نشگاه سلقا قاهوس و هرخ م ساماا ها اردمنااد

-

همکار ها ساماا ها اردمنااد هوا و هین لملل در حمایت م برنامههای خیریه
و رویدادها
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منطقه آزاد تجاری ماسان کره جنوبی ()MFTZ
مناطق آزاد تجاری کره جنوبی
در سال  ،1970دولت کره جطوه ها اترف اطقهه ام د تجار ااسا  ،تکشها خود ر
ههاطظور جذب سراایهگذ ر ها اسیهیم خارج اغام کارد .م ا مااا هاه هتاد ،دولات کاره
جطوه هه دنبال رشد قیااد و تجمیع سراایه و فطاور  ،تتد د میاد اطقههام د تجار تأسیس
کرد .دولت کره جطوه در هید هه یجاد دو نمونه اطقهه ام د تجار (یک ها احوریت صطتت و
دیگر ها احوریت تایه و تومیع) پرد خت؛ اا در سال  2004پس م هامهیط ها رسم  ،تاامیم
هر دغام ا ها ها عطو اطاطق ام د تجار گرفت .ها ینحال ،در حال حاضر ین کشور د ر
اطقهه ام د تجار

10

ست که در ینهین 6 ،اطقهه ام د تجار ها احوریت صاطتت و اجموعاهها

صطتی (میر نظر وم رت قیااد د ن هطیا ) و  4اطقهه ام د دیگر ها احوریت تایه و تومیع ،شاال
هطدر و فرودگاه (میر نظر وم رت ماین و شیکت) هسیطد.
منطقه آزاد تجاری ماسان ()Masan
اطقهه ام د تجار ااسا در ژ نویاه ساال  1970هاهعطو ولاین اجموعاه صاطتی ویاژه
خارج ها در کره تأسیس شد .هدف م تأسیس ین اطقهه ام د ،رتها قیااد ال و اطقهه

م

طریق جذب سراایهها خارج  ،تحریک صادر ت ،یجاد شیغال و ر ئاه پیشارفتها فطاور ناه
هوده ست .اطقهه ام د تجار ااسا هاهعطو اطقهاه ام د صاادر ت هار پایاه صاطایع پرد مشا و
سااخت م ساال  1970تاا ساال  2000شاطاخیه ا شاد ،هاا ینوجود در  ،2000/13/07یان اطقهاه
ههعطو اطقهه ام د تجار جااع ،ساماا ده اجدد شد تا م کسبوکارها اشایریا م طریاق
اشوقها االیات هه شکل ارثرتر و جذ بتر ،حمایت کطد.
ین اطقهه ام د که احدوده
هخ

هاه اسااحت  950000ایرارهاع ر شااال ا شاود هاه ساه

اجز تهسیمشده ست که همگ در نزدیک هطادر ااساا (و قعشاده در خلایج ااساا ) در

جطوه ترین قسمت شبهجزیره کره و قعشده ند .های
تأسیسشده ند که شاال طیا
اشیر

م  80شارکت در یان اطقهاه ام د تجاار

ایطاوع م االکیتهاا (االکیات  100درصاد خاارج  ،االکیات

د خل و خارج و االکیت  100د خل ) ا شود 98 .درصد م کل تولید ت نجام شاده
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در ین اطقهه ،اخیا صادرت ست .د ره ین اطقهه ام د هر عاده ساماا اادیریت اطقهاه ام د
تجار ااسا هوده که تحت نظر وم رت قیااد د ن هطیا کره جطوه قر ر د رد.

تصویر  -5موقعیت منطقه آزاد تجاری ماسان در کره جنوبی

کاربست مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد ماسان کره

جنوبی ()MFTZ

اطقهه ام د ااسا در کره جطوه هاوجود یطکه در اهایسه ها سایر اطااطق ام د هررس شاده در یان
گز رش ،ساههه ههار تب هی تر د رد؛ اا در تدوین و ر ئه هرنااه

اشخا هر

سااماا ده

هه فتالیتها ارتبط ها اسئولیت جیماع ساماان  ،عملکرد ههار تب ضاتی تر ر هاه نماای
گذ شیه ست .شاهد ین ادعا ،عدم شاره هه هرنااه ین اطقهه ام د و یا خیااص قسمی م وهگاه
ین ساماا هه اباحث ارتبط ها پاید ر و اسئولیت جیمااع سات .در هماین رتبااط ،گاز رش
ر ئهشااده م سااو وم رت اااور خارجااه یاالتایحااده ااریکااا در سااال  2016پیر اااو قلاایم
سراایهگذ ر در کره جطوه نیز ضمن ذعاا هاه رشاد اگااه در مایطاه پایاد ر و اسائولیت
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جیماع ساماان در کره جطوه  ،شیوه جر

ا توساط سااماا ها

یان کشاور ر خاام و در

ار حل هید ی تکاال ،رمیاه ا کطد.
هاوجود نبود هرنااه

خاص و ادو هر

ساماا ده هه قد اات ارتبط ها اسئولیت جیماع در

اطقهه ام د ااسا  ،هررس نمودها عمل رهیافت اسئولیت جیماع در ین اطقهاه ام د ،صارفا
هر ارور کوتاه هار قاد اات نجاام شاده در یان هااره تمرکاز کارده و م پارد خین هاه هاد ف،
ذ نفتا  ،رکا و حومهها تمرکز فتالیتها ارتبط ها پاید ر (هه دلیل نبود طکعات کااف )
پرهیز ا شود.
اقدامات سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
گزیده قد اات اام که در ر سیا یفا اسئولیت جیمااع در اطقهاه ام د ااساا نجاام شاده
ست ،عبارت ست م:
-

هرگز ر سمینار حمایت فنی از توسعه پروژهها در سال 2011

-

هرگز ر کارگاه توسعه مدیریت و نیروی کار در سال 2011

-

ااا یادداشت تفاهمنامه صنعتی-دانشنگاهی هاا د نشاگاه پل تکطیاک کاره
جطوه

-

تجهیننز و نوسننازی خوابگنناه کارمننندان ساااکن در اطقهااه ام د هااا رعایاات
سیاند ردها هین لملل و احیطمیسی

-

پیادهسام سیستم پایش صرفهجویی در مصرف انرژی در اطقهه ام د در ساال
2011

تجارب جاان اسئولیت جیماع شرکی | 61

مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند
اسئولیت جیماع ساماان ( )CSRسیاسای سااماان هار

رمیااه و پاذیرش ثار ت

هرجا گذ شیهشده توسط شرکتها هر احیطمیست و رفااه جیمااع سات؛ همچطاین ،رهیافات
اسئولیت جیماع ساماان ناظر هر رتها

ثر ت اببت جیمااع و احیطمیسای سات .دراااد

شرکتها در رتباط ها جااته هه دست ا اید؛ هطاهر ین اطافع ا ها هاید هه هما جااته هامگردد.
الزامات قانونی مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند چیست؟
تحت قانو شارکتها ،تدوینشاده در ساال  ،2013هار شارکت هاا رمش خاالا 500
کرور و هی تر ،حجم اتاااکت  1000کارور و هی تار و ساود خاالا  5کارور و هی تار هایاد
حد قل  2درصد م ساود خاالا  3ساال گذشایه خاود ر پیر ااو وظاای

اارتبط هاا اسائولیت

جیماع ساماان خرج کططد .ین قانو م تاری  2014/01/04المم الجر ست.
عکوه هر ین ،هر طباق قاو نین ،شاروط قاانو اسائولیت جیمااع سااماان ناهتطاا هار
شرکتها هطد ؛ هلکه هار

شاتبهها

د ر ت خاارج اوجاود در هطاد نیاز المم الجر سات.

ههعکوه ،شرکتها و جد صکحیت الزم هه یجاد کمییه اسئولیت جیماع ساماان ایشاکل م
سه عاو یا هیشیر هسیطد .کمییه اسئولیت جیماع ساماان الزم ست ،سیاسای کاه فتالیتهاا
ات ر اتین ا کطد ،تخاذ کرده و هکغ کطد .ههو سقه ین سیاست ،اطاهع تخایا د ده ا شود
و قد اات ارتبط ها اسائولیت جیمااع شارکت ،پاای

ا شاوند .عادم یفاا نها

اارتبط هاا

اسئولیت جیماع توسط ساماا هین  50000کرور تا  25الخ و یا حی تا ساه ساال حابس ر هاه
دنبال خو هد د شت .کشور هطد ،تطاا کشور در دنیاست که در ا  ،اسائولیت جیمااع سااماان
در قالب قو نین اشخا ،اقرحشده ست.
چه فعالیتهایی میتواند در ارتباط با مسنئولیت اجتمناعی سنازمانی صنورت
گیرد؟
اسئولیت جیماع ساماان تتاد هر سیاستها و نواور های ست که هه شکل اشخا هه
رتها مندگ تطگدسیا و احرواا در یک م مایطهها میر ا پرد مد:
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-

م هین هرد گرسطگ  ،فهر و سوءتغذیه

-

رتها ااومش و تحایکت

-

رتها سکات نوم د و کودکا

-

رتها ورمش

-

تامین پاید ر احیطمیسی

-

حمایت م ایر ث فرهطگ

-

تماید ت هر اطافع نیروها اسلح

-

توسته نو ح فرودست شار

مسئولیت اجتماعی سازمانی چگونه به جامعه منفعت میرساند؟
-

استفادهکنندگان ازنظر اجتماعی آگاه میشوند:
هسیار

م اارفکططدگا هه شکل فتال هه دنبال شرکتهای هسیطد که م خیریهها

حمایت ا کططد
-

مزیت رقابتی :شرکتهای که نشا ا دهطد در قبال اسئولیت جیماع ها جادیت
هیشیر نسبت هه رقبا خود عمل ا کططد ،هه اوفهیت نزدیکتر هسیطد

-

ارتقای روحیه کارمندان :فتالیتها ارتبط ها اسئولیت جیماع سااماان تاأثیر
شگرف هر روحیه کاراطد د رند؛ ار که ا ها ر م نسا دوسی و یکادل شارکت
اقمئن ا کططد.

