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 پیشگفتار

معنای خود را  ،یااندیشهو محدود در حصارهای  یتک ساحتاست که امکان زیست  هاسال

ست و در جهان شاهد رویکردهای جدیدی در موضوع راهبری فرایندهای توساعه از دست داده ا

 1950 ۀدها ( اسات کاه ازCSR) یشارکترویکارد مسائولیت اجتمااعی  هاآنیکی از  هستیم که

 .مطرح شد هاسازمانمدیریت معطوف به عملکرد  ۀتوسط متفکران رشت

منااب  زیار بناایی و  منااف  و ۀوساعتنها بار رشاد و ت شانذاتی تیمأمورهایی که بنا بر سازمان

تارین شااخص ارزیاابی اقتصاادی، محاوری تمرکز داشتند و محاسبه ساود و زیااناقتصادی خود 

های ، در ابتدا تحات فشاار ماردم و ساازمانشدیممحسوب  شانیدستگاهو برون  عملکرد درون

رورت افازایش معطاوف داشاتند. ضا، دید خود را اندکی به فراتر از منااف  صارف ساازمان مدنی

ۀ در عرصاا ماار ر، ورود بخشاای حکمراناایشاادن در تعااامالت بااین، پذیرفتااه اعتبااار سااازمانی

ی دیگار و مطارح شادن هاای سازمان، تجربه و دستاوردهای عمومی و تبادل اندیشهگذاراستیس

ایاان الگااوی  ریزناپااذیگرحتماای و  ضاارورتبهآنااان را  های جدیااد توسااعه در آکااادمی،نظریااه

 سوق داد.ارکت مشحکمرانی و 

 یر باه سازایی أبیرونای تا طیبار محاهاا عمل ساازمانمشخص است که  وضوحبهامروز دیگر 

 بر جامعه را نادیده گرفات. گارایش هاآنسود و زیان ناشی از عملکرد  توانینمخواهد داشت و 

ملای در امتاداد آن تعریاف  است که فواید اجتماع محلای و مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی

که مردم هزینه اضافی باشد  یاگونهبهها که سود و زیان سازمان. لذا تالش بر این است ه استشد

 د؛ بناابرایناجتمااعی دار نظاامای بار  یر عمادهأهاا تاساازمانعمال  کاهییازآنجاا. متحمل نشوند

ت و در صاور ه در ا ر آن زیانی متوجه جامعه نشودباشد ک یاگونهبهباید  هاآنچگونگی فعالیت 

 مار را رگاذاری مببات و  ضارورتبهامروزه این تعریاف  ملزم به جبران آن باشند.، رسیدن زیان

در بسایاری از کشاورها و همیناین  کاهچنان. اسات افتاهیگساترشطق پیرامونی نیز سازمان بر منا

، امروزه همه مدیران بایاد باه کارهاایی دسات بزنناد کاه ی داخلیهاسازمانچشمگیری از  نسبت

 .آن باشدهایجامعه و منطبق با ارزش لموردقبو

جدا از مباحا  نظاری کاه در ماورد تعریاف و نیاز ابعااد مسائولیت اجتمااعی وجاود دارد و 

مهم است، نقشه راه مسئولیت اجتماعی هار ساازمانی بایاد باا توجاه باه رساالت  هاآنپرداختن به 

و اعتباار شناخت از جایگاه  ،و اقدام آن در سطح ملی و محلی ی و فراگیری حوزه فعالیتاتوسعه
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ان باا توجاه باه خصوصایات عاام و ، شناسایی مختصاات ممکان آن ساازمآن در محیط اجتماعی

ی المللنیبتجربیات ملی و  برحسبسنجش برد ا رپذیری و ا رگذاری بر محیط پیرامونی  خاص و

 تدوین شود.

د، طیاف  وسایعی دهناۀ مسئولیت اجتماعی خاود انجاام میها در حوزهایی که شرکتتالش

اط دوستانه باا ارتب یهاکیتاکترند تا سیاست و مادی بر روی یک ب  یهایگذارهیسرمادارد و از 

عمومی  ۀمشارکت فعال در عرص اندازچشمنخست با  ۀ. این تالش در وهلردیگیبرممشتری را در 

ود تصاور ، اماا موجاب بهباردیپاذیماهارتی جامعه محیطی صاورت سطح توانمندی و م ءو ارتقا

ای شارکت، افازایش هاای نسبت به فعالیترسانه پوششجامعه نسبت به شرکت، افزایش عمومی 

فعاالن  ، ایجاد محیط کاری آرام و مناسب برایگذارانمشارکت کارکنان، جذب و حفظ سرمایه

استفاده از ظرفیت و پتانسایل نیروهاای  و ، افزایش خالقیت کارکناناقتصادی و کارمندان شرکت

 شود.می، یسازماننبرو

، سازمان یا نهادی مسائول رفتاار خاود و و با توجه به این مهم که هر فرد، گروه بر این اساس

ی در ساطح اتوساعهساازمانی  عنوانباهد چابهاار ، سازمان منطقه آزاأ یر بر محیط پیرامونی استت

اجتماعی  مسئولیت ۀر حوزریزی و اقدام دی و محلی و اولین سازمان در منطقه، برنامهامنطقهملی، 

. مسائولیت خاود در دساتور کاار قارار داده اسات ترین محورهای فعالیتییکی از مهم عنوانبهرا 

اقتصاادی حاضار و فعاال در  یهاابنگاهاجتماعی این سازمان در دو سطح ساازمان منطقاه آزاد و 

 .است شدهفیتعرمحدوده 

ند مهام تالقای دو سا ۀالیتی در چابهاار )نقطاترین کانون فععنوان جدیمنطقه آزاد چابهار به 

( به دلیل نقش استراتژیک محور شرقیعنی توسعه سواحل مکران و توسعه  ای کشورتوسعه منطقه

، فنّااوریبار اقتصااد و فیاای اجتمااعی، داناش و تاأ یری اساسای خود در منطقاه،  ژئوپلیتیکو 

غرب، مناسبات سیاسی  -ل و شرقشما -، تقویت کریدورهای ارتباطی جنوبالمللیبینتعامالت 

باه  تشیفعاالمقیااس  کاهو ازآنجایی ونقال داردحملبنادری و  ۀتوسعو  و تجاری ایران در منطقه

محلی در دو  یهاکنشحتم بر مناسبات و  طوربه ی سری  داردروندو  رودیم ینیفرا سرزمسمت 

که بخشای از  چشمگیری یاهنیهزبخش فرهنگ و اجتماع نیز ا رگذار بوده و از این رهگذر آ ار 

. پایداری توسعه مورد انتظاار، نیازمناد خواهد داشتدر پی  آن در همین ابتدای راه مشهود است،

ۀ محلای است. مشارکت جامع ستیزطیمحمحلی با نگاه به مراقبت از  ۀمشارکت حداکبری جامع
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دادن  مشاارکت، محقق شاود کاه در کناار اراده و خواسات متولیاان توساعه تواندیمدر شرایطی 

های کاه شااخص دهادیمای نشاان خوبباه ،مشاهدات عینایجامعه محلی مورد توجه قرار گیرد. 

های توانمنادی و آماوزش، بهداشات هاایخصوصاا  در حوزهجامعاه،  یریپذمشاارکتتوسعه و 

فعاالیتی  یهااکانون ریساگیری ی آتی به دلیل شکلهاسالدر این روند  نیست و ، مناسبیمهارت

 با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.، گفتهشیپدو محور در 

ی هافرصاتگیاری از نیازهاای ضاروری امکاان بهارهپیش عنوانباهامنیات پایادار،  وتوسعه 

هاای ها و بنگااهزمانو عمومی توسط هماه ساا جانبههمهاساسی،  ات، نیازمند اقداممنطقه بدیلبی

اعی ساازمان منطقاه آزاد مسئولیت اجتم ی،رویکرد چنین. با استه فعال اقتصادی حاضر در منطق

عمال نمایاد و  "زا درونتوساعه مدل های اجتماعی در پیشران فعالیت "تواند در نقش چابهار می

نسبت به پیامدهای توسعه اقتصاادی در فیاای محلای، از  ضمن کاهش حس نارضایتی و دغدغه

پیشاگیری نمایاد و  ،ای در آینادهاقادامات توساعه از مجموعاهاحتمال گسست اجتماعات محلی 

سطح آگاهی و  ءرشد اقتصادی، ارتقا ۀو در راستای چرخ ءپتانسیل بالقوه نیروهای بومی را احصا

از راه تعامل پایدار و هدفمناد  ءجز یکنشبرهمچنین . فعلیت بخشدجامعه محلی  ءتوانمندی اعیا

میسار هاای اجتمااعی و فعااالن بخاش مادنی یروی باا نگذاراساتیسۀ حکمرانی و نفعان حوزذی

 ترین الگوی ممکن است.ترین و اجراییرویکرد مسئولیت اجتماعی جام که  نخواهد بود

ای برای تحقاق ایان مهام اسات کاه باا اجتماعی منطقه آزاد، الگو و قاعدهمسئولیت  نظامنامۀ

در علاوم اجتمااعی  علمی اداولین نه، تالش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

کاه  گردیاده اساتتادوین ایماانی جااجرمی  نیدکتر حسجناب آقای علمی مدیریت با و  کشور

 ۀ. ایان نظامناماه بار پایادانم از زحمات ایشان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشموظیفه می

 ،آتای توساعه یهاضارورتچابهاار و منااطق همجاوار و ۀ شاهری منطقمطالعات و پایش میدانی 

 یدرساتبهو حیور حداکبری جامعاه و الزاماات توساعه پایادار را  یریپذمشارکتهای نیازمندی

نقشاه راه ساازمان منطقاه آزاد و  عنوانباهراهبارد، سیاسات و برناماه هادف، استخراج و در قالب 

 فعال در این مجموعه تدوین کرده است. یهاشرکت

لی بر بوده شه دکتر عبدالوهاببر عهده جناب آقای  فرایند مطالعاتیبر اجرای  علمی نظارت

منطقه در فرایند توسعه، استراتژی مطالعه را های فرهنگ و اجتماع بومی عمیق ضرورت بافهمکه 

دانم از ایشان نهایت تشاکر اند که الزم میهای تیم پژوهشی صحه گذاشتهتدوین نموده و بر یافته
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ساازمان  گریاری که در این اقدام ارزشامند یاکسانهمهنم و نیز همکارااز در پایان، . را داشته باشم

اند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برناماه در منطقه آزاد چابهار بوده

جهت توسعه پایادار منطقاه باا رویکارد جلاب مشاارکت حاداکبری جامعاه محلای و مراقبات از 

 حرکت نماییم. ،ستیزطیمح

 

 

 یم کردیعبدالرح

 و مدیرعامل رهیمدئتیهرئیس 

 صنعتی چابهار-سازمان منطقه آزاد تجاری
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 مقدمه
ی جذاب اقتصادی در هاقطبصنعتی چابهار یکی از -ی گذشته، منطقه آزاد تجاریهادههاز 

 اسات. پاس از تأسایس منطقاه آزاد بوده ی و ملی در جنوب شرق ایرانامنطقه، یالمللنیبسطوح 

های آن، زیرسااخت محادودهی متعدد تجاری، صنعتی و خادماتی در هاتیفعالتقرار چابهار و اس

 مباباهبهتوانناد آمده است کاه می به وجوداز نظر کالبدی، اجتماعی و اقتصادی  مناسبیای توسعه

 اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.-ی رونق اقتصادیهاشرانیپ

ی کاری منجر به هافرصتجای دیگری، درکنار ایجاد توسعه در چابهار، همیون توسعه در 

آیناده منطقاه دچاار  هااآنشده است کاه بادون توجاه باه  پرشتابیتحوالت جمعیتی و اجتماعی 

 فزاینادهشاهری چابهاار و رشاد منطقاه ی اساسی خواهد شد. افزایش سری  جمعیات در هاچالش

آزاد  منطقاهددی در حاوزه نفاوذ شهرنشینی نامتوازن منجر به شکل گرفتن مساائل اجتمااعی متعا

باارای ارتقاااء  ریزیبرنامااهچابهااار شااده اساات کااه بااازنگری در الگوهااای گذشااته توسااعه و نیااز 

 .طلبدیمی توسعه اجتماعی را هاشاخص

بازیگر توسعه منطقاه تااکنون،  نیتریجد عنوانبهصنعتی چابهار -سازمان منطقه آزاد تجاری

مسیری طوالنی در پیش  شیهاتیظرفتا رسیدن به سقف  داشته است اما های چشمگیرییتموفق

دارد. استقرار رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایان ساازمان یاک نهادساازی جدیاد بارای 

وری مناب  اختصاص داده شده در ایان پایبندی هر چه بیشتر به توسعه جامعه محلی و افزایش بهره

 حوزه است.