اثرات وضع قانون پیرامون موضو مسئولیت اجتماعی سنازمانی در هنند چنه
بوده است؟
-

کمک بیشتر :پس م وضع ین قانو  ،کماک هاه ااور خیریاه و اوسساهها خیریاه
توسط شرکتها خاوص م  33.67ایلیارد روپیاه در ساال  ،2013هاه نزدیاک هاه
 250ایلیارد روپیه فز ی یافیه ست.
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-

تبدیلشدن مسئولیت اجتماعی سازمانی به جریان اصلی :وضاع یان قاانو
هاعث شده ست تا اسئولیت جیماع ساماان م یاک اار حاشایه

هاه یاک صال

تباادیل شااود .هم کطااو شاارکتها هایااد هااا جاادیت پیر اااو اطاااهع ،هرنااااه ماااان و
ر هبردها خود که هر الزواات رسم اوردنیام ست ،هیطدیشطد.
-

عدم موافقت :نیایج یک نظرسطج اشخا کرده ست  52شرکت م  100شرکت
هزرگ هطد در سال گذشیه ،اوفق هه پرد خت ین  2درصد نشدند.

-

بازگشت به عقب :کمک هه خیریهها م گذشایه هاهعطو یاک عااال عیباارهخ
هر

شرکتها ههحساب ا ااده ست .ارومه ین کمکها تطااا هاه دلیال پیارو

قانو رسم ست .هسیار

م شرکتهای که پی تر ،هی

م ین اهد ر هاه خیریاهها

کمک ا کردند ،ارومه کمکها خود ر هه ایز دو درصد کاه
-

نابرابری :یک م اال ها پی رو هخا

م

د ده ند.

شارکی  ،یاافین خیریاه اطاساب هار

حمایت ست .م ینرو ،خیریهها هزرگ و اتروف ها کمکها میاد روههرو شده
و ین در حال ست که خیریهها کواک ،اغفول ا اانطد.
-

جغرافیا :قانو دو درصد ههنوع هاعث شکاف جغر فیای د ان شده ست؛ اار کاه
شرکتها هه خیریههای کمک ا کططد که در نزدیکا ا هاا قار ر د رناد؛ م یانرو
کمک هه خیریهها و قعشده در اطاطق صطتی تر در اهایسه ها خیریهها و قعشده در
اطاطق کمیر صطتی (جای که نیام هیشیر هه توسته وجود د رد) هیشیر ست.

-

سیاسننت :هرخا شاارکتها هااه دنبااال هااه دساات اورد عیبااار م طریااق کمااک هااه
پروژهها د ره شده توسط هخ
اهایسه ها پروژهها هخ

دولی هسیطد؛ م ینرو کمک هه ین پروژهها در

اسیهل ،هیشیر خو هد هود.
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تصویر  -6نمونهای از اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی در هند
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مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتهای ایران
افاوم اسئولیت جیماع شرکی در دههها

خیار هاه پاار د یم غالاب و اسالط حاومه

د ره شرکتها تبدیلشده ست و شرکتها هزرگ و اتیبر جاان  ،اسئولیت در هر هر جیماع و
احیط جیمااع ر جزئا م ر هبارد شارکی خاود ا هیططاد .یان افااوم ،اوضاوع سات کاه
هم کطو در کشورها توساتهیافیه و کشاورها هاا قیاااد هاام ههشادت م ساو حکواتهاا،
شرکتها و جااته ادن  ،ساماا ها هین لملل و ار کز علم دنیا دنبال ا شود.
ها گذشت هی

م  60سال م ورود افاوم اسئولیت جیماع شرکی هه دهیات ادیریت

شرکتها و کسبوکارها ،هطوم ین افاوم در فاا کسابوکار یار جایگااه شایسایه پیاد
نکرده ست .در همین رتباط ،فاطمه د نشور ،نائب رئیس کمیسیو صطتت و اتاد تااق تاار ،
وضتیت و جایگاه شرکتها

یر ن هر طبق شااخا اسائولیت جیمااع شارکی ر جایگااه

نااقلوب ا د ند و تتد د شرکتهای که در یر افاوم اسئولیت جیمااع سااماان ر هاهطور
کاااال جاار و تمااام شاااخاها اساائولیت جیماااع ر عملیااات کاارده هاشااطد (ههطور کااه
هرنااهریز هر

تحهق یان شااخا در هرناااهها اادیریی و ر هبارد شارکت تبلاور یاهاد و

شفافیت در گز رش نیایج وجود د شیه هاشد) ر نگشتشمار ا د ند.
ها ینحال در فاا کطون قیااد یر که هارقاهها ایاد م رشاد هخا

خاوصا و

م اادیر هخا

خاوصا و

توجه هه صاحبا سراایه در ا هاه اشام ا خاورد ،اجموعاه

عاا تشاکلها صاطتی نیاز در اطاد ساال گذشایه هاا تأکیاد هار ضارورت توجاه هاه جار
پروژههای در ر سیا اسئولیت و تتااد جیمااع  ،یفاا

یان تتااد در قباال جیمااع احلا ر

خطب کططده دیدگاهها فر ط هدهیطانه نسبت هه سراایه و سراایهد ر ا د نطد.
افاوم اسئولیت جیماع شرکی در یر در ااار و اومهاا
هخ

خیار صااحبا صاطایع و

خاوص  ،ساماا ها غیردولی و روشطفکر و د نشگاهیا اقرح شده ست .هرگاز ر

ولاین کطفاار نس اسائولیت جیماااع شاارکتها توسااط هرخا تشااکلها صااطتی اااو تاااق
هامرگان  ،کطفدر سیو صطتت ،هرخا م شارکتها خاوصا و نیاز سااماا ها غیردولیا ،
نهقه اغام در مایطه اقرح کرد افاوم و دهیات یان اوضاوع در یار هاود .م طارف دیگار
شدت یافین فاا رقاهی هر

هرخ صاحبا صطایع هاعث شد که هسایار

م شارکتها هرتار
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یر ن هه ین افاوم در فر یطدها ادیریی خود توجه کططد .ها اقرحشد گو ه نااهها کیفیت
احیطمیسی و نیز گو هیطااهها تتال ساماان  ،یان افااوم در فر یطادها اادیریی شارکتها
جا گرفت .دریافت ین گو هیطااهها عکوه هر یطکه شرکتها ر هه سمت هارهور هیشیر ساوق
ا د د ،هر شرکتها ازیت رقاهی نیز یجاد ا کرد.
دراجموع ،هد ف شرکتها

یر ن م حرکت ههسو اسئولیت جیمااع شارکی ر

ا تو در او رد میر دسیههطد کرد:


هابود تاویر هیرونا شارکت در فکاار عماوا  ،ااارفکططدگا  ،کارکطاا و نیاز
سراایهگذ ر



هدفمطااد کاارد و یکپاراااه کاارد فتالیتهااا پر کطااده کطااون شاارکت در حااومه
اسئولیت جیماع شرکی ههاطظور تاال و هم فز ی فتالیتها اسئولیت جیماع



شرکی هه دیگر فر یطدها درو ساماان
رتها اییام در ادل تتال ساماان
در د اه هه اترف شرکت ال صطایع ااس یار و پاس ما  ،هررسا فتالیتهاا یان

شرکت در ر سیا تحهق اسئولیت جیماع شرکی پرد خیه ا شود.
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معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ال صطایع اس یر (شرکت صاطایع اتاد سراشامه کرااا پیشاین) م ساال
 ،1355کلیه فتالیتها اتاد اس کشور ر ساماا ده و ادیریت ا کطاد .هار طباق ساساطااه
شرکت ال صطایع اس یر (ااوب  1357/3/27کمیسیو ها پارلمان اجلسین) ،عمادهترین
وظای

ین شرکت ،سیخر ج و هارههرد ر

م اتاد اس ،تولید احاوالت پرعیار سطگ اتد

و احاوالت اس اانطد کاتد ،هیلت و افیولها  8ایل ایر
شرکت ال صطایع اس یار

ست.

م هزرگتارین تولیدکططادگا ااس در یار و اطقهاه و

پانزدهمین شرکت هزرگ تولید اس در جاا ست .احاول تولید

صل یان شارکت ،کاتاد

اس ست و سایر احاوالت در کطار ین احاول قر ر ا گیرند .م اامترین اتاد ین شرکت
ا تو هه اتد اس سراشمه ،اتد ایدو

شاارهاهک و اتاد ساونگو اذرهایجاا شارق

شاره کرد که پرو نه هارههرد ر ین اتاد  ،هه نام خود شرکت ست.

کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ال صطایع ااس یار

م شارکتها پیشایام در مایطاه یفاا نها

اسائولیت

جیماع ؛ ههویژه در ایا شرکتها اتدن ست؛ هه شکل که ا تاو تاأثیر ت یان شارکت،
کارخانهها و صطایع اقبوع ا ر هر اطااطه کاه در انجاا و قعشاده ند ،ههوضاوح اشااهده کارد.
هاوجود یطکه هرنااه ادون ها عطو هرنااه اسئولیت جیماع شرکی در ین شارکت تدویننشاده
ست ،ین شرکت فتالیتها ایطوع در مایطه فرهطگسام و اگاه هخش پیر او ین افاوم
م یکسو و نیز جر

پروژهها عمل در ر سیا

یفا اسئولیت جیماع خاود ،سااماا ده

کرده ست .نکیه اام در ین ایاا  ،یان سات کاه افااوم اسائولیت جیمااع شارکی در یان
شرکت ها افاهیم اانطد قیااد اهاوای و تاباور پیوند خورده ست تا ادل ر یجاد کطد تاا
خلق رمش اشیر

هه هایرین شکل تحهاق یاهاد .در د ااه ،اامتارین هتااد اسائولیت جیمااع

شرکی در ین شرکت اوردهررس قر ر ا گیرد:
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چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی
صنایع مس ایران
هما گونه که هیا شد ،شرکت ال صطایع اس یر گامهای جد در حومه اسئولیت
جیماع (اه در مایطه فرهطگساام پیر ااو یان افااوم و ااه در مایطاه قاد اات کارهسای )
هرد شیه ست .هررس ها

نجام شده پیر او سیخر ج هرنااه ین ساماا حاک م ا سات کاه

هاوجود یطکه هرنااه اشخا و اتیط هر

سااماا ده هاه قاد اات یان شارکت در یان حاومه

وجود ند رد ،ین اکا وجود د رد که ین او رد ر م دو هخ  ،سیخر ج و اسیطد کرد.
الف :نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران
نهشه سیر تژ شارکت الا صاطایع ااس یار کاه هاه ناوع  ،ساطد ر هبارد هار
ساماا ده هه فتالیتها ات ین ساماا ست در  6هخ  ،تدوینشده ست .هررس ین نهشاه
ر ه حاک م ا سات کاه در تادوین ا  ،توجاه ویاژه

هاه رمشهاا

احیطمیسی جیماعات احل شده ست .در د اه هه رهطمودها

جیمااع  ،فرهطگا و

صل ین ساطد پیر ااو تبیاین

اشم ند م ،هد ف و ر هبردها اسئولیت جیماع شرکی در ین شرکت شاره ا شود:
-

در هخ

رکا جات سام ،حیر م ههسکات و کر اات نساا ها ،توساته پایاد ر ،شافافیت،

پاسخگوی و حفظ صول جیماع ههعطو رمشها
-

صل ین شرکت ،فارست شده ند.

صیانت م ثروت ال و میستاحیق و یفا اسئولیت جیماع  ،رتها هارهور نیارو
نسان و تحول فرهطگ  ،خکق و جیماع ههعطو اوضوعات سایر تژیک شارکت الا
صطایع اس یر  ،ههحساب ا ایطد.

-

رتهااا اشااارکت و یفااا اساائولیتها جیماااع  ،توسااته فرصااتها کااارافریط و
شاایغالم ی  ،رتهااا

ساایاند ردها میسااتاحیق و صاایانت و حفااظ ذخااایر اتاادن نیااز

هااهعطو اامتاارین ر هبردهااا در هرخااورد هااا اشاایریا و ذ نفتااا  ،توسااط یاان شاارکت
تدوینشده ست.
-

در قسمت ر هبردها ارهوط هه فر یطدها د خل نیز در قالب دو هخ
جیماااع و نیااز فر یطاادها تولیااد و عملیااات هااه تاااویر نهاا
ساماا ده هه فر یطدها د خل پرد خیهشده ست.

فر یطدها قانون و

اساائولیت جیماااع در
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ب :چارچوب نهادی و نظام اجرایی اقدامات زیستمحیطی
در قالب ین ااراوب که هرگرفیه م سطد ال احیطمیست جمااور

ساکا یار در اتاد

سراشمه ست ،پس م هیا صول ،حهوق و خکق احیطمیسی شرکت ،قاد اات ر هبارد هاه
شرح میر ،تدوینشده ند:
-

یجاد یکپاراگ و کارااد در ادیریت کمیت و کیفیت اطاهع اه میرماین و سقح

-

پیشگیر  ،پای

-

ر هبر  ،کطیرل و هابود کمیت و کیفیت اطاهع خا

-

رعایت سیاند رها احیطمیسی در اارف اطاهع نرژ

-

و کطیرل کیفیت هو هر دسیرس هه هو پا

یجاد و توسته ظرفیتها علم و فطاور نه در هخ

احیطمیست

ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران
هما گونه کاه در قسامت پیشاین نیاز هاد

شااره شاد ،هرناااه اادون در مایطاه یفاا

اسئولیت جیماع در شرکت ال صطایع اس یر در دسیرس نیست ،ها ینحال ،نظر ت و ار
اسئوال ین شرکت در گفیگوها ،سمیطارها و جلسات ،حاک م ا ست که ینگونه فتالیتهاا
در ین شرکت حول افاوم تاباور در دو رکن ساماا ده شده ست:
-

حننوزه تولینند (مقاومسننازی تولینند) :قااد اات نجااام شااده در یاان هخا

هااه

فتالیتها درو شرکی شاره د رد.
-

مناطق عملکردی (انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصناد مقناومتی):
قد اات نجام شده در ین هخ

هه فتالیتها هیرون شارکت داللات د رد .در یان

احور ،افاوم تاباور در اطاطق همجو ر ها کارخانهها جلوه پید ا کطد .ین اطاطق
عمدتا اطاطه هسیطد که قیاادشا تکاحاول و کااک و هسیه هاه ااس سات؛ هاه
هیان شیو تر ،در دور پسااتد (دور نا کاه ذخیاره ااس تماام شاود) قیاااد یان
نو ح داار فروپاش خو هد شد .در همین رتباط ،یان شارکت در نگااه و رویکارد
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خود ،فز ی

تاباور در نو ح عملکرد ر هر

جلوگیر

م فروپاشا قیاااد

ین اطاطق در دور پسااتد دنبال ا کطد.
اقدامات سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
مجمله قد اات اام که شارکت الا صاطایع ااس یار در رتبااط هاا یفاا نها
اسئولیت جیماع ساماان نجام د ده ست م قر ر میر ست:
-

تشکیل سیاد اادیریت قیاااد اهااوای در ساال 1395؛ اأاوریات صال یان سایاد،
اهاومسام تولید در هر هر تط ها و تکانهها جاان و نجاام اسائولیت جیمااع در
هسیر قیااد اهاوای ست که توسط رکا و جز

-

کمک هر

شرکت هاید پیگیر شود.

ساخت و تجایز نمایشاگاه هازرگ جطاوب شارق یار در کرااا ؛ یان

نمایشگاه در وستی نزدیک هه  240هکیار در جاده هاغین شار کراا هاه هارههارد ر
رسیده ست .ها تمام ساخت احال د ئما نمایشاگاه ،یکا م نیامهاا جاد

سایا

کراا هراورده شد که در اار و اومها گذشیه وجود ین احل ،سابب شاد کاه در
اترف دسیاوردها قیااد و فرهطگ ین سیا تحول جد یجاد شود.
-

طرح جااد دراان در اطقهه ورمقا و سونگو ها اشارکت شرکت ال صاطایع ااس
یاار ؛ طرحاا اااااررومه کااه در قالااب ا  350 ،اااددجو م خااداات و اکانااات
دند نپزشک و سایر خداات هاد شی و دراان فر همشده سیفاده کردند.

-

طرح حیا و توسته کسبوکارها کواک و ایوسط شارهاهک
یاان طاارح م هیااد

خرد دااااه  1396تاااکطو قااد اات اانطااد ر ه نااد م وهگاااه

«شارهاهک ،شار کارافریط » یجاد پطجاره و حاد هار

پیگیار و رفاع او ناع تولیاد،

شطاسای و اترف روشها تأاین اال هه کارافریطا ر نجام د ده ست.
-

پیادهسام

سیاند ردها احیطمیسی پیشرفیه و کطیارل تولیاد االیطادهها ،هاهویژه در

صطایع اوجود در شارهاهک
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جمعبندی
اامترین نیایج حاصل م هررس تجارب جاان در کارهست رهیافت اسئولیت جیماع
شرکی ر ا تو در قالب جد ول میر جمعهطد کرد:
نمونه  :1منطقه آزاد جبل علی ( )JAFTZامارات متحده عربی
نو سازمان :اطقهه ام د تجار
ویژگیهای عمومی اقتصادی :هزرگترین شبکه کسبوکار خاورایانه شاال هی
سراایهگذ ر ها اسیهیم خارج  ،حاور هی
 80.2ایلیارد دالر و هه ثبت رساند هی

م  32درصاد م اجماوع

م  7300کسبوکار هین لملل  ،ثبت تجارت غیرنفیا اتاادل هاا

م  144000نفر فرصت شغل .

 سیهبال م تطوع و تشویق رشد م طریق ههکارگیر هایرین سایتد دها اوجاوددر اار ت
اهداف

 اشارکت ها نواور و کارافریطا در مایطه کسبوکار ،ااومش و احیطمیست ولویاات د د هااه نیامهااا ذ نفتااا (کارفراایااا  ،کاراطااد و شاااروند ) هاارفتالیتها

قیااد صرف

 محیط کار :ولویت د د هه یجاد احیق که رضاایت کاراطاد ر هاه همار هد رد .تتد د هرنااه و خقوط ر هطما تدوینشاده سات کاه تاامینکططده اهاصاد
کلید شاال تأاین فرصاتها هر هار اااومش و توساته ،پاد شهاا و اطفتتهاا و
خاااداات تخااااا سااات کاااه درصااادد رتهاااا رفااااه جیمااااع کاراطاااد
ساماانده شده ست.
 بازار :تسایل فتالیتهازمینههای فعالیتی
(ارکان) مسئولیت
اجتماعی

نجامشده توسط ذ نفتا ارتبط ها اسئولیت جیماع

ساماان که در ناایات اطفتتهاا حاصلشاده هار
ا کططااد .هاار

جیماعاات ر اطادین هر هار

تشااویق اشااارکت ذ نفتااا  ،ساامیطارها و کارگاههااای یجاااد

ا شوند تا اشیریا و شرکا کسبوکار اطقهاه ام د در ا شارکت کططاد تاا در
قالب ا هه یادگیر و شیر

تجرهیات خود هپرد مند و درناایات کارهساتها

ارتبط ها اسئولیت جیماع ر در فتالیتها کسبوکار خود ناادیطه کططد.
 -محیطزیسننت :تتاااد هاار

ار قباات م احیطمیساات و رتهااا کارهسااتها

دوسید ر احیطمیست در تماا فتالیتها

نجام شده در اطقهه ام د وجود د رد.

سیاستها احیطمیسی جطبهها ایطوع ر در هرا گیرد (اانطد کار ی نارژ ،
نرژ ها تجدید پذیر ،سیاند ردها ساختوسام سبز و نیز کاشت گیاها ).
 -اجتما  :یک م کلید ترین هتاد ارتبط ها اسئولیت جیمااع در اطقهاه ام د
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تجار جبال علا  ،قاد م هار

فازود رمش و کماک اارثر ههساکات جااتاه

(ههاباهه یک کلیت) ست.
اه در اهیاس احل و اه در اهیاس هین لملل  ،اطقهاه ام د هاه ساراایهگذ ر در
تماا جطبههای که ها اتیارها اشاخا اطقهاه ام د همخاو ن د شایه و نیاایج و
تأثیر ت اببی ر هه همر ه د رند ،قد م ا کطد.
ساماا ده برنامه کارورزی طموهی
نمونه فعالیتهای
انجام شده در هر
زمینه

اشارکت در روید د ساالنه روز بدون خودرو
اشارکت در روید د ورمش ماراتون دبی
پیشطااد و هرگز ر هرنااه ساخت یک مدرسه در نپال
هرگز ر هرنااهها ایطوع آموزشی و تفریحی در هی

م  25پرورشگاه

اقدامات نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پایدار
جامعه هدف

د ن ااوم و د نشجویا  ،منا  ،نیاماطد  ،کودکا ه سرپرست ،کاراطد

نمونه  :2منطقه آزاد رأسالخیمه ( )RAKFTZامارات متحده عربی
نو سازمان :اطقهه ام د تجار
ویژگیهای عمومی اقتصادی :جذب سراایه م هی

م  8000شرکت و هطگاه م هی

م  100کشور.