بدون آگاهی، مطالبه گری و همراهی مردم، اطمینانی مسئولیت اجتماعی امری مدنی است و 

تدوین »های طرح مطالعاتی بر آن شدیم تا یافته ؛ برهمین اساسبرای محقق شدن آن وجود ندارد

نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در ساازمان منطقاه آزاد 

اختیاار عماوم قارار  در ساه جلاد تنظایم و در ساادهیی در فرم و محتوا را« صنعتی چابهار-تجاری

های مسائولیت اجتمااعی شارکتی، مطالعاات ماوردی ها و مدلبه سه بح  نظریه دهیم. جلد اول

فاارس و نیاز گازارش تطبیقی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در چندین منطقه آزاد حاشایه خلی 

ی، اختصااص سائولیت اجتمااعی شارکتصانعتی در حاوزه م-عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری

های عمیق با افراد و های میدانی شامل مشاهدات میدانی، مصاحبهبه یافته شده است. جلد دومداده

های آمااری ی آمااری مرکاز آماار و ساالنامههاادادههای مختلف و همینین تحلیل  انویاه گروه
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و  سازمان منطقه آزاد چابهاار شرکتی. در جلد سوم، نظامنامه مسئولیت اجتماعی پردازدیماستانی 

انداز و مأموریت، اهاداف کاالن و خارد، راهبردهاا و چشم های زیرمجموعه آن در قالبشرکت

ها به تفکیک ارکان چهارگانه مسائولیت اجتمااعی ای از پروژهارائه گستره ،ها و درنهایتسیاست

عه و بررسای میادانی در حاوزه ماه مطال 9مدنظر قرارگرفته است. مجموعه حاضر، حاصل بیش از 

مسئولیت اجتماعی است که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آن را به انجاام 

 جلد گزارش مجزا در اختیار کارفرما قرارگرفته است. 4در قالب  و رسانده است

 یمجار عنوانباه دانشگاه تهاران یاجتماع قاتیمهم، موسسه مطالعات و تحق نیانجام ا یبرا 

دکتار ساعید معیادفر  میتا ی. اعیااکارد یپژوهشا میت لیاقدام به تشک یت اینجانبریمد اپروژه ب

توسعه(، دکتر موناا  یشناسجامعه ی)دکترا یجاجرم یمانیا نیدکتر حس(، شناسیجامعه)دکترای 

 نی(، رامای)کارشناس ارشد توسعه اجتمااع یمیرح م(، کاظطراحی شهری ی)دکترا یجز کیول

 ،(تیری(، آرش خاان دل )کارشاناس ارشاد مادی)کارشاناس ارشاد توساعه اجتمااع یاری یصف

 ی، طااال رسااتم(یمسااائل اجتماااع یشناسااجامعه یدکتاارا ی)دانشااجو یکاااروان فیعباادالط

که از  ( بوداتیارشد ادب س)کارشنا ی( و فاطمه خاوری)کارشناس ارشد پژوهشگر

 را کارکناانپاروژه  یاماور ادارهاای همکاری همه نامبردگان نهایات ساپاس را دارم. همااهنگی

 تاکتک، انجام دادناد کاه از دانشگاه تهران یاجتماع قاتیموسسه مطالعات و تحق یبخش ادار

 .کنمیمتشکر  هاآن

 

 حسین ایمانی جاجرمی

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رئیس موسسه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آزاد  مانی سازشرکت یاجتماع تیمسئولبخش اول: نظامنامه 

 چابهار یصنعت-یتجار
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 و مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار

 هایشااخصو  زیستمحیط ی،اقتصاد بدون توجه به جامعه محل یتبا محور ایمنطقهتوسعه 

شاود. در  یلخاود تباد یاهعل توانادمیاسات کاه در بلندمادت  یاداریناپا توسعه ی،زندگ یفیتک

 یمنفا یامادهایبهباود پ یبارا یارهااییآن مع هایشاخصو  یدارتوسعه پا یاتادب گذشته هایدهه

 یشافازا یبارا تارعینی هایشااخصو  هادیادگاهباود کاه باه مارور  یاقتصااد رفص هایتوسعه

به روز و کارآماد در  هایدیدگاهاز  یکیشهروندان به کار بسته شد.  یتمندیو رضا پذیریزیست

 یاجتماااع ییرت پااذیاساات. مساائول CSR« یشاارکت یاجتماااع یتمساائول»حااوزه مفهااوم  یاانا

 هعرضا هنایدر زم یحاظهاار نظار صار یبارا یینو تمر یاخالق یمنشور ،کنترل یبرا یدستورالعمل

مباح  سازمان است و  یرو یاخالق یگذار یهح و سرمایسازمان و انتخاب صح یخدمات از سو

تحقااق  یبارا عمال و اقادام یبارا ت ساازمانیااباه تاوان و ظرف یاجتمااع ییپاساخگو یات،در نها

 .کندمی و انتظارات جامعه اشاره هاخواسته

چابهاار در  یصانعت -یحاضر در منطقاه آزاد تجاار ینفعانذ یتوجه به لزوم مشارکت تمام با

و فراهم کردن  یاناحترام به حقوق مشتر زیست،یطحفظ مح ی،به جامعه محل رسانیخدمت ینهزم

 یاجتمااع یتنظامناماه مسائول"باا عناوان  یشاروپ اینظامنامهارمندان، ک یبرا بانشاطامن و  یفیا

 هاییناهبرناماه الزم در زم یاهتاالش دارد تاا باا ته "چابهاار صنعتی – یآزاد تجار طقهمن یشرکت

 صانعتی – یمشاارکت منطقاه آزاد تجاار یبارا یآن، بساتر یشامکاان پاا ینشده و همینمطرح

 مانناد حاوزه نفاوذمشاکالت  کاردنمرتف   یآزاد در راستامنطقه  مرتبط با یهاچابهار و شرکت

نظامناماه  یانمشاخص ا یتاا افاق زماان ...و  زیساتییطمح مساائل رویه،یب هایهاجرتم یکاری،ب

 یمنات  از رهنمودهاا یچاارچوب مفهاوم براساسنظامنامه  ین. اشرایط بهتری مهیا شود(، 1407)

اقادامات  ی،شارکت یاجتمااع یتمسائول ینهزم در یتجارب موفق جهان ی،نظر یاز مبان یاستخراج

موجود در حاوزه  یخدمات هایسرانه یمشکالت و کمبودها ینآزاد و همین یگرفته منطقهانجام

 تأکیاد و آیناده یاقادامات فعلا یاانم یکپارچگیبر  وسیلهبدیناست تا  شدهیهنفوذ منطقه آزاد ته

 .شود

چابهااار،  صاانعتی – یآزاد تجااارمنطقااه  گرفتااه صااورتاقاادامات  یااانم یلاازوم هماااهنگ

باه  یدهو جهات یبخشاانسجام یال،دخ یهاساازمان یرسا یزسازمان و ن ینوابسته به ا یهاشرکت
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 یتگرفته در حاوزه مسائولاقادامات صاورت بنادییتاولو ی،گرفته فعلاقدامات پراکنده صورت

 یشپا یزو ن شده جامان هاییازسنجیمتناسب با ن یو معنو یمناب  مال صیصو تخ یشرکت یاجتماع

نظامناماه حاضار اسات کاه  ینحوزه از جمله اهداف تدو ینگرفته در اانجامو نظارت بر اقدامات 

 .کندیروشن م یزآن را ن یهو ضرورت ته یتاهم

وض  موجود،  یلمنطقه، تحل یتوضع یابینظامنامه دربردارنده ارز یهته ینداساس، فرآ برهمین

 است.بوده  ییاجرا یهابرنامه یتو در نها هایاستسانداز، راهبردها، چشم یانیهب
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 نظامنامهیند انجام مطالعات و تدوین افر
تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتمااعی  پژوهیمطالعات اقدام 

 آن، نظامناماه مسائولیت اجتمااعی در در نتیجهصنعتی چابهار که  -در سازمان منطقه آزاد تجاری

 است. شدهیلتشکمرحله به شرح شکل زیر  6است از  شدهیمتنظقالب این گزارش 

 
 : فرایند انجام مطالعات و تدوین نظامنامه1نمودار شماره 
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 نظامنامهمفاهیم و واژگان  ریفتع
مسائولیت اجتمااعی  نظامناماهدر  رفته کاربهو تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی  در این بخش

 .شودیممعرفی صنعتی چابهار  -د تجاریشرکتی منطقه آزا

اسات کاه غالباا  در  ینایقلمارو مع ،یمنطقاه آزاد تجاارصنعتی: -منطقه آزاد تجاری -

نقااط جهاان  ریو در آن تجارت آزاد با سا قرارگرفتهدر مجاورت آن  ایبندر  کی داخلمحدوده 

منااطق  نیاز ا یمرکبدون پرداخت حقوق و عوارض گ توانیکاالها را م شده استشناخته مجاز

 ،و در صاورت لازوم رهیادر انباار ذخ یمادت یرا برا هاآنو  کردمناطق وارد  نیبه ا ایصادر کرد 

 شوند،یوارد م زبانیبه کشور م یکه از منطقه آزاد تجار ییو مجددا  صادر کرد. کاالها یبندبسته

فاوق،  التیوه بر تسه. مناطق پردازش صادرات عالپردازندیمقرر را م یحقوق و عوارض گمرک

به محصوالت  یواردات یاواسطه یمواد خام و کاالها لیتبد د،یتولبرای  یازموردنو خدمات  هیابن

پرداخات  شارطبه یفاروش در باازار داخلابارای اوقاات  یو برخا هاآنهدف صدور  ارا ب یینها

صاادرات پاردازش ، منطقاه آزاد جهات ینا از ؛کنندیممعمول فراهم  یحقوق و عوارض گمرک

منااطق  نیاا التیدارناد. تساه یصاادرات یریگآن جهت داتیاست که تول یاژهیو یصنعت هیناح

 زیان یگرید یهاو معموال  با مشوق هاستآناستقرار  لیو تسه یخارج گذارانهیجلب سرما برای

 همراه است.

در  یطایو مح یب داوطلباناه مالحظاات اجتمااعکیاترمسئولیت اجتماعی شررکتی:  -

از  یکای یاجتمااع تیمسائول نفا  اسات.یذ یهابا گروه هاآنها و روابط شرکت یت تجارایعمل

 ؛ساازمان هیاهادف اول کاهینحوجامعه اسات باه کردنمنتف   منظوربهو تعهدات سازمان  فیوظا

 یناوعبنابراین مسائولیت اجتمااعی شارکتی، ؛ ببخشد یمتعال یحداکبر کردن سود را صورت یعنی

گونااه کااه آن اساات یبخااش خصوصاا یتجااار یهاسااازمان رانیمااد هلیوساااحساااس تعهااد به

 .ابدیبهبود  زیرفاه کل جامعه ن سطح مرسسه، یدر کنار کسب سود برا کنند تا یریگمیتصم

 ییبدون آنکه توانا ،کندزمان حال را برآورده  یازهایکه ن است یاتوسعهتوسعه پایدار:  -

و  یباه اهاداف اقتصااد یابیدسات خطر انادازد. را به یازهایشانن ینده در برآورده سازیآ یهانسل

و  شااود محافظاات ،زیسااتیطمحشااوند،  یدارنگااهکااه در بلندماادت مناااب   یاگونااهبه یاجتماااع

 .شود نیتیم هاانسانو رفاه  یتندرست
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برای بیان اهداف خود  سازمان که یک یانظامنامه عنوانبه انداز سازمانچشم :اندازچشم -

انداز چشام. ها و اهداف سازمان اساتها، آرمانبیانیه ارزش ترینیربناییزحاوی  ،کندتعریف می

آیناده  یساوبهرود و نیز نقشه جاده حرکات باید در  روشنی از اینکه سازمان امروز به کجا می

 کاه کنادیم یفتوصای جهاانی را ماسات کاه گاا درازمادتیک افاق ، اندازچشم .را ارائه دهد

 د.کنن فعالیت میان در آینده در آسازم

آن است.  سیتأسعلت اصلی تشکیل و دلیل  درواق  هر سازمان تیمأموربیانیه  :تیمأمور-

است که نوع، قلمرو عملیات، محصاول و باازار  یفردمنحصربهسازمان، مقصد اصلی و  تیمأمور

زمیناه  . این بیانیه شاامل علات اصالی وجاود ساازمان،کندیممتمایز  هاسازمانسازمان را از دیگر 

 و نوع خدمات یا محصوالت آن است. نفعانیذفعالیت آن، 

است که برنامه به آن تمایل  یو منظورهدف کالن مقصد  یزیربرنامهدر  اهداف کالن:-

کاه از و اغلاب کیفای اسات  بلندمدتمطلوبی  . هدف کالن،کندیمسمت آن حرکت به  ودارد 

 .ردیگیم سرچشمه و آمال جامعه هاارزش

 برای رسیدن به هدف کالن اسات. اهاداف خارد کاه از اهاداف یالهیوس خرد:اهداف -

 .پذیرندیتو کم مدتکوتاه، ملموس ،شوندیممنت  کالن 

 تمنطبق با رساال  یکسب نتا یبرا تیریمد یهابرنامهو  هاطرحست از ا عبارتراهبرد:  -

 دنیرسا یحد و کامل باراجام ، وا یطرحو  به اهداف دنیرس یبرا اییلهوسو اهداف سازمان و 

 است. به اهداف

تحقق هادف اسات کاه حادود  یحاکم بر راهبرد برا یاصول راهنما: اجرایی استسی -

به اهداف ساالنه هستند و در  یابیها ابزار دستیمشها و خطاستی. سکندیمشخص م زیعمل را ن

انجاام کاار،  یهنمودهاار ،مقصاود ،یکنند. باه عباارتیم فایرا ا ینقش مهم راهبرد یمرحله اجرا

شاده به اهداف اعاالن یابیدست برایاست که سازمان  ییهاهیمناب  و رو صیمقررات و نحوه تخص

وضا  و امکاان  یافاهیو وظ یبخش ،یکند و در سطوح سازمانیاستفاده م راهبرد حیصح یو اجرا

 د.نآوریوجود مه را ب یسازمان یهابخش انیم یو هماهنگ یسازگار

 .ندهیآ ییاقدامات اجرا ینیبشیپ: طرح -

 .بودجه و زمان یدارا یهاطرحپروژه:  -
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 اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی شرکتی
 یازو ن یدولت یهاها به شرکتدولت یتیو نقش حاکم یفاز وظا زیادیکه بخش  یدر عصر

 یزندگ یهاجنبه یبر تمام یاساس یریتأ  هاآنعملکرد  یواگذار شده است و چگونگ یخصوص

را فقاط  یدارتوسعه پا توانینم یگردارد. د یاسیس یزو ن یفرهنگ ی،اجتماع ی،مردم اعم از اقتصاد