 خدات گذ ر هه جیماعات احلاهداف

 کمک هه رشد ااومش و تحایکت ار قبت م احیطمیست -هاد شت و سکات کاراطد

ارکان مسئولیت اجتماعی ،شامل:
 -احترام به جامعه محلی :همکار نزدیک و رودررو ها ساماا ها

ر ئهدهطده

خداات هه جیماعات احل  ،ناادها خیریه هین لملل  ،ر ئه اهرر ت فتال در مایطه
حفاظت و ار قبت م احیط طبیت
زمینههای فعالیتی

اولویت دادن به مشتریان :ر ئه ر هها کسبوکار هایر ،پشییبان میرساخی ،نواور ها فط و کمکها عموا هه سیفادهکططدگا ههعطو ذ نفتا صل
 توسعه نینروی کنار :تخااذ رهیافات فتاالناه در مایطاه توساته و نگااد رشخاص و گروههاا ها سایتد د م طریاق هرناااهها ااومشا جاااع ،سیسایمها
پاد ش ارثر ،نواور ها ایمرکز ااومش و هرنااهریز پیشرفت

م
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 -تعهد و نوآوری :فر همسام

اکانات هر

هروم نواور در کسبوکارها

حوزههای عمل مسئولیت اجتماعی شامل:
الف حوزه کسبوکار :ابیط هر ین حومه ،اطقهه ام د ایتاد ا شود تا هه تولید
فرصااتها شااغل جدیااد ،رشااد قیااااد و درعینحااال ،حفاظاات و ار قباات م
احیطمیست هپرد مد.
ب حوزه محیطزیست :حفاظت م احیطمیست قد ا ضرور هر

تامین

سکات ساماا و جیماع ست که درو ا فتالیت ا کطد.
ر ه ند م و د ره کمپین پاکسازی امارات م سال 2004
نمونه فعالیتهای
انجام شده در هر
زمینه

پیادهسام برنامه جامع سالمت ،محیطزیست و ایمنی ()EHS
پیادهسام سیستم یکپارچه هامیافت در سال 2009
هرگز ر سلسله سمینار عملکرد محیطزیستی ()EPC
پیادهسام سیستم خدمات ضروری محیطزیستی ()EHS
هرگز ر برنامه سبک زندگی کارمند سالم ()HELP

جامعه هدف

کاراطد  ،ساکطا شار

نمونه  :3منطقه آزاد صحار ( )SOHARعمان
نو سازمان :اطقهه ام د تجار
ویژگیهای عمومی اقتصادی :م نمونه اطاطق ام د ها سرعت رشد هاال هر ساس رشد روم فزو
سراایهگذ ر خارج .
 فتالیت ههعطو هطدر صل و رمشمطد در اطقهه م طریق رتها کار ی و اطیتتر فیک دریای
 توسته ،ساخت ،ادیریت و فتالیت هطدر و ناحیه صطتی اطقهه صحار هه شکل پاید ردر اتطا فر گیر اطقهه م طریق:
اهداف

 ار قبت م احیطمیست سودرسان هه جیماعات ار قبت م کیفیت مندگ در جیماعات توجه هه ار قبت م اطافع ایطده جیماعات ههاانطد سکای  ،رمشهااحیطمیست

زمینههای فعالیتی

ارکان مسئولیت اجتماعی شامل:

جیماع و
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-

پایداری

-

تعهد

-

شفافیت

حوزههای عمل مسئولیت اجتماعی شامل:
-

آموزال :حمایت م فتالیتها ااومش و فط وحرفه

م طریق ر ئه

کمکهزیطهها تحایل  ،هرنااهها توسته د ن ااوم و هرنااهها
سکات و ورمش هر
-

اد رس؛

کارآفرینی :تتاد هه رتها و حمایت م یجاد شیغال هرنااهها
کارورم جو نا و نیز پیانسیلها خود شیغال ؛

-

بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست :تتاد هه یجاد احیق
سالم و ان هر کاراطد  ،کارکطا صطایع ار جتهکططدگا و
جیماعات طر ف ا ؛

-

مشارکت ذینفعان :ر ئه و اترف فتالیتها ساماا م ر هها
ایطوع اانطد خبررسان  ،هامدید م اد رس و فتالیتها اشیر
جیماع و ورمش .

برگزاری و حمایت مالی و معنوی از همایشها و فعالیتهای مرتبط با
بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست
برگزاری دوره آموزال تابستانی در سال 2017
حمایت مالی از جشن قدردانی از دانشآموزان شارها صحار و لیو
نمونه فعالیتهای

تأسیس دانشکده بینالمللی علوم دریایی ها همکار وم رت حملونهل و

انجام شده در هر

رتباطات

زمینه

هرگز ر کارگاه حرفه بانوان :قدم برداشتن با یکدیگر؛
کمک هه گروه م هانو کارافرین هر

شرکت در انجمن کارآفرینی بانوان

شورای همکاریهای خلیج
همکار ها ساماا ها اردمنااد هوا و هین لملل در حمایت م برنامههای خیریه
و رویدادها.
جامعه هدف

د ن ااوم و د نشجویا  ،منا  ،جیماعات احل  ،نیاماطد  ،کاراطد .
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نمونه  :4منطقه آزاد ماسان ( )MFTZکره جنوبی
نو سازمان :اطقهه ام د تجار
ویژگیهای عمومی اقتصادی :ولین اجموعه صطتی اخاوص سراایهگذ ر خارج در کره جطوه ،
فتالیت هی

م  80شرکت خارج در ین اطقهه ام د ،خیااص هی

م  98درصد م کل تولید ت اطقهه هه

صادر ت.
 هرگز ر سمینار حمایت فنی از توسعه پروژهها در سال 2011 هرگز ر کارگاه توسعه مدیریت و نیروی کار در سال 2011نمونه فعالیتهای
انجام شده در هر
زمینه

 ااا یادداشت تفاهمنامه صنعتی-دانشگاهی هاا د نشاگاه پل تکطیاک کارهجطوه
 تجهیننز و نوسننازی خوابگنناه کارمننندان ساااکن در اطقهااه ام د هااا رعایااتسیاند ردها هین لملل و احیطمیسی
 پیادهساام سیستم پایش صرفهجویی در مصنرف اننرژی در اطقهاه ام د درسال 2011

جامعه هدف

د ن ااوم و د نشجویا  ،کاراطد  ،د نشگاهیا .

نمونه  :5شرکت ملی صنایع مس ایران ()NICICO
نو سازمان :شرکت غیرتجار
ویژگیهای عمومی اقتصادی :هزرگترین تولیدکططده اس در یر و پانزدهمین شرکت تولید اس در جاا .
هد ف ارتبط ها اسئولیت جیماع شرکی در ین شرکت م دو قسمت قاهل سیخر ج
هسیطد:
الف نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران:
 در هخاهداف

رکا جات ساام ،حیار م ههساکات و کر اات نساا ها ،توساته پایاد ر،

شاافافیت و پاسااخگوی و حفااظ صااول جیماااع هااهعطو

رمشهااا

صاال ااادنظر

شرکت قر ر گرفیه ست.
 صیانت م ثروت ال و میستاحیق و یفا اسئولیت جیماع  ،رتها هارهورنیرو

نسان و تحول فرهطگ  ،خکق و جیمااع اوضاوعات سایر تژیک شارکت

ال صطایع اس یر هسیطد.
 -رتها اشارکت و یفا اسئولیتها

جیماع  ،توسته فرصاتها کاارافریط و
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سیاند ردها میستاحیق و صیانت و حفظ ذخاایر اتادن نیاز

شیغالم ی  ،رتها

ههعطو اامترین ر هبردها در هرخورد هاا اشایریا و ذ نفتاا م ساو

یان شارکت

تدوینشده ست.
 در قسمت ر هبردها ارهوط هه فر یطدها د خل نیز در قالب دو هخقانون و جیماع و نیز فر یطدها تولید و عملیات ،هه تاویر نه

فر یطادها

اسئولیت جیماع

در ساماا ده هه فر یطدها د خل پرد خیهشده ست.
ب چارچوب نهادی و نظام اجرایی اقدامات محیطزیستی:
قد اات ر هبرد در مایطه حفاظت احیطمیسی هه شکل میر تدوینشده ند:
 یجاد یکپاراگ و کارااد در ادیریت کمیت و کیفیات اطااهع اها میارماین وسقح
 -پیشگیر  ،پای

و کطیرل کیفیت هو هر

دسیرس هه هو

پا

 ر هبر  ،کطیرل و هابود کمیت و کیفیت اطاهع خا -یجاد و توسته ظرفیتها علم و فطاور نه در هخ

احیطمیست

فتالیتها ارتبط ها اسئولیت جیماع شرکی در ین شارکت حاول افااوم قیاااد
اهاوای و تاباور پیر او دو رکن ساماا ده شده ند:
 حوزه تولیند (مقاومسنازی تولیند) :قاد اات نجاام شاده در یان هخازمینههای فعالیتی

هاه

فتالیتها درو شرکی هاما گردد
 مناطق عملکردی (انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقناومتی):قد اات نجام شده در ین هخ

هاه فتالیتهاا هارو شارکی داللات د رد .در یان

احور ،افاوم تاباور در اطاطق همجو ر ها کارخانهها جلوه پید ا کطد.
تشکیل ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی در سال 1395
کمک برای ساخت و تجهیز نمایشنگاه بنزر
نمونه فعالیتهای
انجام شده در هر
زمینه

جننوب شنرق اینران در

کرمان
طرح جهاد درمانی در منطقه ورزقان و سونگون با مشارکت شرکت ملی
صنایع مس ایران
طرح احیا و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط شهربابک
پیادهسننازی اسننتانداردهای محیطزیسننتی پیشننرفته و کنتننرل تولینند
آالیندهها ،بهویژه در صنایع موجود در شهربابک.

جامعه هدف

یده پرد م  ،جیماعات احل  ،کاراطد .

عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار در حوزه
مسئولیت اجتماعی شرکتی
عملکرد ساماا در حومه اسئولیت جیماع خاود هاه دودسایه کلا د خال احادوده و
خارج م احدوده اطقهه ام د تهسیم ا شاود .هیشایرین عملکارد سااماا در د خال احادوده هاه
فتالیت جیماع  ،فرهطگ  ،گردشگر و نیز عمر نا خیاااص د رد کاه همهسااله هاا هودجاه و
هرنااه خاص دنبال ا شود؛ اا اسئولیت جیماع خارج م احدوده ر ساماا هاا عطاو کماک
هه نو ح همجو ر جر ا کطد که ین اوضوع هر ساس ااده  2قانو اگونگ د ره اطاطق ام د
تجار  -صطتی جماور

سکا یر

ست که در ا درااد ساماا ها اطااطق ام د کاه در

ااراوب هودجه سالیانه هه تاویب هیئتومیر ا رسد و هر

عمر و اهاد ن سایر نو ح (ها

ولویت نو ح همجو ر) هزیطه ا شود .هررس هزیطه کرد ساماا نشا ا دهد که در یک دهاه
گذشیه ابلغ  176.802ایلیو ریال کمک ساماا اطقهاه ام د ااهااار هاه ناو ح همجاو ر هاوده
ست ههطور که م کل ین ابلغ  121.324ایلیاو ریاال م احال سرفاال پرد خات فرهطگا -
جیماع  15.878 ،ایلیو ریال م احل کمک هه ناادهاا حماایی و  39.600ایلیاو ریاال نیاز
کمک هه نو ح همجو ر پرد ختشده ست.
جدول شماره  -3میزان هزینه کرد و سرفصلهای سازمان
ارقام به میلیون ریال

سال
سرفصل

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

جمع کل

کمک به نواحی همجوار

3,500

-

7,000

9,900

8,700

10,500

-

-

-

39,600

پرداختهای فرهنگی  -اجتماعی 4,566 4,969 6,985

6,695

5,471

7,537

121,324 42,500 13,700 28,901

596

1,034

1,380

15,878

کمک به نهادهای حمایتی
جمع کل میلیون ریال

-

-

6,718

5,730 18,284 4,969 10,485

1,350

2,300

2,500

176,802 45,000 16,000 30,251 19,417 15,205

قااد اات ساااماا اطقهااه ام د در حااومه اساائولیت جیماااع ر ا تااو در مایطااهها
احیطمیست ،ااومش ،فرهطگ و هطر ،گردشگر  ،جیمااع احلا  ،ورمش ،هاد شات و درااا ،
شیغال ،همچطین روسیا تیس هررس کرد .در د اه هه هر یک م یان اوضاوعات ر ههصاورت
اجز پرد خیه ا شود.
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محیطزیست
عملکرد ساماا در حاومه احیطمیسات م اباحاث ارهاوط هاه فرهطگساام
ااپ و تألی

م طریاق

کیاب و پامل تا هامرس م و حدها صاطتی اسایهر در اطقهاه ،کاشات درخات،

جمعاور مهاله و ...ر در هرا گیرد؛ شاید هیو نهقاه قاوت یان قاد اات ر فرهطگساام در
حومه احیطمیست د نست که هه علت تأثیر ژرف که د رد ،ههعطو اامترین قد م ا تو م ا
نام هرد؛ اا یک م اوضوعات اورد غفلت و یا کمیر توجه شده در مایطاه احیطمیسات اوضاوع
فاضکب و احیطمیست دریای ست که توجه هه ا درکطاار تاد وم قاد اات سااماا ا تو ناد
اسئولیت جیماع اطقهه ام د ر قوت هخشد.
قد اات اام ساماا در مایطه احیطمیست هه شرح میر ست:


هامدید م و حدها تولید  ،خداات و صطتی اطقهاه :هامدیاد م و حادها صاطتی ،
خااداات و تولیااد در ار حاال ساایهر ر و هاااره هاارد ر م صاال ترین و اامتاارین
اأاوریتهااا احولااه هااه یاان حااومه ساات .در همااین رتباااط هاای

م  100هامدیااد

کارشطاس ط  6ااه گذشیه ها حاور ین ادیریت و کارشطاسا حاومه م و حادها
اذکور نجام شده ست.


نتهاااد تفاهمنااااه همکااار هااا اتاوناات احیطمیساات دریااای  :در ر ساایا تهویاات
همکار ها و هسیرسام هر
طرحها میستاحیق اشیر

تتاال و هماهطگ ها المم هاهادف جار هرناااهها و
و هارهگیر

م نهقه نظر ت فط کارشطاسا سااماا

حفاظت احیطمیست ،ین تفاهمنااه همکار ف ااهین اطقهه ام د ااهااار و اتاونات
دریای ساماا حفاظت احیطمیست اطتهد شد.


نتهاد قر رد د همکاار حفاظات م ر ضا اطقهاه :پیارو نتهااد تفاهمناااه ف اااهین
ساماا اطقهه ام د ااهاار و اتاونت احیطمیست دریای و ذیال تفاهمناااه ااذکور،
هسیرسام هر

تطظایم قر رد دهاا همکاار هاا هخا

خاوصا  ،سامنها و ساایر

حومههااا و ناادهااا فاار هم شااد .نتهاااد قاار رد د همکااار هااا د ره کاال حفاظاات
احیطمیست سیا سیسیا و هلواسیا هر
نوع اذکور هود.

حفاظت م ر ض اطقهه ولین قر رد د م
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نتهاد قر رد د همکار هر

ارجا ها و سطج

پای

الودگ شطا گاههاا سااحل

اطقهه :پیرو نتهاد تفاهمنااه همکار ها اتاونت احیطمیست دریای و نظر هه همیات
ارجا ها اوجود در پاییندست هیل لیپار (اطقهه ام د در سالها گذشیه هاه دلیال
طرح توسته سکله شاید هاشی م ا اطقهه هه پاییندست هیال لیپاار اطیهال شاده) و
لزوم پای

اسیمر ا ها قر رد د همکار ها د ره کال احیطمیسات سایا سیسایا و

هلواسیا اطتهد شد؛ همچطین لزوم سطج

الودگ ها ایکروه شطاگاها سااحل

اورد تأکید و تو فق قر ر گرفت.


هااامنگر در طاارح اقالتااات  ( SEAرمیاااه ساایر تژیک احیطمیساات اطقهااه ام د
ااهاار) :اطوط کرد هرگونه هارگذ ر صطتی در پیکره هشایم (صاطایع ساطگین) هاه
نجام اقالتات  SEAو پیامها و رده هه اقالتات اوصوف ،اوجب شد تا هامنگر و
صکح طرح توسط اشاور میستاحیق اطقهاه (شارکت میسات نارژ پاارس) در
دسیور کار و ولویت ین ادیریت قر ر گیرد .اقالتات اذکور در اذرااه سال جاار
هامنگر و نسخه

م ا هه ساماا حفاظت احیطمیسات رساال شاد .یان اقالاب

هر نخسیین هار در کشور در اطقهه ام د ااهاار نجام شد.


ر ه ند م کمییه  HSEاطقهه :نظر هه همیت کمییه کارهرد احیطمیست و همچطاین
اهوله  HSEاکاتبات المم هر

ر ه ند م

ین دو کمییه نجام و ولین جلساه  HSEهاا

حاور نمایطدگا حومهها ارهوطه هرگز ر شد.


در ر سیا اشارکت فز ی  ،فرهطگسام و حیر م هه احیطمیست و ط هرگاز ر
جلسات ها اسئوال ارتبط در حومه حملونهال ،پکساییکها جماعاور مهالاه هاه
عکقهاطد و ایهاضیا همکار

ین حومهها ها احیطمیست د ده شاد تاا در صاورت

اشاهده مهاله قد م هه پا سام ا در دریا و جاده کططد.


در پ هرگز ر جلسه ها اسئوال نیشار ت نردهاا ( مجملاه نیشاار ت ها فتاال در
حومه کیابها میستاحیق ) هر

همکار ها یان اادیریت کاه در تاار

نجاام

شد ،هرخ م و حدها تولید در ساقح اطقهاه قاد م هاه اسااعدت و همکاار در
مایطه ااپ کیاب ،تایه ککه و کاور ،اد دها میستاحیق  ،سابابهام و عقاا
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ا هه حاومه احیطمیسات سااماا اطقهاه ام د ااهااار کردناد (همکاار هاا هخا
خاوص عکقهاطد هه اشارکت در ولویت هرنااهها ین ادیریت قر ر د رد).


تمساح پومهکوتااه یاا در صاقکح احلا گانادو نمااد احیطمیسات اطقهاه سات و
میسیگاه طبیت ا در شارسیا ها سرهام و ااهااار مجملاه رودخاناه سارهام و هااهو
ککت و نیز میسیگاه نسا ساخت ا در احل احیطهان اطقهه ریکاوک

شارسایا

ااهاار و قع شده ست .ین اطاطق ساالنه شاهد هامدید هز ر گردشاگر عکقهاطاد هاه
ین جانور میبا و اورد حیر م هوایا اطقهه ست .دکیار عل صاغر اباارک م میسات
شطاسا و خزنده شطاسا اقرح کشور ،نگارش کیاب گاندو ر هه سفارش اطقهه ام د
ااهاار نجام د ده ست.


در ر سااایا رتهاااا شااااخاها میساااتاحیق در حاااومه فرهطگساااام و
طکعرسان  ،ین ادیریت ها همکار و حد رو هط عموا و ااور هین لملال سااماا
طر ح و تولید  3000ققته پامل گاندو ر هر

اترفا نمااد احیطمیسات و طبیتات

اطقهااه ساافارش د د .یاان قااکم در نمایشااگاهها ،همای هااا ،جشااطو رهها و در سااقح
اد رس تومیع ا شوند.


حاور در دورهها ااومش ساماا قیانوسشطاس  :ها توجه هه لزوم ااومش ضمن
خدات کارشطاسا حومه ،اادیریت سااماا حااور فتاال در دورههاا ااومشا
مجمله در هخ

وضتیت ال پشتها سبز در سیا  ،اخاطر ت سوناا و غیره که

توسط ساماا قیانوسشطاس هرگز ر شد ،د شیطد.


حاور در دورهها ااومش  :HSEنظار هاه همیات اهولاه  HSEدر فر یطاد توساته
میستاحیق  ،کلیه کارشطاسا حومه احیطمیست اطقهه ام د ااهاار در کارگاهها و
دورهها ااومش  HSEکاه توساط د نشاگاه هین لمللا ااهااار طر حا و تادریس
ا شد ،شرکت کردند.



فرهطگسام هر

سیفاده هایطه م اطاهع نارژ (اب و هارق) هاا سایفاده م تاااویر

یطفوگر ف  :ها عطایت هه همیت اهوله فرهطگسام میستاحیق هر

سیفاده هایطاه

م اطاهع اب و هرق ههویژه توصیهها درهااره صارفهجوی و رعایات لگوهاا ااارف
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هایطه ،ین ادیریت ها همکار

د ره کل رو هط عموا و اور هین لملل ساماا قاد م

هه تایه تااویر یطفوگر ف و تتبیه ا در سایت ساماا کرد .ین تااویر م جاذ هیت
خاص هر


کودکا و نوجو نا هرخورد ر ست.

نشست ها سمنها و  NGOها فتال میستاحیق اطقهه :م دیگر قاد اات اادیریت
احیطمیست اطقهه ام د ااهاار در ر سیا هم فز ی و اشارکت جمت هر

جار

هرنااهها میستاحیق  ،هرگز ر نشسات و هم ندیشا هاا اادیر سامنها فتاال
میستاحیق شارسیا ااهاار مجمله سمن اوج و ارجا  ،گاندو و قار شیشاه و
غیره هود.