منااف  جامعاه  یان،ها به حقوق کارکناان و مشاترکه شرکت یتعهد یزانمطالبه کرد، م هااز دولت

 یهاابهداشات و آموزش ی،و عادالت اجتمااع یاخاالق عماوم ،زیستمحیطحفاظت از  ی،محل

 یان. ازنادمیدارند، سرنوشت توسعه را در جواما  رقام  یزندگ یفیتو ک یرفاه اجتماع ی،عموم

 یازو ن یاجتمااع یاهها در مرکاز توجاه نظرشارکت یاجتمااع نقاشباع  شاده اسات کاه  یدهپد

 یاقادام ی ،تجاار ی کاردن اساتراتژ یخردتار، اجتمااع ی. از منظریردقرار گ یاجتماع یهاجنبش

جلاب  یازو ن وریبهاره یشکاه منجار باه افازا هاستشرکت یبرا یماعاجت یهخلق سرما منظوربه

و  یماال ی،انساان هاییهدر کناار سارما اجتمااعی، یه. سرماشودینفوذ م یحوزه یجامعه یترضا

، «هاانساان» یااناعتمااد متقابال و مشاارکت م یارتقاا یاقاست کاه از طر باارزشیمنب   ی،اقتصاد

. در کنادیها خلاق اعتباار مشرکت یبرا «یگرد یهاها با سازماننسازما»و « هاها و سازمانانسان»

 یفاانقاش را ا ینترمهم یو انسان یزیکیف ی،اقتصاد یهاهیتوسعه، سرما یریتمد ی سنت هاییدگاهد

 ی،اقتصاد یهاز آن چه به سرما یشترتحقق توسعه ب یبرا شودیاما در حال حاضر گفته م کردند؛یم

 ی،اجتمااع یهبادون سارما یاراز یازمنادیم؛ن یاجتمااع یهباه سارما یم،باشا مندیازن یو انسان یزیکیف

 یاجتمااع یهکه فاقاد سارما یاانجام نخواهد شد. در جامعه ینهبه طوربه هایهسرما یگراستفاده از د

اند که بتوانند در  موفق یرانیمد ،روایناز  شوند؛یابتر مانده و کم بازده م هایهسرما یراست، سا

کاه  یشارکت یاجتمااع یتمسئول استقرار داشته باشند. یاجتماع یهکارکرد سرما یتاز اهم یدرست

 یامدهایپ یریتاست و هدف آن کنترل و مد یبنگاه اقتصاد یاسازمان  یک یوستهو پ یتعهد دائم

 یاتاسات کاه در آن فعال یااقدامات خود و کمک به جامعاه یزیستمحیطو  یاقتصاد ی،اجتماع

 یازو ن هااآنبه  یافتهانتقال یتیحاکم یفها به وظاتعهد شرکت یدوجانبه برا اییژ. استراتکندیم

 است. شانیاجتماع یهارتقاء سرما

کشور از  یروند توسعه اقتصاد ی تسر منظوربهکه  چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان

 یرسااختیو ز یادنها یاتشد، ظرف یسعمان تأس یایدر چابهار و در جوار در 1370 یدهه یلاوا

توساعه،  یشارانپ یناوع یمباباهبهاست که توانساته اسات  یامنطقه یزو ن یتوسعه مل یبرا اییژهو
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محقاق  یاماا بارا ؛را در بندر چابهاار مساتقر کناد یدیتول یزو ن یخدمات هاییتدر فعال یتمرکز

کاه دارد،  یراهبارد هاییتقابل یزاست و ن شدهگرفتهآن در نظر  یکه در اسناد برا یکردن اهداف

 هااییتتااکنون، متناساب باا واقع یسساازمان از زماان تأسا یاندارد. ا یشدر پا یطاوالن یریمس

 یهاهار دوره، راهبردهاا و برناماه یرانماد یاصال هاایگیریجهت یزکشور و ن دیاقتصا-یاسیس

 شاکل را آن هااییخروج یازو ن یساازمان یاتکرده اسات کاه واقع ییو اجرا یفرا تعر یمتفاوت

متاأ ر از  فقطناهمهم غفلت کرد که عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهاار  یناز ا یداند؛ البته نباداده

 یهاخاص برناماه طوربهو  سازمانیبرون یرهایمتأ ر از متغ ینبلکه همین سازمانیدرون یرهایمتغ

در توساعه  آفرینینقش یفهاست که وظ یگرید یعموم هایدستگاهنشده  یامحقق شده  یاتوسعه

 دارند. بر عهدهرا  یاو منطقه یمل

در حاوزه نفاوذ ساازمان منطقاه آزاد  ی شاا یاز مسائل اجتمااع یبخش ییشهر رسدینظر م به

 یرویااهبیگسااترش  ی،و درمااان یبهداشاات یکمبودهااا ،نشااینیحاشیهچابهااار همیااون فقاار، 

و ...، به فقدان  لییافت تحص ی،شهرساز یهاضعف شاخص ،آبیکم یررسمی،غ هایگاهسکونت

. ساازمان منطقاه مرتبط است ایمنطقهتوسعه  یزو ن یتوسعه مل هایامهدر برن ینسرزم یشنگاه آما

کاه باه  یاز شهر چابهار به وجود آورده است و مردم یدر بخش یاتوسعه نقطه یآزاد چابهار نوع

را از  شاانبنیهکم یکشااورز سالیخشکدر ا ر  ییکارآمد توسعه روستا هاییاستنبودن س یلدل

توساعه  یهاشااخص ترینیفکاه از روزگاار گذشاته ضاع ابهارچ یاند به منطقه شهردست داده

که منجر باه شاکل  ایمسئله. کنندیباال مهاجرت م یرا داشته است، با فراوان یو اجتماع یاقتصاد

مان ارتقااء نقاش سااز یاتضامن اهم یت،وضاع ینشده است. در ا یکنون دشوار یتگرفتن وضع

 یدولتا هایدساتگاه یراسات ساا یضرور ،یاو توسعه ییفقرزدا یهامنطقه آزاد چابهار در برنامه

 یفو بااه وظااا یاافخودشااان را تعر یاتوسااعه یهامتناسااب بااا گسااتره و عمااق معیااالت برنامااه

 بند باشند. یپا شانیتیحاکم

در ساازمان  یرکتشا یاجتمااع یتمسائول یکارداساتقرار رو یاتینقشه راه و برنامه عمل تدوین

 یانا یقاانون هااییتو مأمور هاایتباه فعال بخشیکیفیتدر  یدیجد یکردمنطقه آزاد چابهار، رو

جامعاه  یمسائل اجتماع یو در کنار شناخت علم یجار یروندها یلسازمان است تا بتواند با تکم

 یاجتمااع هاایتیرا متناساب باا واقع یتوسعه اجتمااع یها، برنامههاآن بندیاولویتز یو ن یمحل

 چابهار، فراهم آورد. یمردم منطقه شهر یرا برا یمطلوب یکند و توسعه اجتماع ینتدو
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 معرفی مدل مفهومی مطالعات
 یهامادلو مطالعاه قارار گرفات. از باین  یموردبررسامختلفی  یهامدلدر مطالعات نظری، 

ی مادل اساتاندارد مسائولیت اجتمااع یهاشااخصروح کلی مطالعات و رعایت  عنوانبهمفهومی 

 قرار گرفت. مدنظر 26000ایزو 

 پذیریمساائولیتاجتماااعی، یااک راهنمااای  پذیریمساائولیت 26000ماادل اسااتاندارد ایاازو 

اساتاندارد مساتقر در  المللایبینساازمان  2010نوامبر سال  1است که در تاریخ شرکتی اجتماعی 

 المللایبیناساتانداردهای  ترینآرمانیاز یکی  عنوانبه این استاندارد .کرد منتشرآن را ( ISOژنو )

در رابطه با مفهاوم  المللیبین هایتجربهاست که  یانظامنامهاست و  شدهشناختهاخیر  هایسالدر 

 .کندمیاجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام  پذیریمسئولیت

 شادآغاز  زیستیطمحمسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی  المللیینبزمینه تدوین استاندارد 

در ریودوژانیرو برگزار شد. در این کنگاره ارتبااط باین مسائولیت اجتمااعی و  1992که در سال 

 2002سپس این موضوع در کنگره جهانی توسعه پایدار که در ساال شد؛ پایداری سازمان مطرح 

شااورای سااازمان  2001قاارار گرفاات. در آوریاال  موردبحاا در آفریقااای جنااوبی برگاازار شااد، 

درخواسات کارد  کنندگانمصرفاین سازمان برای  گذارییاستساستاندارد از کمیته  المللینیب

، ساازمان 2003ساال  کند. یسنجامکانمسئولیت اجتماعی  المللیبینینه تدوین استاندارد زم درتا 

و  حاوزه مسائولیت اجتمااعی شاامل نماینادگاناستاندارد یک گروه مشاورین اساتراتژیک را در 

کاارگری،  یهاهیااتحاداقتصاادی،  یبنگااه، هاادولت ازجمله نف یذ یهاگروهعی از طیف وسی

بااا  ISO ازآنپااستشااکیل داد.  یردولتاایغ یهاسااازمانو  کنندگانمصاارفحقااوق  یهاااانجمن

مسئولیت اجتمااعی در ساوئد اقادام باه جلاب حمایات کشاورها بارای  المللیینب اجالستشکیل 

اولیه  نویسیشپسئولیت اجتماعی کرد و یک گروه کاری برای تهیه م المللیینبتدوین استاندارد 

در کلیااه کشااورهای عیااو سااازمان  ییهاتااهیکمتشااکیل شااد. پااس از جلسااات بساایار و تشااکیل 

ماتن نهاایی  2010در ساال  یاتدرنهامنتشار شاد و  2009استاندارد، متن اولیه در ساال  المللیینب

 به انتشار رسید.تصویب و 

رهنمودهایی در رابطه با اصول بنیاادین مسائولیت اجتمااعی، شاناخت  26000 استاندارد ایزو

، موضاوعات محاوری مارتبط باا مسائولیت اجتمااعی و نفعاانیذمسئولیت اجتماعی، مشاارکت 

. ایاان آوردیماااجتماااعی در ساازمان فااراهم  مساائوالنهو ادغااام رفتاار  سااازییکپارچه یهااروش
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مربوط به اجارای مسائولیت اجتمااعی  یهاشرفتیپبر نتای  و  یاژهیو تأکید، المللیینباستاندارد 

اعام از خصوصای، دولتای، غیرانتفااعی،  هاسازمانمفید بودن برای تمامی  باهدفهمینین ؛ دارد

، توسعهدرحالیا در کشور  کندیمفعالیت  یافتهتوسعهبزرگ یا کوچک، فارغ از اینکه در کشور 

ساازمان قارار  مورداساتفادهاین استاندارد به یک انادازه  یهابخشتمام  ینکهباااست.  شدهینتدو

. تماام موضاوعات اصالی شودیماما موضوعات اصلی آن به هر سازمانی مربوط ؛ نخواهد گرفت

و این مسئولیت خود سازمان است  گیردیبرمدر این استاندارد، موارد گوناگونی را در  شدهمطرح

 تارمهم، تشخیص دهد کدام مساائل نفعانیذو گفتگو با که با در نظر گرفتن مالحظات سازمانی 

 فعالیت آن قرار دارند. حوزههستند و در ارتباط بیشتری با 

، اجتماااعی شااامل: شاافافیت پذیریمساائولیت، هفاات اصاال باارای 26000در اسااتاندارد ایاازو 

م بااه احتارا ،احتاارام باه حاکمیات قااانون ،احتارام باه مناااف  ذینفعاان ،رفتاار اخالقاای، پاساخگویی

باه شاناخت  26000ایازو اسات.  شادهمعرفیو احترام باه حقاوق بشار  رفتار المللیبینهنجارهای 

در کسب این شناخت بارای ساازمان پرداختاه و  نفعانذیسازمان و مشارکت  یمسئولیت اجتماع

آن  ادارهاجتماعی خاود و  پذیریمسئولیتشناخت برای که یک سازمان  شودمیضمن آن، بیان 

 رابطهو  نفعانشذیبین سازمان و  رابطبین سازمان و جامعه،  رابطهه رابطه را در  کند: بایستی س

و  هاساازمانآن شامل افاراد و ساایر  نفعانذیو جامعه. یک سازمان باید بپذیرد که  نفعانذیبین 

که  ات و مناف  متفاوتی داشته باشندممکن است انتظار به دلیل اهداف متفاوت، هفراتر از آن جامع

 .سازمان قرار گیرد هایفعالیتتحت تأ یر تصمیمات و  تواندمی

 :کندیمزیر تعریف  صورتبهاصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را  ،این مدل

 یک سازمان باید مسئول آ ار خود بر روی جامعه، اقتصاد و محیط باشد. پاسخگویی :

را بپاذیرد و  یانهموشاکافااین اصل حاکی از آن است که یک سازمان باید رسایدگی 

 .عهده گیرد به به این رسیدگی را دهیپاسخ وظیفه همینین

  یک سازمان باید در یک وضاعیت شافاف، دقیاق و  سازمان: هایفعالیتشفافیت

و  هاگیریتصامیم، هاسیاساتمنطقای و کاافی از  درجه کامل قرار داشته باشد و دارای

 ار مشخص و احتمالی آن بر جامعه و ، ازجمله آهاستآنباشد که مسئول  ییهاتیفعال

سهولت موجود بوده و مستقیما  در دساترس قارار گیرناد و  محیط. این اطالعات باید به

 باشند. در قابلتأ یر سازمان هستند،  که تحت هاییگروهبرای 
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 :نظیر صاداقت، انصااف و  ییهاارزش اساس بررفتار یک سازمان باید  رفتار اخالقی

، حیوانات و محیط و توجه به هاانسانداللت بر دغدغه برای  هاارزشدرستی باشد. این 

 دارد. نفعانیذآن بر روی مناف   سازمان و هایفعالیتآ ار 

 :توجه به اجرای قانون به حاکمیات قاانون اشااره  توجه و احترام به اجرای قانون

انون نباوده و منظور این است که هیچ فرد یاا ساازمانی فراتار از قا طور خاص،به دارد و

مسئولیت اجتماعی، احترام به تأمین قانونی به معنای  زمینهدولت نیز تاب  قانون است. در 

باشاد. ایان اصال  موافاقآن است که یک سازمان با تمامی قاوانین و مقاررات اجرایای 

حاکی از آن است که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شود تا افراد 

 ن از تعهدات خود مطل  باشند.درون سازما

 خاود  نفعاانذی یک سازمان باید باه منااف  سهامداران: احترام به منافع و عالئق

پاسخگو باشاد. اگرچاه اهاداف یاک ساازمان  را در نظر داشته و هاآن احترام گذاشته،

افراد  گرید یا اعیای خود محدود باشد، کنندگانمصرفین، کن است به مناف  مالکمم

ی باشند که باید در نظر ن است دارای حقوق، ادعاها یا مناف  مشخصکنیز مم هاگروهو 

 .دهندیم یلکسازمان را تش نفعانذیها گروه افراد یا نیا ،طورکلیبهد. گرفته شو

 :احترام باا تماامی افاراد و تاالش ویاژه بارای با  همراهرفتار  احترام به حقوق انسان

گذاشته  یک سازمان باید به حقوق انسانی احترام .پذیرآسیب هایگروه کمک به افراد

 تمامیباه محترماناهرا در نظر بگیرد. حقوق انسانی باه رفتاار  هاآنو عمومیت  و اهمیت

اشااره  بودنشااندلیال انساان  و صارفا  باه هااآناز خصوصیات شخصی  نظرصرفافراد 

 دارد.