اشارکت شاروند  ،گردشگر و سمنها در هرنااهها میساتاحیق  :در ر سایا
جلااب اشااارکت و هم فز ی ا هاار

حاااور حااد کبر عکقهاطااد و ایهاضاایا در

هرنااااهها میسااتاحیق اطقهااه ام د ااهاااار ،هرنااااههای هااا احوریاات پا سااام
ساحل و دریا ها اشارکت شاروند  ،گردشگر و سمنها هرگز ر ا شود .ین هرنااه
تا پایا سال جار


سیمر ر د شیه و احوریت ها پا سام سو حل ست.

تایه کیاهچه دسیور لتملها و سیاند ردها میستاحیق  :ها توجاه هاه رشاد فز یطاده
تهاضاها و درخو ستها سراایهگذ ر در حومه صطایع؛ ههویژه در پیکرهها هفات
و هشت اطقهه و ها عطایت هه حساسیت و جایگاه اطقهاه در اشام ند م توساته جطاوب
شرق کشور و سو حل اکر  ،طکعرسان هه و حدها تولید اوجاود و ایهاضایا
سراایهگذ ر درهاره رعایت سیاند ردها میستاحیق ار نااگزیر هاوده؛ م یان
رو پیرو ا  ،تایه کیاهچهها

طکعرسان ارهوطه در دسیور کار قر ر گرفت کاه یان

کیاهچه در خییار سراایهگذ ر قر ر ا گیرد.


تایااه کیابهااا ااومش ا میسااتاحیق  :اجموعااه  10گانااه کیابهااا ااومش ا
میستاحیق که اتاونت ااومش ساماا حفاظت احیطمیسات کشاور و د ره کال
اشارکتها اردا ساماا اذکور و هاا همکاار هخا

خاوصا تایاه و اااپ

کرده ست ،توسط ین ادیریت گرداور  ،تلخیا و تدوین شده ست و در خییاار
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عکقهاطاد هااهویژه کودکاا و نوجو نااا قاار ر گرفات .هاادف صال م یاان قااد م،
طکعرسان  ،فرهطگسام و هرگز ر اساههات میستاحیق و غیره هود.


اشارکت در هرگز ر همای

پیاادهرو خاانو ده هاه اطاسابت روم هاو

اطاسبت روم و گر اید شت هفیه هو

پا

پاا  :هاه

در کشور ،ادیریت احیطمیسات اطقهاه

ام د ااهاار در قالاب هرناااه اشاارکی هاا د ره احیطمیسات شارسایا هاا هرگاز ر
همای

هزرگ پیادهرو در احل تفرجگاه دریا هزرگ شار ااهااار هاه سایهبال یان

روم رفت.


اشارکت در هرگز ر روم جااان تاالبهاا :هاا توجاه هاه همیات تاالبهاا و لازوم
گر اید شت ین روم جاان  ،ادیریت احیطمیست اطقهاه ام د ااهااار هاا اشاارکت
د ره احیطمیست شارسیا قد م هه جر
ین ار سم هه  30نفر م د ن

هرنااه در ادرسه د نشور شاار کارد .در

ااوم هرتر و همکار در حاومه احیطمیسات جاو یز

هد ء و کارگاه ااومش  2ساعیه ویژه د ن

ااوم نوجو هاا اوضاوع حفاظات م

تاالبها هرگز ر شد.


اشارکت در هرگز ر ششمین هرنااه اری نورد و سااحل پیماای  :ششامین هرناااه
اری نورد و سااحل پیماای هاا حااور های

م  300نفار م گردشاگر کارکطاا

ساااماا و خانو دههایشااا و سااایر عکقهاطااد هااه ورمشهااا طبیت ا هرگااز ر شااد.
کارکطا حومه احیطمیست ها جر هرنااه کاشت ناال و پا سام حاور فتاال
در ین ار سم د شیطد .ین هرنااه رأس ساعت  7صبح روم جمته ااورخ  96 11/20در
احل کوهها اریخ جر شد.


خیااص  5000هکیار م ر ض پیکره هشیم اطقهه ام د ااهااار هاه سایهر ر صاطایع
سبز:
نظر هه همیت صاطایع سابز ،حمایتهاا المم م صاطایع ااذکور و لازوم سایهر ر ا در

اطقهه ام د ااهاار ها توجه هه تو نمطد ها احیق در حومه سیحاال نرژ ها تجدیاد پاذیر
خورشید و هاد  500هکیار م ر ض پیکره هشیم هه ین اام خیاااصیافیه و ااااده سایهر ر
صطایع ارهوط و ایهاض ست.
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نیشار  2500نسخه کیاب ااومش و فرهطگسام در مایطه احیطمیست



 25هرنااه پا سام



 12هرنااه اطاسبی جر شده در مایطه احیطمیست



 55هامدید م و حدها صطتی و خداات



هرگز ر  4دوره کارگاه ااومش



ااا  2تفاهمنااه ها ناادها و ساماا ها



صدور  250اجوم احیطمیسی



صدور  80کارت فتاال احیطمیست سیا



هی

ر ض و سو حل

م  100ناال درخیا هوا اطقهه هین و حدها پیکره هفات شاار

صاطتی و

پیکره هشت (صطایع سطگین) مجمله پیروشیم  ،فوالد اکر  ،روغن هحار تجاارت و
غیره تومیع شد.


کاشاات ناااال حاار در احاادوده جطگلهااا حاار در اطقهااه ام د ااهاااار هااا هاادف
درخیکار و رتها فرهطگ میستاحیق



توصیه هه عدم سیفاده م پکسییک ،ظروف یکهاراارف و هارهگیر

م کاغذها

هامیافی اوسوم هه کاغذها هانک در اثاار ااپشاده م ساو سااماا اطقهاه ام د
ااهاار ،همو ره در ولویت هرنااهها

طکعرساان و فرهطگساام یان حاومه قار ر

د رد .د ره کل رو هط عموا و اور هین لملال سااماا هار نخسایین هاار در نشاریه
ساماا «سکم ااهاار» م کاغذها هامیافی سیفاده کرد.


هرنااه هفیگ پا سام و پای

ر ض و سو حل سقح اطقهه م هیاد

ااراااه تاا

پایا سال  1396در دسیور کار ادیریت احیطمیست اطقهه ام د ااهاار قر ر د رد .هر
ساس تهویم ماان و هرنااه اکاان یان پا ساام ها نجاام شاده و هاامخورد هسایار
اطاسب در هین احاد اردم د شت.
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بهداشت و درمان
عملکرد سااماا در حاومه هاد شات و درااا شااال خریاد تجایاز ت اماایشاگاه و
هیمارسیان  ،خرید اابوالنس ،ویزیت ر یگا و همچطین ساخت فاااها هاد شای و درااان در
شار ااهاار و روسیا تیس ر شاال ا شود .نگاه هه یان قاد اات نشاا ا دهاد کاه تمااا
ا ها ضرور هوده ند؛ اا انچه قد م ساس م سو ساماا ا تو ناد هاه شامار ایاد ،گسایرش
میرساختها هاد شت و دراا در اطقهاه سات کاه یکا م ساسا ترین ا هاا تاأاین نیارو
ایخاا در ین مایطه ست.
هم قد اات ساماا در مایطه هاد شت و دراا هه شرح میر ست:


خرید  2دسیگاه اابوالنس و تجایز یک دسیگاه م ا ها هه  ICUسیار



اشارکت در ر ه ند م هخ



همکار ها د ره هاد شت و دراا شارسیا ااهاار هر



حد ث سردخانه هیمارسیا اام عل



تکمیل ساخیما کلیطیک در هخ ها دیالیز و تاالسم هیمارسیا اام عل

 MRIهیمارسیا اام عل (ع) ااهاار



تجایز هخ



ویزیت ر یگا هیمار در دراانگاه اطقهه ام د

 ICUهیمارسیا اام عل

جر طرح و کسیطاسیو
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آموزال
کمبود نیرو

نسان ایخاا عاکوه هار حاومه هاد شات و درااا در حاومه اااومش

عموا و تخاا نیز دیده ا شود .هاوجود هرگز ر کارگاهها ااومش  ،ساخت ادرسه و...
طرحهای اانطد هورس د ن ااوم و یجاد اد رس اانطاد ادرساه د ناا و تو ناا کاه ا تو ناد هاا
ترهیت نیرو

نسان  ،حومه ااومش ر هه لحااظ هطیااد تهویات و پایاد ر کطاد .همچطاا در یان

حومه نیاماطد فتالیت هسییم .هم قد اات ساماا در مایطه ااومش هه شرح میر ست:


تومیع لو مم لیحریر در ایا د ن ااوم نیاماطد جو اع همجو ر



ساخت ادرسه در روسیا کمب و روسیا تیس



خذ اجوم ادرسه عال هطر و صطایع خکق اکر



هورسیه تحایل د ن



ساماا اطقهه ام د  50درصد کمکهزیطه تحاایل قبولشادگا دهیرسایا د نشاگاه

ااوم هر دهیرسیا د نا و تو نا.

اطقهه ام د ااهاار ر هر عاده ا گیرد .دهیرسایا د نشاگاه (د ناا و تو ناا) اطقهاه ام د
ااهاار هاهدف ترهیت نیرو ایخاا هار
شده

هخ هاا اخیلا

جااتاه پایهگاذ ر

ست.



هرگز ر هی



تأاین سیسیم سراایش و د ر هه د ر ت ااومشوپرورش شارسیا ااهاار ،کطار

م  20کارگاه ااومش

و نگور


حیا و هامگشای د نشگاه هین لملل ااهاار



ر هبردها اطقهه ام د تجار  -صطتی ااهاار در نیهال د ن
 -1رتها کیفیت نیرو نسان  -2نیهال د ن



حمایاات م د ن ا

و فطّاور عبارت ند م:

ادیریت و فطّاور تولید

ااااوم اااد رس ساایبطای و د نشااجویا اوفااق هااوا ه هااااعت

شارسیا ااهاار


کمک هه توسته و تجایز ککسها و تهویت هطیه علم د ن



تجایااز ااااکن ااومش ا نااو ح همجااو ر هااه الزواااات ااومش ا  ،د ر و سیساایم،
سراایش و هوشمطد سام ککسها ااومش

ااوم .
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ورزال
یک دیگر م قد اات اام ساماا در مایطه اسئولیت جیماع  ،عملکرد ا در مایطه ورمش
ست .ین قد اات شاال :حمایت م تیمها

ورمش و ورمشکار

نفر د

در رشیهها

اخیل  ،ساخت ورمشگاه ورنا ،پیست شیرسو ر  ،ماین کریکت ،ورمشها هوا و احل ،
هرگز ر جشطو رهها و ...ا شود .انچه هیشیر حساس ا شود ،ساماا در مایطه ورمش ا تو ند
نجام دهد ،عکوه هر تد وم عملکرد گذشیه ،گسیرش ورمش همگان هر

نیل هه فز ی

سکات

عموا ست .هم قد اات ساماا در مایطه ورمش هه شرح میر ست:


حد ث  3هز ر ایرارهع ماین تمرین کریکت



حد ث  5هز ر ایرارهع پیست شیرسو ر



حد ث سالن ورمش اطداطظوره ورنا هه اساحت  5727ایرارهع



حمایت م ورمشکار و تیمها ورمش
د ره ورمش و جو نا اطقهه ام د ااهاار یک م هاموها

جر یا یان سااماا سات.