  ت قاوانین داخلای یک سازمان باید ضمن رعایا :المللیبیناحترام به هنجارهای

هام احتارام گذاشاته و بارخالف آن هنجارهاا عمال  المللیبینهر کشور به هنجارهای 

 نکند.
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 مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد چابهار : اصول2نمودار شماره 
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 بهارچاصنعتی -تجاری سئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزادارکان م
نف ، ارکاان اصالی مسائولیت اجتمااعی منطقاه ذی مدل نظری پژوهش، چهار گروه بر اساس

 .دهندیمصنعتی چابهار را تشکیل -آزاد تجاری

 .سازمان هستند یانسان یرویو ن ینخست، شامل کارکنان سازمان گروه

منطقاه آزاد باا  میشاود کاه در ارتبااط مساتقیرا شاامل ما یخرد و کالن انی، مشتردوم گروه

 کنندیمستقل عمل مو در حوزه خود  صنعتی هستند-تجاری

 در ارتباط است صنعتی-منطقه آزاد تجاریکه با است  یسوم، جامعه محل گروه

 ردیگیقرار م زیستیطمح گروه چهارم،
 : ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهار3نمودار شماره 

مسائولیت  یطاهح در شادهانجامهاای فعالیت کننادهیتهداوه ارکانی هستند که این چهار گر

 اجتماعی خواهد بود.
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منطقه آزاد چابهرار در چرارچوب مسرئولیت  هاییتفعالگذشته و  عملکرد

 اجتماعی شرکتی
کلی داخل محدوده و خارج از  دودستهمسئولیت اجتماعی خود به  حوزهعملکرد سازمان در 

باه فعالیات  . بیشاترین عملکارد ساازمان در داخال محادودهشاودیمتقسایم محدوده منطقه آزاد 

باا بودجاه و برناماه  ساالههمهکاه  شاودیماجتماعی، فرهنگی، گردشگری و نیز عمرانای مرباوط 

، اما مسئولیت اجتماعی خارج از محدوده را سازمان تحت عنوان کماک باه شودیمخاصی دنبال 

 قاانون چگاونگی اداره منااطق آزاد 2 مادهکه این موضوع بر اساس  کندیماجرا  جوارهمنواحی 

منااطق آزاد کاه در  یهاسازماندرآمد  است که در آن صنعتی جمهوری اسالمی ایران -تجاری 

عمران و آبادانی سایر ناواحی )باا  برای رسدیموزیران  هیئتچارچوب بودجه سالیانه به تصویب 

که در یک دهاه  دهدیمبررسی هزینه کرد سازمان نشان  .شودیمهزینه  (جوارهماولویت نواحی 

باوده  جاوارهممیلیون ریال کمک سازمان منطقاه آزاد چابهاار باه ناواحی  176.802مبلغ  گذشته

 -میلیاون ریاال از محال سرفصال پرداخات فرهنگای 121.324از کل این مبلغ  کهیطوربهاست 

میلیاون ریاال نیاز  39.600میلیون ریال از محل کمک به نهادهاای حماایتی و  15.878اجتماعی، 

 است. شدهپرداخت رجواهمکمک به نواحی 

 یهااابخشبااه  تااوانیممساائولیت اجتماااعی را حااوزه اقاادامات سااازمان منطقااه آزاد در 

، ورزش، بهداشات، ونقالحمل، کالبادی، آماوزش، فرهناگ و هنار، گردشاگری، زیستمحیط

از  زیساتیطمحاشتغال، مشتریان و همینین روستای تیس تقسیم کرد. عملکرد سازمان در حوزه 

گرفتاه تاا بازرسای از  ینجاورچکتااب و  فیتألاز طریق چاپ و  یسازفرهنگبه مباح  مربوط 

شااید  ؛گیاردیبرمدر را  زباله و... یآورجم واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، کاشت درخت، 

 ریتاأ دانسات کاه باه علات  زیستیطمحدر حوزه  یسازفرهنگبتوان نقطه قوت این اقدامات را 

اما یکی از موضوعات مورد غفلات و شود؛ اقدام تلقی  ینترمهم عنوانبه دتوانیم، ژرفی که دارد

که در کنار  استدریایی  زیستیطمحبح  فاضالب و  ،زیستیطمح ینهدرزمیا کمتر توجه شده 

 مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد را قوت بخشد. تواندیمتداوم اقدامات سازمان 

خریااد تجهیاازات آزمایشااگاهی و عملکاارد سااازمان در حااوزه بهداشاات و درمااان شااامل 

بیمارستانی، خرید آمبوالنس، ویزیت رایگان و همینین ساخت فیااهای بهداشاتی و درماانی در 

کاه تماامی  دهادیم. نگاهی به ایان اقادامات نشاان شودیمشهر چابهار و روستای تیس را شامل 
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به شامار  ز سوی سازماناقدام اساسی ا تواندمی؛ شودیماحساس  آنیهاما  ؛اندبودهضروری  هاآن

 هااآن ترینیاساسابهداشت و درمان در منطقاه اسات کاه یکای از  هاییرساختزآید، گسترش 

نیروی متخصص در این زمینه است. این موضوع عالوه بر بهداشت و درماان حاوزه لزوم افزایش 

آموزشای،  یهااکارگاهبرگازاری  بااوجودکاه  شودیمآموزش عمومی و تخصصی را نیز شامل 

و ایجاد مدارسی مانند مدرسه دانا و توانا  آموزاندانش یهمانند بورس ییهاطرحساخت مدرسه و... 

 را به لحاظ بنیادی تقویت و پایدار سازد. هابخشنیروی انسانی این  یتباترب تواندیم

 بخاشدر مسائولیت اجتمااعی، عملکارد آن  در حاوزهیکی دیگر از اقدامات مهام ساازمان 

ورزشاای و ورزشااکاران انفاارادی در  یهاااگروهاقاادامات شااامل حمایاات از  ورزش اساات. ایاان

باومی و  یهاورزشپیست شترسواری، زمین کریکت،  ورنا،مختلف، ساخت ورزشگاه  یهارشته

 ورزش یناهدرزمساازمان  شاودیمبیشاتر احسااس  آنیه. شودیمو...  هاجشنوارهمحلی، برگزاری 

نیال باه  منظورباهورزش همگاانی  گساترشعملکرد گذشته، انجام دهد، عالوه بر تداوم  تواندیم

 افزایش سالمت عمومی است.

سازمان منطقه آزاد چابهاار در حاوزه فرهناگ و هنار باا برگازاری بایش از چهال جشانواره 

، جشنواره نوروزی و... عالوه بر معرفی هنر و فرهنگ مونسانموضوعی و مناسبتی مانند جشنواره 

کالبادی  هاییرسااختزعه گردشگری نیز شده اسات. از طارف دیگار منجر به توس ،بومی منطقه

گردشگری مانند ساخت هتل، گسترش فرودگاهی و... نیز در دستور کار سازمان قرار دارد. نکته 

اشتغال، منجار تر مردم از گردشگری است که عالوه بر گردشگری، منتف  شدن بیش ینهزم در مهم

یکای از اهادافی کاه بارای مسائولیت اجتمااعی  رویانازا ؛شاودیمبه توسعه اقتصادی در منطقاه 

تعیین کرد، گساترش منفعات عماومی حاصال از آن بارای  توانیمسازمان در بح  گردشگری 

آبای و...  یهااورزش، باوم گاردی، دستیی صناگسترش  دلیل جامعه محلی است که این مهم به

 محقق شود. تواندیم

از عملکارد  جاوارهمباومی و ناواحی  نفعانیذبردن و اقدامات، بهره  هاتالشحاصل تمامی 

مسائولیت اجتمااعی  یناهدرزم شدهانجامسازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی است. بیشتر اقدامات 

باه  یرساانآباجتمااعی، توانمندساازی، کااهش فقار،  هاییبآسسازمان نیز مانند اشتغال مولد، 

شاغلی از طریاق اساتقرار صانای  و  یهافرصاتد روستاها و... برای جامعه محلی بوده است. ایجاا

، هاکتابخاناهمحل کسب، توساعه  فراهم آوردنتجاری و  یهامجتم اقتصادی، ساخت  یهابنگاه
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حمایت از مراکز تر  اعتیاد، توانمندسازی نیروی کار ماهر، کمک به افزایش نشاط اجتماعی و 

فعالیات اجتمااعی زناان و... نشاان از بهبود کیفیت زندگی، حمایت از نخبگان محلی، حمایت از 

باه اهاداف  تاوانیماماا بارای تقویات و تساری  حرکات آن ؛ حرکت سازمان در این مسیر است

آب شرب منطقه، افزایش مهارت شغلی و باازتعریف فرهناگ کاار،  نیتأماساسی و بنیادی مانند 

ت تجااری منطقاه، واردات در مباادال یجاباهتولیادی و جاایگزینی تولیادات  یهاابنگاهتقویت 

طبیعی و اجتمااعی  هاییتظرفو استفاده از  محوراجتماعنوآوری در مشاغل سنتی، توانمندسازی 

عالوه بر توساعه اجتمااع محلای، اجارای  ،اشاره کرد. حرکت سازمان در مسیر تحقق این اهداف

 صحیح مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد را به همراه دارد.
مسئولیت اجتماعی  ینهدرزمصنعتی  -سازمان منطقه آزاد تجاری مهم ماتاقدا: 1جدول شماره 

 شرکتی

 اقدامات حوزه ارکان 

ط
محی

ت
زیس

 

ط
حی

م
ت

زیس
 

در زمینه  سازیفرهنگنسخه کتاب آموزشی و  2500انتشار  نگارش کتاب گاندو

و طبیعت  زیستمحیطمعرفی نماد  برایگاندو  جورچینقطعه  3000؛ تولید زیستمحیط

 سازیفرهنگ؛ محیطیزیستآموزشی  یهاکتاب کانه 10ه؛ تهیه و چاپ مجموعه منطق

 گرافی.ینفوآب و برق( با استفاده از تصاویر ا)استفاده بهینه از مناب  انرژی  برای

فعال  یهاسمنبا مدیران  اندیشیهمنشست و ؛ هاسازمانبا نهادها و  نامهتفاهم 2

و استانداردهای  هادستورالعملابیه تهیه کت ؛شهرستان چابهار محیطیزیست

هفت و هشت؛  یهاکرهیپدر  ویژهبهدر حوزه صنای   گذاریسرمایهبرای  محیطیزیست

 برایانعقاد قرارداد همکاری  ،دریایی زیستمحیطهمکاری با معاونت  نامهتفاهمانعقاد 

 یاهدورهحیور در ، ساحلی منطقه هایگاه شناو سنجش آلودگی  هامرجانپایش 

بازنگری در طرح  ،منطقه HSEکمیته  اندازیراه ،شناسیاقیانوسآموزشی سازمان 

حیور در  ،منطقه آزاد چابهار زیستمحیطژیک ارزیابی استرات SEA مطالعات

 کارگاه آموزشی. برگزارشدهدوره  4؛ HSEآموزشی  یهادوره

، تقرار صنای  سبزهکتار از اراضی پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار به اس 5000اختصاص 

و پایش اراضی و  سازیپا برنامه هفتگی ، بازدید از واحدهای صنعتی و خدماتی 55

نهال درختان بومی منطقه بین واحدهای پیکره  100بیش از کاشت ، سواحل سطح منطقه

پتروشیمی، فوالد مکران،  ازجملههفت شهر  صنعتی و پیکره هشت )صنای  سنگین( 

حرا در منطقه آزاد  یهاجنگلکاشت نهال حرا در محدوده ، رهروغن بحار تجارت و غی

اراضی و  سازیپا  بار 25 ،محیطیزیستدرختکاری و ارتقای فرهنگ  باهدفچابهار 

 .زیستمحیطدر زمینه  اجراشدهبرنامه مناسبتی  12، سواحل
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جامعه محلی
 

ی و 
دساز

توانمن
ب

آسی
ی

ها
 

ی
جتماع

ا
 

حمایت از ایتام و ، به روستاها رسانیآبی هزار لیتری برا 12تانکر  2اختصاص 

و مددجویان کمیته امداد و  جوارهم، نواحی کنار  چابهار، هایشهرستاننیازمندان 

 140و کمک به آزادسازی  ریزانگل ،بهزیستی روستای تیس با اهداء سبد غذائی کاال

 به روستای تیس. رسانیآب، اجرای شبکه عمد غیر جرائمنفر از زندانیان 

تولید و تروی  علم و  منظوربه نهادسازیاجتماعات محلی از طریق  توانمندسازی 

تحقیق و افزایش سهم منطقه در تولیدات ، ها NGO و نهادمردم مرسساتحمایت از 

 ،بر رویکرد خالقیت و نوآوری تأکیدو  افزارینرمنهیت  تعمیقعلمی و گسترش و 

ارتقاء سطح برخورداری  ،جامعه محلی تقویت مبانی برایبه ساختارهای الزم  کمک

برابر و کمک به  یهافرصتاجتماعات منطقه از حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به 

توجه به نیازها و  ،نهادینه شدن حقوق معنوی افراد برایالزم  سازوکارهایایجاد 

اجتماعی و حمایت از  یهاتیفعالدر  هاآننسل جوان و مشارکت  یهاضرورت

 .بخش خصوصی و تعاونی توانمندسازی، هنری و ورزشی ای درخشان علمی،استعداده

شهر چابهار )کمک مالی  هایخوابکارتنحمایت از مراکز تر  اعتیاد و سرپناه شبانه 

ایجاد اشتغال مولد در قالب اداره کار و خدمات اشتغال سازمان و  ،و تجهیز(

 یهاگروهفقر و حمایت از  کاهش منظوربه کمک ،توانمندسازی نیروهای کار ماهر

همایش ملی روانشناسی و  برگزاری ،در راستای تحقق عدالت اجتماعی پذیرآسیب

همایش تقدیر از نخبگان جوان و سفیران مبارزه با مواد ، اجتماعی یهابیآسمدیریت 

 نشینحاشیهاجتماعی در مناطق  یهابیآسهمایش پیشگیری از  ،مخدر سواحل مکران

با  هاهیریخو  نهادمردماجتماعی مرسسات  یهابرنامهحمایت از  ،رشهرستان چابها

 برگزاری ،از پتانسیل جوام  محلی گیریبهرهرویکرد آموزشی و توانمندسازی و 

، جشنواره نشاط اجتماعی و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر با رویکرد ورزش

ه ویژه بانوان حاشیه شهرستان برگزاری کارگاه ازدواج آسان و تحکیم بنیاد خانواد

 .چابهار

ش
آموز

 

تحصیلی دانش آموزان برای دبیرستان دانا و توانا؛ ساخت مدرسه در روستای  یهبورس

 و سیستم یادار -به ملزومات آموزشی جوارهماماکن آموزشی نواحی  تجهیز ،کمب

وزشی کارگاه آم 20برگزاری بیش از ، آموزشی یهاکالسسرمایشی و هوشمند سازی 

حمایت  ،و تقویت بنیه علمی دانش آموزان هاکالسبه توسعه و تجهیز  کمک ،عمومی

، شهرستان چابهار بیاعتبیاز دانش آموزان مدارس استبنایی و دانشجویان موفق بومی 

 ،چابهار المللیبیناحیا و بازگشایی دانشگاه ، باب مدرسه در روستای تیس 2ساخت 

 .و نگور کنار  شهرستان چابهار، وپرورشآموزش ادارات تأمین سیستم سرمایشی
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ن
ت و درما

داش
به

 

مشارکت در ، سیار ICUبه  هاآندستگاه آمبوالنس و تجهیز یک دستگاه از  2خرید 

 هایبخشتکمیل ساختمان کلینیک در  تجهیز بیمارستان امام علی شهرستان چابهار

اندازی بخش  درراهارکت مش، ICUدیالیز و تاالسمی، احداث سردخانه، تجهیز بخش 

MRI  ویزیت رایگان بیماران در درمانگاه منطقه آزاد ر،ع( چابها) یعلبیمارستان امام ،

تکمیل  ،واکسیناسیون همکاری با بهداشت و درمان شهرستان چابهار برای اجرای طرح

احداث سردخانه ، بیمارستان امام علی دیالیز و تاالسمی هایبخشساختمان کلینیک در 

 بیمارستان امام علی. ICUتجهیز بخش ، ارستان امام علیبیم

ش
ورز

 

به  اماکن ورزشی و آموزش دادن قرارار در اختیرایگان ارائه خدمات ورزشی 

، گذارانسرمایه جوارهمشهر، نواحی  نشینحاشیهشهروندان و ساکنین محالت محروم و 

ا مشارکت اداره ورزش بومی و محلی ب هایورزشجشنواره برگزاری ، کارکنان، تجار

 -آبی یهاورزشتقویت  بومی و محلی کشور، هایورزشو جوانان استان و فدراسیون 

توسعه و حمایت از  ساماندهی، همگانیتفریحی  هایورزشبرگزاری جشنواره  ،ساحلی

به  نشینحاشیهفعال ورزشی محالت محروم و  هایگروهورزشی و تجهیز  یهابرنامه

بومی و محلی با مشارکت اداره  هایورزشگزاری جشنواره بر ،ملزومات ورزشی

 .بومی و محلی کشور هایورزشورزش و جوانان استان و فدراسیون 

پیست  مترمرب هزار  5احداث ، زمین تمرین کریکت مترمرب هزار  3احداث 

حمایت ، مترمرب  5727ورنا به مساحت  چندمنظورهاحداث سالن ورزشی  ،شترسواری

 ورزشی هایگروهن و از ورزشکارا

 

 مشتریان مشتریان
کاهش روز،  14روز به  120از  گذاریسرمایهکاهش زمان رسیدگی به درخواست 

 روز. 2روز به  30زمان  بت شرکت از 

 فاقد اطالعات سازمان سازمان
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 صنعتی چابهار-مسائل اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد تجاری
یک پیشران توساعه، منجار باه  عنوانبهصنعتی چابهار -که سازمان منطقه آزاد تجاری هرچند

تحاوالت  یباالسارعتاماا باه دلیال ؛ توساعه شاده اسات ساویمنطقاه و حرکات آن باه  پویایی

اجرایی فعال در  هایدستگاهحرکت و نیز کندی اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، فیایی و فرهنگی 

کاه سایمای  انادافتهیمتعاددی باروز  باه نیازهاای نوظهاور، مساائل اجتمااعی یدهپاسخمنطقه در 

 .اندکردهاجتماعی و فیایی منطقه را مخدوش 

آماااری انجااام شااده در ایاان پااژوهش کااه پشااتیبان نظامنامااه  هاااییلتحلمطالعااات میاادانی و 

حکایت از آن دارناد کاه آماوزش،  ،صنعتی چابهار است-مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری

اجتماااعی، فقاار و بهزیسااتی، اشااتغال و  هاییبآساا، نشااینیهیحاشبهداشاات و درمااان، جمعیاات و 

اجتمااعی حاوزه  هاییبآسامساائل و  ینترمهمو پسماندها و...  فاضالب، زیستمحیطبیکاری، 

 است. آمده 2خالصه در جدول شماره  صورتبهنفوذ هستند که 

آن  رجاواهمی هاشهرساتاناجتمااعی شهرساتان چابهاار و  -ی جمعیتیهایژگیودر بررسی 

و  موردتوجاهبیشاتر  یهآن، حوزه نفوذ منطقه آزاد عنوانبه (شهر یکن)کنار ، سرباز، قصرقند و 

باوده منطقاه آزاد  سیتأساتغییرات جمعیتی و نرخ رشد چشمگیر جمعیت بعاد از  .است تأملقابل

 1375-85درصاد در دهاه  8باا رشاد نزدیاک  انفجار جمعیت دو شهر چابهاار و کناار . است

هزار  34شهر چابهار از  تیجمعن دو شهر را از بقیه شهرهای استان متمایز کرده است. وضعیت ای

بعد هم  یهاسالرشد در  زانیم نی. ادیسال رس 10هزار نفر( در عرض  73از دو برابر ) شینفر به ب

. در حال رددرصد همینان در رتبه اول استان قرار دا 4نسبت به گذشته اما با نرخ  یکمتر بیبا ش

هازار نفار  280 برباالغشهرساتان  تیاهزار نفار و جمع 110 به کیشهر چابهار نزد تیاضر جمعح

هازار نفار در حاشایه شاهر چابهاار و در  35 حادودشهر چابهار،  یهزارنفر 110از جمعیت  است.

 نشاینییهحاش. اسکان غیررسمی و اندآوردهروی  نشینییهحاشمنطقه کمپ به اسکان غیررسمی و 

و در شهری که کیلومترها با مرکز اساتان فاصاله جغرافیاایی دارد،  هااستان ینترروممحاز  یکیدر

وضااعیت ساکونتی بااا کمتارین امکانااات شاهری و زیرساااختی و محرومیتاای پدیااد آمادن  باعا 

 هارساختیزمحسوس است که  یزمان ،تیجمع شیاز افزا زانیم نیا بنابراین؛ میاعف شده است

و  یجامعه شهر یهاسرانه یکنون تیبت نتوانند رشد کنند. در وضعبه همان نس یو امکانات شهر

 یمتوساط اساتان یو حتا یاز متوساط کشاور ترنییپاا اریبس ،یموردبررس یهاشهرستان ییروستا
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چابهااار و  یهاشهرسااتانافاازایش انفجاااری جمعیاات در  توجااهقابلدرصااد گفتناای اساات اساات. 

 1375-85شهری و روستایی استان در دهه  چشمگیر از دیگر نقاط یهامهاجرتکنار ، حاصل 

تهاران، گلساتان، کرماان و  ،یخراساان جناوب ،یخراساان رضاو یهااستانو از نقاط شهری بوده 

 فارس صورت گرفته است.

 التینامناساب امکاناات و تساه تینشان از وضع ،ینیدرصد شهرنش زانیمسئله در کنار م نیا

 74کال کشاور  ینیشهرنشا زانیام کاه یناونک تیشهروندان اسات. در وضاع ستیز یبرا یشهر

 یموردبررساامحاادوده نفااوذ  ینیو درصااد شهرنشاا 48اسااتان  ینیدرصااد اساات. درصااد شهرنشاا

 70 یباه عباارت؛ درصاد اسات 30 ، قصارقند و سارباز(شهر یکنچابهار، کنار ،  یهاشهرستان)

 ،یآموزشا ،یدرمان -یامکانات بهداشت نیبوده که کمتر ییروستا ،ینقاط سکونت جمعیتدرصد 

 و... را دارا هستند. یرفاه

حااوزه نفااوذ،  یهاشهرسااتان گااریچابهااار و د یمحلاا جامعااهجمعیتاای باا توجااه بااه تحااوالت 

 یهاسارانهدارند.  یستیو خدمات ز یبه امکانات شهر یدسترس یهاشاخصدر  ینییپا یهاسرانه

سابز و... در  یهافیاا ،یحایاشتغال، تفر ،یرفاه ،یدرمان -یبهداشت ،یآموزش ،یفرهنگ ،یورزش

 برخی ماوارددر ادامه به بررسی آماری است.  نییپا اریخود شهر چابهار بس ویژهبه سطح شهرستان

 .شودیمکه تبدیل به مسئله اجتماعی در سطح شهر، شهرستان و حوزه نفوذ شده پرداخته 

)سرانه  یکمّ یهاسرانهاست.  یاحرفه یفن آموزش و هی، آموزش پاهامحور ینترمهمیکی از 

، هاامعلم سیتادر تیفی)ک شهرستان و حوزه نفوذ آموزش یفی( و کیآموزش یامکانات و فیاها

از سطح کشور و سطح استان اسات.  ترنییپا اریو...( بس یآموزشکمکو  یامکانات رفاه تیفیک

 یبارا آموز در سطح کشورمعلم به دانش که سرانه دهدیسرانه کارکنان و معلمان نشان م یبررس

معلام و در ساطح حاوزه نفاوذ  کیآموز دانش 30 یمعلم در سطح استان برا کیآموز دانش 25

 ،آماوز، کناار دانش 44آمار در سطح شهرستان چابهار  نیمعلم وجود دارد. ا کینفر  40 یبرا

همیناین ساطح سارانه کاالس درس در ساطح ؛ هر معلام اسات یآموز برادانش 54 ،ازو سرب 46

اساتان و  در مقایساه باابرای یک کالس درس است که سرانه بااالتری  وزآمدانش 27 ،شهرستان

 س، ساپدبساتانیشپو  ییمدارس ابتدا تیبا اولو کل کشور دارد. مسئله کمبود فیاهای آموزشی

باا توجاه باه نیااز  یاحرفهفنی و است. توجه به آموزش  یاحرفه یفن یهاهنرستان و وسطه اولمت
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در وضاعیت  توانادیم. باه نیاروی کاار مااهر و دارای مهاارت فنای، صنای  پتروشیمی، فوالد و ..