خطاش ساس ین د ره ،توساته ورمش ،ترهیات روح و جسام ،اااادگ جسامان  ،پار کارد
وقااات فر غاات جو نااا و نوجو نااا شارساایا ااهاااار و نااو ح همجااو ر ا ساات کااه در
سیاستهای همچو توجه هه ورمشها همگان  ،ورمش قاراان  ،هرگز ر اساههات ورمشا
هین تیمها شارسیا  ،تتاال ها د ر ت و فدر سیو ها ورمش  ،حمایات م ورمشهاا اسایتد
قاراان مجمله ورمش کریکت ( کبریت عاا تیم کریکت جماور

سکا یار ایشاکل

م جو نا ین اطقهه ست) ،ورمشها اها سااحل  ،هاوا احلا و قارااناا ورمشا اطااطق
همجو ر هست .هد ف کل ساماا م ر ئاه خاداات ورمشا ر یگاا هاه شااروند و ناو ح
همجو ر ،پیشگیر

م اسایبها

جیمااع  ،رفیارهاا پرخاشاگر یانه و نحر فا نسال جاو و

نوجو  ،یجاد نگیزش و هالفتل کرد پیانسیل و سیتد دها ورمش  ،ناادیطه کرد ورمشها
همگان در هقن جااته ،سیفاده م ورمش هر

وحدت و تحاد ال  ،صلح و دوسای هاین قشاار

جااته ،تزریق نیرو سرمندگ و یجاد نشاط جیماع در هین اردم ین اطقهه ست.
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ااااار اهایسااه

ساایفادهکططدگا م ااااکن ورمش ا رشاایهها کریکاات ،فوتسااال،

ومنههرد ر  ،و لیبال ،هدایطیو  ،هد سام  ،تطیس رو ایز و ...اطقهه ام د ااهاار هر
ااااومش ،ساایتد دیاه و تماارین .تتااد د اساااههات الاا و هین لمللاا و اااد لها
کسبشده هین سالها  1393تا دوااهه ول سال  1396هدین ترتیب هوده ست.
جدول شماره  -4عملکرد سازمان در زمینه ورزال
دوماهه اول

سال

1393

1394

1395

استفادهکنندگان (نفر)

53000

57000

84000

14000

مسابقات ملی و بینالمللی

46

52

55

8

مدالهای کسبشده

10

18

23

11

1396



ر ئه خداات ورمش ر یگا هه شاروند و ساکطین احاکت احاروم و حاشیهنشاین
شار ،نو ح همجو ر ساراایهگذ ر  ،کارکطاا  ،تجاار (در خییاار قار ر د د اااکن
ورمش و ااومش)



هرگز ر جشاطو ره ورمشهاا هاوا و احلا هاا اشاارکت د ره ورمش و جو ناا
سیا و فدر سیو ورمشها هوا و احل کشور.



تهویت ورمشها اه  -ساحل ؛ (جذب و ههکارگیر اره درجهیک کشور هر
ااومش ده  ،اشارکت در عز م تیم هه اساههات میرگروه و اساههات لیگ سایان و
کشور ).



هرگز ر جشطو ره ورمشها تفریحا همگاان (اسااههات شایر دو نا  ،کریکات،
ر ل  ،د رت ،اچ ند م  ،پرو م هادهاد ها ،همای

پیادهرو  ،اجسمهساام  ،اااه

گیر و )...


سااا ده  ،توسته و حمایت م هرنااهها ورمشا و تجایاز تیمهاا فتاال ورمشا
احکت احروم و حاشیهنشین هه الزواات ورمش و پر کرد وقات فر غت



هرگز ر جشاطو ره ورمشهاا هاوا و احلا هاا اشاارکت د ره ورمش و جو ناا
سیا و فدر سیو ورمشها هوا و احل کشور
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فرهنگ ،هنر و گردشگری
ساماا اطقهه ام د ااهاار در حومه فرهطگ و هطر ها هرگاز ر های

م ااال جشاطو ره

اوضوع و اطاسبی اانطد جشطو ره اونسو  ،جشطو ره نوروم و ...عکوه هر اترف هطر و فرهطگ
هوا اطقهه سبب توساته گردشاگر نیاز شاده سات .م طارف دیگار میرسااختها کالباد
گردشگر اانطد ساخت هیل ،گسیرش فرودگاه و ...نیز در دسیور کار ساماا قر ر د رد .نکیه
همیت در مایطاه گردشاگر  ،اطیفاع شاد هیشایر ااردم م گردشاگر

در
هر فز ی

سات کاه عاکوه

شیغال ،اطجر هه توسته قیااد در اطقهه ا شود؛ م ینرو یکا م هاد ف کاه هار

اسئولیت جیماع ساماا در هحث گردشگر ا تو تتیاین کارد ،گسایرش اطفتات عماوا
حاصل م ا هر

جااته احل ست که ین اام هه و سقه گسایرش صطایعدسای  ،هاوم گارد ،

ورمشها اه و ...ا تو ند احهق شود.
هم قد اات ساماا در مایطه فرهطگ ،هطر و گردشگر هه شرح میر ست:


اشااارکت هااا شااارد ر شارساایا ااهاااار و کطااار

در میباسااام نمااا شااار

شارسیا ااهاار و کطار


جر طرح الیییطگ هاند فرودگاه هین لملل کطار



هرگز ر جکس جاان اومهها اسیا و قیانوسیه هه ایزهان اطقهه ام د ااهاار



هرگز ر هی



ایز ورود گردشگر خارج در سال 4605 :1391؛ در سال 5828 :1392؛ در سال

م اال جشطو ره اوضوع و اطاسبی

5571 :1393؛ در سال  3266 :1394و در سال  7392 :1395نفر هوده ست.


توسته سقح ورمش و توریسم ورمش



هرگز ر کارگاهها هومگرد و هیلد ر



خذ اجوم هر ادرسه عال هطر و صطایع خکق اکر
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اجتما محلی
حاصل تمااا تکشهاا و قاد اات ،هااره هارد ذ نفتاا هاوا و ناو ح همجاو ر م
عملکرد ساماا در مایطه اسئولیت جیماع ست .هیشیر قاد اات نجامشاده در مایطاه اسائولیت
جیمااع ساااماا نیاز اانطااد شایغال اولااد ،اسایبها جیماااع  ،تو نمطدساام  ،کاااه
ابرسان هه روسیاها و ...هر
صطایع و هطگاهها

فهاار،

جااته احل هوده ست .یجاد فرصتها شغل م طریق سیهر ر

قیاااد  ،سااخت اجیمعهاا تجاار و فر همساام احال کساب ،توساته

کیاهخانهها ،حمایت م ار کز تر

عییاد ،تو نمطدسام نیرو کار ااهر ،کمک هه فز ی

نشاط

جیماع و هابود کیفیت مندگ  ،حمایت م نخبگا احل  ،حمایت م فتالیت جیماع منا و...
نشا م حرکت ساماا در ین اسیر سات؛ ااا هار

تهویات و تساریع حرکات ا ا تاو هاه

هد ف ساس و هطیاد اانطد تأاین اب شرب اطقهه ،فز ی

ااارت شغل و هامتتری

فرهطگ

کار ،تهویت هطگاهها تولید و جایگزیط تولید ت ههجا و رد ت در ابادالت تجاار اطقهاه،
نواور در اشاغل سطی  ،تو نمطدسام

جیماعاحور و سیفاده م ظرفیتها طبیت و جیمااع

شاره کرد .حرکت ساماا در اسیر تحهق ین هد ف عکوه هار توساته جیمااع احلا  ،جار
صحیح اسئولیت جیماع ساماا اطقهه ام د ر هه همر ه د رد.
هم قد اات ساماا هر


جیماع احل هه شرح میر ست:

حد ث  26و حد اسکون م ردی

هودجه ناادها حمایی ها اشارکت کمییه اد د

اام خمیط (ره)


همای

هم ندیش فتاال جیماع در اور هانو



همای

پلیس اطیت و صطاف در اطقهه ام د ااهاار



همای

پیشگیر م اسیبها جیماع در اطاطق حاشیهنشین شارسیا ااهاار



همای

تهدیر م نخبگا جو و سفیر ابارمه ها او د اخدر سو حل اکر



هرگز ر کارگاه تو نمطدسام ساماا ها اردمنااد



هرگز ر کارگاه مدو ج اسا و تحکیم هطیاد خانو ده ویاژه هاانو حاشایه شارسایا
ااهاار
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هرگز ر کارگاه اشارکت جیماع د ن ااوم هاهدف رتهاء سراایه جیمااع و
پیشگیر

م اسیبها

جیماع در ااد رس هاا اشاارکت سااماا اردمناااد و د ره

هازیسی


هرگز ر کارگاه ااومش هر

دن

ااوم اد رس هید ی  ،ر هطماای  ،دهیرسایا

در سقح اطقهه و شارسیا هاهدف جلوگیر و پیشگیر م عییاد هه او د اخدر


هرگز ر جشطو ره نشاط جیماع و جیمااع کارد اار اباارمه هاا ااو د اخادر هاا
رویکرد ورمش



هرگز ر

جکس ایور ( جکس روسا اطاطق ام د حاشیه قیانوس هطد) ها اشارکت

جو اع احل و ساماا ها اردمنااد


کمک هر

کاه

فهر و حمایت م گروهها اسیبپذیر در ر سیا تحهق عاد لت

جیماع


کمک هه هابود کیفیت مندگ  ،سکات ،اطیت غذ ی و ترهیتهدن و...