 .باشد مر ر ،حوزه نفوذ غال و بهبود وضعیت اقتصادی ساکناناشت

و شاهر چابهاار اسات.  حاوزه نفاوذ یدرماان -یبهداشات نییپاا اریبسا یهاسارانه، دیگر مسئله

صص و فاوق تخصاص و... متخ یانسان یرویکادر ن ،یدرمان ،یشگاهیآزما ،یمارستانیب یهاسرانه

. سارانه شاودیمانقااط محساوب  نیترمحروم ورا در سطح کشور داشته و جز تیوضع نیترنییپا

در ساطح شهرساتان چابهاار  کهیدرصاورتتخت باوده  2هر هزار نفر در سطح کشور  یتخت برا

 ینفار بارا 59پزشک در سطح کشور،  سرانههمینین هر هزار نفر است.  یتخت برا 5/0کمتر از 

نفار و در ساطح  49، در سطح اساتاناست این در حالی است که همین شاخص  هزار نفر 100هر 

هزار نفر را نشان  100هر  یبراپزشک  29 نفر است. محدود حوزه نفوذ عدد 39شهرستان چابهار 

وجاود نادارد و سارانه پزشاک متخصاص در  یپزشک فاوق متخصصا چیدر محدوده ه .دهدیم

در سطح  یطب یصیتشخ شگاهیسرانه آزما. نفر در سطح کشور است 22ابر نفر در بر 8حوزه نفوذ 

مرکاز اسات. سارانه مراکااز  3/8در مقابال  8/2حاوزه نفاوذ کمتار از نصاف کال کشااور باوده و 

ساارانه  نیو همیناا 32/9در مقاباال  95/1سااطح کشااور بااوده  چهااارمکی بااا یتقر زیاان یبخشااتوان

 از موجاود تیبا توجه به وضاع مرکز است. 4ابل در مق 4/1 یاهسته یدرمان ،یصیمرسسات تشخ

 تیوضاع تااتخات اسات  600 تیابا ظرف یتخصص مارستانیبخش درمان، احداث ب مهم یازهاین

 شود. کینزد یکشور نیانگیها به مسرانه

با توجه به آماار ساازمان بهزیساتی و کمیتاه اماداد، سارانه خانوارهاای تحات پوشاش، زناان 

 نماودافراد یا سالمندان تحت حمایت مراکز بهزیساتی در حاوزه سرپرست خانوار تحت حمایت، 

در سطح کشور هزار خانوار  10مبال، به ازای هر  طوربهبیش از دو برابر میانگین کل کشور است. 

میازان زناان خانوار تحات پوشاش کمیتاه اماداد هساتند.  400و در سطح حوزه نفوذ  خانوار 198

 یهادرصد و در ساطح شهرساتان 18در سطح استان  درصد 13در سطح کشور سرپرست خانوار 

 نیتاأم یبارا یشاغل مناساب هااآن شاتریهساتند کاه ب درصد از خانوارهاا 19 کینزد یموردبررس

ناپایاداری اقتصاادی و ، در خانوارها یکی از مسائل اجتماعی، وجود فقر اقتصادی ندارند. یزندگ

از  یبسایار مار رعامال  توانادیمه خاود فقر گسترده در جامعه محلی حوزه نفوذ است. این مسائل

 اجتماعی باشد. هاییبآسمسائل و 
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 نیبناابرا د؛را به هماراه دار یمتعدد یاجتماع یامدهایپ ،یمسئله اشتغال جدا از مسئله اقتصاد

 یساتیو کمباود امکاناات ز یدر جامعه هادف باا فقار اقتصااد یکاریاشتغال و ب تیوضع یبررس

 10 یدرصد از افاراد بااال 39در کل کشور،  یاقتصاد ازنظر .کندیم دوچندانموضوع را  تیاهم

و  ساتانیدر اساتان س تیوضاع نیاهساتند. ا رفعاالیغ تیادرصاد جمع 61فعاال و  تیاسال، جمع

فعاال و  تیااسات. درصاد جمع رفعالیغ تیدرصد جمع 69فعال و  تیدرصد جمع 31بلوچستان 

درصد در سطح  52کل کشور و  دردرصد  64در مردان با زنان متفاوت است. در مردان  رفعالیغ

در  کاریاشتغال و ب تیوضع درصد است. 11درصد و  15آمار  نیا ،استان فعال هستند، اما در زنان

شااغل هساتند اماا در اساتان ، درصد افراد فعال 35که  دهدیفعال در کل کشور، نشان م تیجمع

آماار اشاتغال در  هساتند.شاغل  درصد 27اشتغال محدودتر بوده و  تیوضع ،و بلوچستان ستانیس

و  اساتاندرصاد  6درصد کشور و  7 یکاریدرصد استان، در ب 45درصد به  57مردان کل کشور 

درصاد  2درصد زنان شاغل و  9 ،در استان کاریدرصد ب 3درصد کل کشور شاغل و  12در زنان 

باوده و نیااز باه  رتنییپاا ،میزان اشتغال از متوساط کال کشاور ازنظروضعیت استان  هستند. کاریب

 اشتغال برای جذب جمعیت بیکار جامعه بومی دارد. هاییرساختزتقویت 

و مقایسه وضعیت برخای از حاوزه نفاوذ را باا  یبررسدر دسترس که امکان  یهادادهجدا از 

عمیق با  یهامصاحبهدر میدان و انجام  حیور ،کندیموضعیت استان و میانگین کل کشور فراهم 

ادارات مختلف دولتی، شورای شهر و  و مدیران سازمان، رؤسای انلف مانند معاونمخت یهاگروه

مختلف شهر، کسبه و کارآفرینان و... که مشاتمل بار  و نهادهای مردمی، ساکنان هاسمنشهردار، 

. باا قراردادمیدانی کیفی در اختیار پژوهشگران  هاییافته، مصاحبه با افراد مختلف بود 110حدود 

محورهااای مسااائل و میاادانی،  یهامشاااهدهو همینااین  هاااآن یبناادمقولهو  هاحبهمصاااتحلیاال 

 است. آمده 2جدول شماره  به شرحمسئولیت اجتماعی شرکتی  چهارگانه ارکان درمشکالت 

مسائولیت  در حاوزهشاده یینتعتحقق بخشایدن باه اهاداف  برایدو بح  اساسی و مشتر  

هاای توانمناد سااختن جامعاه اسات کاه گروه برای اجتماعی، بح  آموزش و تربیت نیروی کار

دهد. حمایت از فرهنگ محلی و تالش در جهت معرفی آن نیز قرار می مدنظرمختلف سنی را نیز 

. کنادیماایجاد منبا  درآماد پایادار باه اقتصااد جامعاه محلای کماک  نظر ازاز مسائلی است که 

فعاالیتی و کالبادی )ملماوس و  حوزه ، در هر دوصورت گرفتهدر پژوهش  شدهاشارههای فعالیت

هااای آموزشاای و همینااین احااداث ناااملموس( از قبیاال برگاازاری رویاادادها، ساامینارها، کارگاه
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ی مادون شاده، زیساتمحیطمدارس، دانشگاه، مراکاز بهداشاتی و غیاره. در کناار رعایات اصاول 

ازهای اصاالی انداز چشاام درازماادتپایاادار و توانمنااد در  ایایجاااد جامعااههمگاای در راسااتای 

ها، وسیله در تهیاه برناماهینبد. استشده در منطقه آزاد چابهار یمعرفمسئولیت اجتماعی شرکتی 

 عاالوه بارباشاند و منطقاه آزاد را نفاوذ تاا در راساتای توساعه پایادار محادوده  است تالش شده

چابهاار و محیطی پایداری اقتصرادی  اجتمراعی و زیسرت سویسودآوری سازمانی به 

 ه نفوذ آن سوق دهد.محدود
 مسئولیت اجتماعی ارکان : مسائل اجتماعی2جدول شماره 

 مسائل ارکان مسائل ارکان

سازمان 

 درونی

 کارکنانحقوق 

جامعه 

 محلی

 آموزش پایه و آموزش عالی

 یاحرفهآموزش فنی و  قانون مداری

 وضعیت فقر در منطقه چابکی و کارایی

 نسالمت، بهداشت و درما آموزش

 نشینیحاشیهجمعیت، مهاجرت و  رفاه

 مشتریان

 اجتماعی یهابیآس پتروشیمی و فوالد

 افتراق فیایی و نگاه جامعه تولیدی هایکارگاه

 و منطقه آزاد ترسروستای  در تخصیص مناب  شفافیتعدم 

 بهزیستی و وضعیت چابهار منطقه آزاد یهارساختیز

 نهادمردم یهازمانسا کارگران و قانون کار

 اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر غرفه داران و فروشندگان

 جامعه بومی فراگیر و تجار گذارانسرمایه

 آب آشامیدنی خرد خریداران

 زیستمحیط

 مناب  آبی 

 زیستمحیط

 دریا زیستمحیط

 فاضالب و پسماندها محیطیزیست تأ یرات

 زیستمحیطآزاد و منطقه  حیوانات موذی
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ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری 

 صنعتی چابهار –
صانعتی چابهاار، -اجرایی شدن نظامنامه مسئولیت اجتمااعی شارکتی در منطقاه آزاد تجااری

تحقاق  یبارا ریزی توسعه حاوزه نفاوذنوعی تغییر رویکرد در مدیریت سازمان و نیز برنامه مبابهبه

، مساتلزم تعریاف و ایجااد ابزارهاای اداری و مادنی جدیادی اسات کاه اکناون توسعه اجتمااعی

 وجود ندارد.سیستمی  صورتبه

اسات ایجااد دو نهااد  شادهانجاام  نظامناماهبا توجه به مطالعات پشتیبانی که برای تدوین ایان 

کاه اولای ماهیات  شاودمیشانهاد ابزارهای عملیاتی پی عنوانبه، اعتباری و مدنی یابرنامهاجرایی، 

شورای راهباری مسائولیت )1از:  اندعبارتکه  باشد داشتهراتیک و دومی ماهیت اجتماعی وکورب

 چابهار. اجتماعی( صندوق توسعه 2صنعتی چابهار و -اجتماعی  سازمان منطقه آزاد تجاری

صنعتی  –منطقه آزاد تجاری  الف. شورای راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان

 ابهارچ

بنگاه اقتصادی منوط به  یاسازمان یک رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در  کردناجرایی 

اهاداف، در مسیر  آن یهابرنامهتار سازمانی و نیز کل ساخ دهیجهتشکل دادن نیروی جمعی و 

یاک دفتار تخصصای ایجااد  جایباه ؛ از ایان رواست مسئولیت اجتماعی شرکتیاصول و ارکان 

های آن به یکی از معاونت کردنو یا محول  صنعتی چابهار-مان منطقه آزاد تجاریدر سازبخشی 

شورای راهباری مسائولیت اجتمااعی ساازمان منطقاه »عنوان با  شورای عالییک تشکیل ، موجود

معاون اجتماعی ش مدیرعامل و دبیر ئیس آنرکه  شودمیپیشنهاد  «صنعتی چابهار –آزاد تجاری 

 شورای فوق ارائه خواهند شد. هایترین اجزا و نیز مأموریتامه مهمدر اد است. و فرهنگی،

 با ماهیات نظاارتی و مادیریتی کاالنشورای راهبری، شورایی  ،ماهیت شورای راهبری

مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائاه  یهاهیروو  هادستورالعملتصویب و ابالغ  که امر نظارت، است

 خواهد داشت. بر عهدهو فعاالن مدنی را سازمان  یهامعاونتمشاور،  از سویشده 

، دو ساازمان ، معاوناانمدیرههیئتمدیرعامل سازمان، اعیای  ،راهبریاعضای شورای  

 ساازمان مشاور مسئولیت اجتمااعی کوچک و بزرگ فعال در منطقه آزاد و یهابنگاهنفر نماینده 

 هستند.
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د یت دبیار تعیاین خواهامادیربه پیشنهاد اعیاء و  ،شورای راهبری جلسات کاردستور 

 د.ش

اجرا  برایمدیرعامل،  دییتأتصمیمات شورای راهبری پس از  ،ضمانت اجرایی مصوبات

 .استتابعه سازمان موظف به اجرای این تصمیمات  یهابخشو  شوندیمابالغ 

 وظایف شورای راهبری
-جااریمسائولیت اجتمااعی منطقاه آزاد ت نامهنظامپایش چگونگی اجرا و  گذاریسیاست 1

 صنعتی چابهار

 یسازمانبروندر ابعاد درون و  توسعه یهاچالش نیترمهمشناسایی، بررسی و گزارش  2 

 مداخله برای توسعه اجتماعی حوزه نفوذ یهاحوزه نیترمهم بینییشپو  نگرییندهآ 3 

-سااالنه مسائولیت اجتمااعی ساازمان منطقاه آزاد تجااری یهااگزارشنظارت بر تدوین  4

 چابهارصنعتی 

 وظایف دبیر شورای راهبری
در زمیناه ارتقااء مسائولیت  هاهیروو  هادستورالعمل، هابرنامهتهیه، تنظیم و ارائه پیشنهادها،  1

 با توجه به نظامنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاداجتماعی 

ابالغای  یهابرنامهو  هااستیسارتباط با مشاوران اجرایی و نظارت بر آنان در زمینه اجرای  2

 راهبریاز سوی شورای 

و  دبیر شورا بینیپیش اساس بردبیرخانه،  یهانهیهز نیتأم ،های دبیرخانه شورای راهبریهزینه 

 .شودیمسازمان از محل اعتبارات سازمان تعیین و ابالغ  مدیرعاملو با تصویب  راهبری شورای دییتأ

 چابهار اجتماعی توسعهصندوق ب. 

صانعتی چابهاار، تحقاق -منامه مسائولیت اجتمااعی منطقاه آزاد تجااریهدف نظا نیتریاصل

نفوذ است کاه کااری بسایار فراتار از  حوزهدر  محیطییستزتوسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و 

. ضاروری اسات کاه در کناار تشاکیل شاورای راهباری مسائولیت استتوان سازمان منطقه آزاد 

اداری بارای ایان مهام اسات،  ساازیظرفیتوعی کاه نا اجتماعی شرکتی در سازمان منطقاه آزاد

جامعه محلی شاکل گیارد کاه  توسعهجلب مشارکت اجتماعی برای  منظوربهاجتماعی  سازینهاد

 .شودمیپیشنهاد  «چابهاراجتماعی  توسعهصندوق »عنوان  با یاتوسعهصندوق تشکیل 
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فعاال در  یهاشارکتغیردولتی خواهد بود که با مشاارکت  این صندوق ،ماهیت صندوق

شاوراهای  اعیاایجتمااعی محلای، نهادهاای مادنی، ، فعااالن انیکوکاارانسازمان منطقاه آزاد، 

 با مجوز وزارت کشور تشاکیل و اعیاای نگارانروزنامهتا، اساتید دانشگاه و اسالمی شهر و روس

 انتخابی برگزیده خواهند شد. صورتبهآن  مدیرهیئته

، اصااناف، گذارانیهساارماجلااب مشااارکت  منظوربااهایاان صااندوق  مأموریررت صررندوق 

توساعه  باا هادف یاتوسعهمشخص  یهاپروژهاجرای شهروندان، فعاالن مدنی و اهل رسانه برای 

 جامعه محلی، تشکیل خواهد شد.

اماا  انجاام خواهاد شاد مادیرهیئته از ساوی گذاریسیاسات ،صرندوق گذارییاستس

اولیاه را خواهاد  نظامناماهتی چابهاار حکام صانع-نظامنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری

 داشت.

 محادوده گذارانیهسارماترغیاب  باابخش اعظم تأمین مالی صندوق  ،منابع مالی صندوق

منطقه آزاد از طریق افزودن بناد مشاارکت مسائولیت اجتمااعی در قراردادهاای واگاذاری زماین 

 د بود.نندوق خواهخواهد بود. اصناف فعال در منطقه هم یکی دیگر از مناب  مالی ص
 -جاری: ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد ت4نمودار شماره 

 صنعتی چابهار

 

 
 ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

 صنعتی چابهار –در منطقه آزاد تجاری 
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مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد  تیمأمورو بیانیه  اندازچشم

 صنعتی چابهار-تجاری
 سازمان اندازچشم 

سااله و  10هار باا افقای صنعتی چاب-تجاری انداز مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزادچشم

 :سال آینده سازمان منطقه آزاد چابهار 10ی رود طشده است. انتظار میتدوین 1407برای سال 

 

 

 

 

 سازمان تیمأموربیانیه 

 

ارتقاء دانش  تعهد و رفاه نیروی با   چابهار صنعتی -تجاری عنوان سازمان منطقه آزادما به

های زیرساختخدمات و تا  میدهیمو ارتقاء  ساخته ازمانی را هوشمندانسانی  فرایندهای س

حامی  کنیم و در این مسیرفراهم زمان ممکن  نیترکوتاهدر موردنیاز محدوده را 

کارکنان  خود را شریک هستیم. این سازمان  یامنطقه توسعهگر هدایتو  ستیزطیمح

از  یامنطقهسعه پایدار خواهیم با توا می. مداندمی ستیزطیمح دوستدارو  مشتریان  جامعه

 پیشرو سازمانیبه   فعال در منطقه آزادهای مسئولیت اجتماعی خود و شرکتاجرای طریق 

افزایش تعهد و  پایدارِ حوزه نفوذ از طریقِ  توسعهتبدیل شویم. هدف ما دستیابی به  کشوردر 

در توسعه  خلی و خارجیسرمایه گذران داکارکنان سازمان  جلب مشارکتِ  یوربهره

  مهار مسائل وکارکسبجمعیت بومی در فرایندهای بازار و  واردکردن  اجتماعی منطقه

 است. یطیمحستیزاجتماعی و ارتقاء ظرفیت 

 

که عالوه بر پیگیری  باشدسازمانی پیشرو در پایبندی به مسئولیت اجتماعی 

سازمانی، پایدار از طریق تحول درونتوسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه 

 .باشدزیست مداری، توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیط مشتری
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 و ییاجرا هاییاستس  راهبردها کالن  اهداف خرد  اهداف

 صنعتی چابهار-مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری یهاطرح
 -منطقاه آزاد تجااری  در ساازمان مسائولیت اجتمااعی شارکتی اندازچشامتحقاق  منظوربه 

به شرح ذیال طرح  159سیاست و  34، راهبرد 15هدف خرد،  19هدف کالن،  4صنعتی چابهار، 

 :است شدهتدوین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی  قانون مداری و افزایش سازشفافبر  دیتأک: تحول سازمانی با 1هدف کالن 

 کارایی

 اهداف خرد:

  یاحرفهارتقاء تعلق سازمانی و اخالق 

 برای کارکنان سطوح مختلفها و امکانات رفاهی دسترسی برابر به فرصت 

 ایجاد فرصت برابر در مشارکت سازمانی 

 افزایش اعتماد سازمانی و شبکه روابط 

 هاافزایش مهارت 

 

 :1راهبردهای هدف 

 سازمان یاجتماع تیاصل مسئول ترینمهم عنوانبهسازمان  یانسان هی: حفظ و ارتقاء سرما1راهبرد 

 پذیریمسئولیتاز منظر  سازمانیدرون یندهایاو فر کردهایو اصالح ساختارها، رو ینی: بازب2 راهبرد

 سازمان یاجتماع

 در سازمان یاجتماع پذیریمسئولیتفرهنگ   ی: آموزش و ترو3 راهبرد
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 سازمانیتحول درون یهاطرحاجرایی و  هاییاستس
 هبردهارا هاسیاست هاطرح واحد زمان

 مدتمیان

توسعه  تمعاون

 تیریمد

بهبود کیفیت  های تابعهاحداث مهدکود  ویژه کارکنان سازمان و شرکت

زندگی کاری 

از طریق ارائه 

خدمات و 

 تسهیالت

ظ و ارتقاء سرما
حف

هی
 

انسان
 ی

ن 
سازما

به
ن

عنوا
 

مهم
ن

تری
 

ل
ص

ا
 

مسئول
ی

 ت
جتماع

ا
 ی

ن
سازما

 

 برای کارکنان  کیارگونومفاده از تجهیزات محیط کار و است سالم کردن مدتکوتاه

 ارائه تسهیالت مسکن به کارکنان سازمان مدتمیان

 ارائه تسهیالت و خدمات فرهنگی و ورزشی مناسب برای همه کارکنان مدتمیان

 ارائه خدمات و تسهیالت بهداشتی و پزشکی مناسب به همه کارکنان مدتمیان

 های تخصصی برای کارکنان سازماندوره برگزاری مدتکوتاه

ارتقای سطح 

ها و مهارت

دانش 

 کارکنان

 مدتمیان
های موفق منطقه آزاد در سطح ملی و برقراری تعامل با سایر سازمان

 گیری از تجربیات آنانالمللی و بهرهبین

 انگیری مدیران و کارکنروزرسانی اطالعات حوزه تصمیمتأمین و به مدتکوتاه

 کارکنان ازیموردنو ابزار شغلی  زاتیتجهتأمین  مدتکوتاه

 های سازمانیاز نوآوری تیحما مدتمیان

 بلندمدت

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 هاآنورزشی از کارکنان سازمان و حمایت از  یهاگروهانتخاب 

حفظ سالمتی 

کارکنان با 

ترویج سبک 

 زندگی سالم

 سبک زندگی سالم با محتوایآموزش کارکنان  تمدکوتاه

 حمایت از تغذیه سالم در سازمان مدتمیان

 برگزاری روز ورزش همگانی فصلی در سطح شهر با حیور کارکنان مدتمیان

 تشویق به نرمش در محیط کار سازمان بلندمدت

 ی خانواده کارکنانهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی برابرگزاری دوره مدتکوتاه

 بلندمدت
مهارتبرگزاری تورهای گردشگری خارج از استان جهت تقویت 

 های حرفه ای کارکنان

 مدتمیان
های نظری و اجرایی در منطقه و برگزاری دوره رانظنحیور صاحب

 کارورزی

 مدتکوتاه

توسعه  تمعاون

 تیریمد

 مات و امکانات موجودحمایت از کارکنان زن در دسترسی برابر به خد

دسترسی برابر 

ها به فرصت

 کردهایرودر 

 ندهایافرو 

 

بازب
نی

 ی
ختارها  رو

ح سا
ال

ص
و ا

ی
کردها
 

و 

فر
یا

دها
ن

 ی
ن

درو
ی

سازمان
 

از منظر 

ت
مسئولی

ی
ذیر

پ
 

جتماع
ا

 ی
ن

سازما
 

 های مدیریتی سازمانحمایت از حیور زنان و نیروی بومی در بخش مدتکوتاه

 روند استخدام کارکنان دنشفاف کر مدتکوتاه

 مدتمیان
تدوین اساسنامه شرایط زیست در منطقه آزاد و ارایه به کارکنان قبل از 

 استخدام

 تدوین منشور حقوق اجتماعی کارکنان منطقه آزاد مدتکوتاه

 مدتکوتاه
دستورالعمل مشخص و  بر اساسحقوق ها و اضافهبینی مشوقپیش

 کارکنان باشدشفاف که در دسترس 
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 فرایند تعیین دستمزد برای همه کارکنان یسازشفاف مدتکوتاه

 هاها و مشوقسیستم پاداش نییدر تعکارکنان  مشارکت دادن مدتکوتاه

 های مرتبط با پست سازمانیسطح مهارت به با توجهارتقای شغلی  مدتکوتاه

 برای معلوالن هاساختمانی دسترسی سازمناسب مدتکوتاه

 معرفی کارکنان شایسته با روند مشخص و امکان رقابت همه کارکنان  مدتکوتاه

 بلندمدت

 رهیمدئتیه

 مدیرعامل

 سازمان اندازچشمو  تیمأمورلحاظ کردن مسئولیت اجتماعی در بیانیه 
تعیین مسیر 

هدایت 

سازمان 

ی سوبه

مسئولیت 

 اجتماعی

 مدتمیان
اجتماعی هر نهاد، سازمان و شرکت درگیر در مجموعه تبیین مسئولیت 

 منطقه آزاد به تفکیک حوزه فعالیتی 

 بلندمدت
اتخاذ کدهای رفتاری و اخالقی مدون که تعهد سازمان را در زمینه 

 مسئولیت اجتماعی نشان دهد

 بلندمدت
ی هایریگمیتصمو  هااستیس، هادستگاهادغام مسئولیت اجتماعی در 

 انسازم

 مدتکوتاه
توسعه  تمعاون

 تیریمد

آموزش برای  و سمینارهای علمی برگزاری کارگاه آموزشی

 افزایش آگاهی

 کارکنان

گ 
ج فرهن

ش و تروی
تآموز

مسئولی
ن

ی در سازما
جتماع

ی ا
ذیر

پ
 

 

 انتشار اخبار مربوط به مسئولیت اجتماعی در نشریات سازمان مدتکوتاه

 ی آموزشی مرتبطهادورهبرگزاری  مدتکوتاه

 مدتکوتاه
 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 کارکنان سازمان در جامعه محلی داوطلبانهبه کار  قیتشو
تشویق به 

مشارکت 

کارکنان در 

ایفای مسئولیت 

 اجتماعی

 مدتکوتاه
های مختلف برای تأمین های مشارکتی بین سازمانحمایت از ایده

 نیازهای جامعه محلی

 مدتوتاهک
نفعان در خصوص وضعیت درآمدی ی سازمان به همه ذیگزارش ده

 ایو هزینه

 رجوعو ارباب انیمشتر دکنندگان یاصناف  تول گذاران هی: احترام به حقوق سرما2هدف کالن 

 :خرد هدف

 انیمشتر تیرضا شیافزا 

 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یقوق انسانپاسداشت ح 

 کنندهاحترام به حقوق مصرف 

 پایداری مببت مشتری 

 :2راهبردهای هدف 

 مداری مشتریو  یاجتماع تیانجام مسئول یدر راستا انیو حفظ حقوق مشتر تیشفاف جادی: ا1راهبرد 

 عتی چابهارصن-تجاری منطقه آزاد تیظرف شیو افزا دیتجارت، تول تی: بهبود وضع2 راهبرد
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طرف قرارداد  هایمشتریان و شرکت یهاطرحاجرایی و  هاییاستس

 سازمان
 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد سازمانی زمان

 مدتکوتاه
 ی،حقوق یریتمد

امور قراردادها و 

 امال 

 عالیت در مجموعهارایه روند ف

 پاسخگویی

یا
جاد
 

شفاف
ی

 ت
ق مشتر

حقو
ظ 

حف
و 

ی
ن

ا
 

در راستا
 ی

جام مسئول
ان

ی
 ت

جتماع
ا

 ی
و مشتر

 ی

دار
م

 ی

 ارائه اطالعات درست و صحیح به مشتریان مدتکوتاه

 انتصاب کارشناسان متخصص و کارآزموده در حوزه مشتریان مدتکوتاه

 مابینالزام به رعایت تعهدات فی مدتکوتاه

نظارت و  ی،بازرس مدتکوتاه

به  ییپاسخگو

 یاتشکا

 و انتقادات اتیشکا دنیشن یبرا یو آمادگ انیمشتر دگاهیدر  د

 ی شکایاتریگیپو 

 مدتانیم
چندگانه  حیوری، مجازی، تلفنی و...() یهابینی مکانیسمپیش

 برای پاسخگویی

 مدتانیم
توسعه  تمعاون

 مدیریت

 ی به کارکنانمدار یمشترای آموزش هبرگزاری دوره

 بینی مکانیسم ارزیابی کارکنانپیش مدتکوتاه

 ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان مدتکوتاه

 مدتکوتاه
و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

 اداری مراحلتسهیل و تسری  

سازی بهینه

 مقررات

 مدتکوتاه
و  اسیمقکوچکهای تعدیل مقررات و حمایت از شرکت

 وکارهای نوکسب

 ی،حقوق یریتمد مدتکوتاه

امور قراردادها و 

 امال 

 هارسانی واگذاری پروژهروند اطالع شفاف کردن

 گذارانفرایند واگذاری مجوزهای سرمایه شفاف کردن مدتکوتاه

 مدتانیم

و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

گسترش  ی داخلی و خارجیارگذهیسرمای تشویقی هابستهتدوین 

ظرفیت 

ی گذارهیسرما

در حوزه تولید 

 و صنعت

ضع
بهبود و

ی
 ت

ت  تول
جار

ت
ی

 د
و افزا

ی
 ش

ظرف
ی

 ت

جار
منطقه آزاد ت

-ی
صنعت

 ی
چابهار

 