تو نمطدسام هخ



توجه هه نیامها نسل جو و اشارکت ا ها در فتالیتها

خاوص و تتاون
جیمااع و حمایات م

سیتد دها درخشا علم  ،هطر و ورمش


یجاد شایغال اولاد در قالاب د ره کاار و خاداات شایغال سااماا و تو نمطدساام
نیروها کار ااهر



حمایت م هرنااهها جیماع ارسسات اردمنااد و خیریهها هاا رویکارد ااومشا و
تو نمطدسام و هارهگیر م پیانسیل جو اع احل



ام دسااام منااد نیا ه هااااعت جاار ئم غیاار عمااد (هرگااز ر جشاان گاالریز هااا
اشارکت تاق هامرگان و جااته هام ریا )



حمایت م ار کز تر

عییاد و سرپطاه شبانه کارتنخو بها شاار ااهااار (کماک

اال و تجایز)


حمایاات م ییااام و نیاماطااد شارساایا ها ااهاااار ،کطااار  ،نااو ح همجااو ر و
اددجویا کمییه اد د و هازیسی روسیا تیس ها هد ء سبد غذ ی کاال
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توسته و هامسام فاا کیاهخانه ارکز شارسیا ااهاار



حمایاات ساااماا اطقهااه ام د هاار احروایااتمد ی هخ ا
پروژهها حاشیهنشیط  ،کاه

همجااو ر هااا ولویاات

اسیبها و اتاکت جیماع و تو نمطدسام ...



تو نمطدسام جیماع جو اع احل



خیااص  2تانکر  12هز ر لییر هر



گلریز و کمک هه ام دسام  140نفر م مند نیا جر ئم غیر عمد



ابرسان هه روسیاها

تو نمطدسااام جیماعااات احل ا م طریااق ناادسااام هاار

تولیااد و تاارویج علاام و

حمایت م ارسسات اردمنااد  NGOها


کمک هه ساخیارها المم ههاطظور تهویت ابان جااته احل



اشارکت همگان (جااته احل و ارسسات اردمنااد) جات توسته خکق ،روحیاه
کارگروه  ،سامگار و رقاهتپذیر در کلیه رو هط جیماع



تحهیق و فز ی

سام اطقهه در تولید ت علم و گسیرش و تتمیق ناات نرم فز ر

و تأکید هر رویکرد خکقیت و نواور


رتهاء سقح هرخورد ر

جیماعات اطقهاه م حهاوق اادن و نساان و دسیرسا هاه

فرصتها هر هر و کماک هاه یجااد سااموکارها المم هار

ناادیطاه شاد حهاوق

اتطو فر د


همای

ال رو نشطاس و ادیریت اسیبها جیماع



همای

دسیاوردها نوین ترهیتهدن



همای

تهدیر م نخبگا جو و سفیر ابارمه ها او د اخدر سو حل اکر
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روستای تیس
ساماا اطقهه ام د تجار  -صطتی ااهاار در ر سیا

نجام اسئولیت جیماع خود در

روسیا تیس و در حومه ااومش و هابود سر نهها ا م ماا شروع هه کاار خاود در دهاه 70
قد م هه ساخت  2هاب ادرسه در ین روسیا کرد و ها اشارکت د ره کل نوسام ااد رس نیاز در
سال  1396یک ادرسه  12ککسه حد ث کارد .سااماا اطقهاه ام د در مایطاه نجاام اسائولیت
جیماع خود در حومه هاد شت و دراا نیز در دهه  80مایطا هار

حاد ث دراانگااه در یان

روسیا خیااص د د و ها نجام احوطهسام خانه هاد شت ،قد م هه خریاد یاک دسایگاه یونیات
دند نپزشک هر

تجایز ا کرد تا شر یط هاد شت و دراا تیس ر هابود هخشد.

م قد اات میرساخی اطقهه ام د ااهاار هر

روسیا تایس ا تاو  ،اسافالت کارد

جاده رتباط ین روسیا ها شار ر در دهه  80نام هرد که در سال  1396ورود ین روسیا تتریض
شد و هه دلیل نه

اام سکله تیس در شیغال سااکطین روسایا کاه و هسایه هاه دریاسات در ساال

 1393ها اشارکت د ره شیکت هامساام شاد .سااماا اطقهاه ام د ااهااار هار

حفاظ هطاهاا

تاریخ در دهه  80و  90قد م هه هامسام و ارات غارهاا ساهگانه و قلتاه تااریخ پرتغال هاا
کرد .در هحث غط هخش وقات فر غت و ورمش ،هال روسیا اطد االایق و یک مااین امان
ااطوع حد ث کرده ند؛ همچطین سااماا اطقهاه ام د ااهااار هار

هزیطاهها جاار روسایا

مجمله جمعاور مهاله ،صکح اتاهر و ...ههصورت ااهیانه طبق جدول میر کمک اال ا کطد.
یک م قد اات اام ساماا اطقهه ام د ااهاار در حومه نجام اسئولیت جیماع خاود
در روسیا تیس ،جر

پروژه شبکه ابرسان هه ین روسیاست که کاار اقالتاات ا م ساال

 1395نجام و عملیات جر ی ا در سال  1396شروع شد و ها حد ث اخز  3هاز ر ایراکتاب
و نجام نشتاهات صل و فرع هه طول  50هز ر ایار در ساال  1397هاه هارههارد ر ا رساد .هاا
توجه هه کمبود اب اشاایدن و حساسیت ین اوضوع در شارسیا ااهااار هاهویژه در روسایا
تیس ،ین پروژه ا تو ند یک م هرجسیهترین پروژهها اطقهه ام د در ر سایا نجاام اسائولیت
جیماع خود هر

روسیا تیس هاشد.
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جدول شماره  -5عملکرد سازمان در روستای تیس
خدمات

زمان
ساخت  2هاب ادرسه

اسفالت اسیر صل روسیا
هامسام غارها سهگانه
دهه  70و 80

حد ث ماین امن ااطوع
خرید یونیت دند نپزشک
و گذ ر ماین هر

حد ث دراانگاه

پرد خت ااهیانه  130-100ایلیو ریال هر

هزیطهها جار

1390

پرد خت ااهیانه  150ایلیو ریال هر هزیطهها جار

1391

پرد خت ااهیانه  150ایلیو ریال هر هزیطهها جار

1392

پرد خت ااهیانه  155ایلیو ریال هر هزیطهها جار

1393

پرد خت ااهیانه  200ایلیو ریال هر هزیطهها جار
اشارکت ها د ره شیکت هر هامسام سکله تیس
احوطهسام خانه هاد شت

1394

حد ث االایق
تتریض جاده ورود

1395

پرد خت ااهیانه  355ایلیو ریال هر هزیطهها جار
پرد خت ااهیانه  500ایلیو ریال هر هزیطهها جار

1396

ساخت ادرسه  12ککسه
جر شبکه ابرسان ها هودجه

هالغهر  7500ایلیو ریال
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اشتغال
یک م اباحث اام جیماع  -قیااد اقرح کشور ههویژه اطقهه ام د ااهااار ،هحاث
شیغال ست که ین اوضوع هه دلیل ظرفیتها طبیت و سایهر ر اطقهاه ام د تجاار  -صاطتی
ااهاار هی

مپی

هرجسیه ست .سااماا اطقهاه ام د و همچطاین شارکتها اسایهر در اطقهاه

ههو سقه کارکرد خود و نیز اسئولیت جیماع خود هایسی در هابود شر یط کار ،کاه
و فز ی

هیکار

ااارت شغل تأثیرگذ ر هاشطد که هررس ین اوضوع نشاا ا دهاد کاه در یان اار،

اوفهیتهای حاصلشده ست؛ اا فتالیتها هیشیر ا طلبد.
هم قد اات ساماا و شرکتها اسیهر در حومه شیغال هه شرح میر ست:


ایز

شیغال افریط فاام  1فاوالد اکار  400نفار اسایهیم و  2000نفار غیراسایهیم

ست.


یجاد ازرعه پرورش کروکدیل که ها ساراایهگذ ر هاالغهر  50ایلیاارد ریاال نجاام
شده ست سالیانه حدود  1000سر کروکدیل هاهدف هام ر اسیا و نیام ال یجادشاده
ست که هین  150تا  500نفر ههصورت اسیهیم شیغالم ی هه دنبال د رد.



سایت پرورش شیرارغ در اساحی هه ایز  12هکیار که شیغال حدود  1000نفار ر
هه دنبال د رد.



کلطگ من هر

ساخت اجیمع گلخاناه

هیادروپونیک در اطقهاه ام د کاه د ر

و حاد ابشایرینکن ،و حاد تزریاق پکسااییک هار تولیاد سابد و پالات هساایههطد
احاوالت ،و حد کشت هافت گیاه  ،و حد هسیههطد و ساورتیطگ ،نیروگااه هرقا ،
و حااد ورااا کمپوساات و و حااد فاار ور

ساات .ظرفیاات تولیااد روم نااه  300تاان

احاوالت در مایطه هه اساحت  125هکیار ها سراایه

هالغهر  500ایلیو یورو نجام

ا شود که شیغال اسیهیم حدود  3000نفر ر هه دنبال د رد .هام ر هادف یان اجیماع
گلخانه


کشورها حومه خلیجفارس هسیطد.

در سال  1396تتد د کل و حدها تولید  194ست کاه م یان تتاد د  118و حاد
فتال و  16و حد نیمه فتال و  60و حاد غیرفتاال هسایطد .یان و حادها در ساال 1396
د ر  2718نفر شاغل هودند.
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در سااال  1391هاار 1329؛ در سااال 1400 :1392؛ در سااال 1600 :1393؛ در سااال
 3003 :1394و در سال  3616 :1395نفر شغل در اطقهه ام د یجادشده ست.



حمایت م شیغالم ی منا سرپرست خانو ر



ر هبردهااا اطقهااه ام د تجااار  -صااطتی ااهاااار در ثرگااذ ر هاار قیااااد احل ا
عبارت ند م -1 :تمرکز هر گردشگر  -2تکمیل منجیاره تولیاد  -3فاز ی
اولد  -4فز ی



شایغال

درااد سر نه و رفاه نسب

ر هبردها اطقهه ام د تجاار  -صاطتی ااهااار در ثرگاذ ر در جلاب اشاارکت
جو اع احل عبارت ند م -1 :توسته اشاغل خانگ  -2توسته روسیای ها تمرکز هار
گردشگر روسیای و هومگرد  -3رتها د ن

و ااارت



ماا رسیدگ هه درخو ست سراایهگذ ر م  120روم هه  14روم کاه یافیه ست.



ماا ثبت شرکت م  30روم هه  2روم کاه یافیه ست.