 بسترسازی برای استقرار صنای  نو و زودبازده بلندمدت

 ی نوهایفنّاورتسهیل شرایط و بسترسازی برای ورود  بلندمدت

افزایش  لجستیکی هوشمند هایدستگاهبسترسازی برای استقرار  ونقلحملمعاونت  تمدانیم

ی هاتیظرف

نهادی تجارت 

بر  تأکیدبا 

 محور لجستیک

 مدتانیم
و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

 ی کاالهامهیببسترسازی برای ورود نسل نوین 

 کیتمهیدات الزم برای گسترش بازارهای الکترونی مدتانیم
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 :3راهبردهای هدف 

 یجامعه محل یتوانمندساز یدر راستا یو مهارت یآموزش عموم یفیو ک ی: ارتقاء کم1راهبرد 

 حوزه نفوذ منطقه آزاد یو درمان یبهداشت ایهشاخصبر ارتقاء  یدتأکسالمت با  شبردی: پ2 راهبرد

 آورو تاب منیمسکن مناسب اتهیه : 3راهبرد 

محالت مختلف به  یامکان دسترس شیو افزا اجتماعی – ییفیا یهای: کاهش نابرابر4 راهبرد

 یخدمات شهر

و  یومب هایظرفیتبه  با توجه التیو ش ایگلخانهاشتغال در بخش زراعت  تی: بهبود وضع5 راهبرد

 روز هاییفنّاوراستفاده از 

 ،محیطییستز هایظرفیتبا توجه به  یگردشگر یو اجتماع یکالبد هایزیرساخت تی: تقو6 راهبرد

 یو فرهنگ یاجتماع

 یاجاده یمنیا شیو افزا ایجاده یهارساختیتوسعه ز: 7راهبرد 

 یجامعه محل داری: تحقق توسعه پا3هدف کالن 

 اهداف خرد:

 ییزاکاهش فقر و اشتغال 

 از منظر اجتماعی و فیایی عادالنه امکانات و خدمات  یتوز 

 به مناب  یها و دسترسفرصت یبرابر شیافزا 

 آموزش تیبهبود وضع 

  یو معنو یفرهنگ راثیحفظ م 

 یزندگ تیفیک شیافزا 

 هاارتافزایش مه 

 یند فعالیت واحدهای بنگاهدر فرا سطح مشارکت نیروهای محلی ارتقاء 

 سطح اعتماد و مشارکت بین نهادی ارتقاء 

 

 



 چابهار یصنعت-یآزاد تجار منطقه (CSR) یشرکت یاجتماع یتنظامنامه مسئول | 40

 

 جامعه محلی یهاطرحاجرایی و  هاییاستس
 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد سازمانی زمان

 مدتمیان

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

معاونت مناب  

 انسانی

 

 و یدبستانشیپ احداث مراکز آموزشی مشارکت در

 سازمدرسهو خیرین  وپرورشآموزشبا  دبستانی

دسترسی تسهیل 

به مراکز و  همگانی

 موزشیامکانات آ

 و کادر تیفیباک

با  یاحرفهآموزشی 

 یهامحلهاولویت 

 کم برخوردار

ارتقاء کم
 ی

و ک
فی

 ی
ش عموم

آموز
 ی

و مهارت
 ی

در راستا
 ی

دساز
توانمن

 ی
حل

جامعه م
 ی

 مدتکوتاه
های آموزان استعداد درخشان در رشتهحمایت از دانش

 مختلف

 تمدکوتاه
در مراکز  ازیموردنمشاغل  به توجه بادانشجویان  یهبورس

 معتبرعلمی 

 مدتکوتاه

برای  یاحرفههمکاری با سازمان فنی و  نامهتفاهمعقد 

 آیندهتوسعه صنعتی  ازیموردن یهارشته کردن ریدا

 منطقه

آموزی و مهارت

 آموزیحرفه

 

 

 

 مدتمیان
فنی  یهانرستانهدر ایجاد  وپرورشآموزشمشارکت با 

 و کار و دانش پیشرفته یاحرفهو 

 بومی یهاحرفهآموزش  یاستانداردسازشناسایی و  مدتکوتاه

 مدتمیان
 یهابنگاهبه شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه منطقه 

 ازیموردن یهارشتهاقتصادی در 

 مدتکوتاه

کردن در فراهم  یاحرفهمشارکت با سازمان فنی و 

برای  ازیموردنسهیالت الزم برای جذب استادکارهای ت

 جدید یهارشته

 مدتمیان
ها و تربیت شرکت ازیموردنای مشاغل نیازسنجی دوره

 هابومی الزم در این حوزه نیروی

 مدتکوتاه
آموزی و برگزاری مسابقات در زمینه حرفه

 و خالقیت ینوآورآموزی برای تشویق به مهارت

 مدتکوتاه
ی در دست یصنای آموزش امحلهی هاکانونتشکیل 

 ی بومی منطقههارشته

 مدتکوتاه

برگزاری نشست ها و برنامه های علمی، فرهنگی و 

اجتماعی ملی در منطقه با هدف معرفی استان و ایجاد 

 ارتباط بین منطقه ای در کشور

و  یفن تمعاون بلندمدت

 ییربنایز

خارج از محدوده منطقه تأمین دسترسی ساکنان 

 کشیچابهار به آب شرب لوله آزادشهر
به  برابر دسترسی

آب آشامیدنی 

یپ سالم
شبرد
 

ت با 
الم

س

د
تأکی

 
بر ارتقاء 

ص
خ

شا
ی

ها
 

داشت
به

 ی
و درمان

حوزه نفوذ منطقه  ی

آزاد
 

 

 تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ بلندمدت
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 بلندمدت

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

 ی در شهرروادهیپسواری و احداث مسیرهای دوچرخه

ترویج سبک 

 زندگی سالم

 برگزاری دوره های آموزش سبک زندگی اقتصادی مدتمیان

 کارهای کوچک ،کسب وکارآفرینی خردبرگزاری دوره  مدتمیان

 های کتاب خوانی و تروی  نگارشبرگزاری جشنواره مدتکوتاه

 های ورزشی مناسب و در دسترس برای عمومث سالناحدا مدتکوتاه

 های مناسب برای معلوالن و سالمندانایجاد زیرساخت مدتمیان

 برگزاری جشنواره شهر سالم مدتمیان

 های بومیحمایت از برگزاری ورزش بلندمدت

 بلندمدت

غذا،   یریتمد

 دارو و سالمت

 حمایت از احداث مراکز بهداشتی

 

 رسیدست

همگانی به خدمات 

درمانی -بهداشتی

 پایه

 حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی مدتمیان

 ی ویژه معلوالنبخشتوانحمایت از احداث مراکز  مدتمیان

 مدتکوتاه
حمایت از حیور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در 

 ایصورت دورهروستاها و مراکز دور از دسترس به

 دتمکوتاه
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با هزینه مناسب به 

 ساکنان بومی

 مدتمیان
های آموزشی بهداشتی مستمر حمایت از برگزاری برنامه

 برای عموم و در روستاها

 های پزشکی و پیراپزشکیدانشجویان رشته یهبورس بلندمدت
تربیت آموزش و 

ی نیروی بهداشت

 درمانی بومی
 مدتمیان

های در دوره مایت از تربیت و آموزش باسوادان بیکارح

های کاربردی مهارتهای کمک پرستاری، دوره

 های این حوزه و استخدامو سایر مهارت آزمایشگاه

 بلندمدت

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

 حمایت از نهادهای مدنی فعال حوزه اعتیاد

سوءمصرف کاهش 

 اعتیادآور مواد

 تمدکوتاه
سازی و آگاه در خصوصحمایت از مراکز بهداشت 

 کاهش بیماری ایدز

 مدتکوتاه
های آموزشی درباره سوءمصرف مواد برگزاری کارگاه

 با همکاری مدارس و مراکز فرهنگی

 مدتکوتاه
دایرکردن ایستگاه های سالمت با هدف تروی  

 های پرخطرمحصوالت بهداشتی در بین گروه

 زایی آنانحمایت و توسعه مراکز بازپروری و اشتغال تمدکوتاه

 مدتمیان
غذا،   یریتمد

 دارو و سالمت

ها و های تشویقی برای شرکتطراحی بسته

گذاران بخش خصوصی برای تحت پوشش سرمایه
 

پوشش  تأمین
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 بیمه همگانی همه کارگران و کارمندان قرارداد

 تیایجاد صندوق های کوچک حمای مدتمیان

 مدتمیان
صرفه برای حمایت از تسهیالت درمانی ارزان و به

 های فاقد بیمهگروه

 مدتکوتاه

 یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیو سرما

 سازمان

حمایت از تأمین مسکن مناسب خانوارهای تحت 

 پوشش کمیته امداد

دسترسی به مسکن 

 مناسب

تهیه 
ن و 

ب ایم
ن مناس

مسک
ب

تا
آور

 ی

 مدتمیان
گذاران بخش خصوصی برای ساخت به سرمایه تشویق

 مسکن ایمن و سازگار با اقلیم منطقه

 هاهای بازسازی مسکن فرسوده در بین گروهآموزش دوره مدتمیان

 مدتمیان
های فعال در منطقه برای احداث مسکن تشویق شرکت

 ایمن و مناسب برای کارمندان و کارکنان خود

 مدتکوتاه
زندگان مسکن برای استفاده از معماری بومی تشویق سا

 در ساخت مسکن

 مدتمیان
و  یفن تمعاون

 ییربنایز

 ارائه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری به شهر چابهار

افزایش محدوده 

 خدمات سازمان

ش نابرابر
کاه

ی
ها

 ی
ضا

ف
ی

ی
 –

 
ی

جتماع
ا

 
و 

افزا
ی

 ش
ن دسترس

امکا
 ی

ف به 
ختل

ت م
ال

ح
م

ت شهر
ت و امکانا

دما
خ

 مدتمیان ی
ی عمرانی و زیربنایی در هاپروژهکمک به انجام 

 روستاهای حوزه نفوذ منطقه آزاد

 مدتمیان

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

امکان دسترسی عمومی به مراکز فرهنگی و تفریحی 

 مختص سازمان

حمایت از حیور فعاالن ورزشی، فرهنگی و هنری در 

 ها هراستای برگزاری برنام

احداث مراکز فرهنگی چندمنظوره )فرهنگی، تفریحی( 

 در سطح شهر

 بلندمدت

 یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیو سرما

تقویت ظرفیت  هاحمایت و تشویق به ایجاد گلخانه

تطبیق با تغییرات 

  اقلیمی

ضع
بهبود و

ی
 ت

ت 
ش زراع

خ
ل در ب

اشتغا
خانه

گل
ی

ا
 

و 

یش
ت

ال
با 

 
جه

تو
 

به 
ت

ظرفی
ی

ها
 

بوم
 ی

 و
استفاده از 

ی
فنّاور

ی
ها

 
روز

 

 مدتمیان
از مناب   حفاظت کنندههای تشویق به فعالیت

 یزیستمحیط

 مدتمیان
در با سایر نهادهای محلی همکاری گذاری و سرمایه

وری افزایش بهره های کشاورزیوریاتحقیقات کشاورزی و توسعه فن

درآمد و کشاورزی 

 دکنندگانیتول

محصوالت 

 دکشاورزی خر

 یی در حوزه کشاورزیزااشتغالهایی برای ارائه مشوق مدتکوتاه

 های جدید کشاورزیحمایت از آموزش روش مدتکوتاه

 مدتکوتاه
ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه از گروه تیحما

 تروی  کشاورزی
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 مدتکوتاه

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

ورزی و حمایت از های کشابرگزاری جشنواره

 برگزیدگان

حمایت از 

 بازاریابی برای

کاالها و 

های فرآورده

 کشاورزی
 مدتکوتاه

و  یفن تمعاون

 ییربنایز

های تابعه و مشتریان به خرید محصوالت تشویق شرکت

 بومی موردنیاز

 مدتکوتاه

و  یفن تمعاون

 ییربنایز

 رنصب عالئم و تابلوهای راهنما برای گردشگران در شه

بهبود امکانات و 

 هازیرساخت

تقو
ی

 ت
یز

ت
خ

رسا
ها

 ی
د

کالب
 ی

جتماع
و ا

 ی
گردشگر

 ی
جه به ظرف

با تو
ی

ت
ها

 ی
یز

ت
س

ح
م

طی
  ی

جتماع
ا

 ی
و فرهنگ

 ی

 مدتمیان
احداث مراکز گردشگری چندمنظوره برای استفاده از 

 های مختلف در فصول سالفعالیت

 مدتکوتاه
هر و نقاط احداث سرویس بهداشتی مناسب در سطح ش

 گردشگری

 تمعاون بلندمدت

ونقل و حمل

 تیترانز

 چابهار-اندازی خط اتوبوس دریایی کنار  راه

 ایهوایی، ریلی و جاده ونقلحملتسهیل  بلندمدت

 مدتمیان
و  یفن تمعاون

 ییربنایز
 نصب تجهیزات و مبلمان شهری کافی و متناسب با اقلیم

 مدتکوتاه

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

 یتور گردانآموزش نیروی ماهر در حوزه گردشگری و 

حمایت و توسعه از 

مشاغل حوزه 

 گردشگری

 وکارهای خانگی و بومیحمایت از کسب مدتکوتاه

 یدست یصناارائه تسهیالت به شاغالن بخش  مدتکوتاه

 مدتکوتاه
ی و ستد یصناهای آموزشی در حوزه برگزاری کارگاه

 غذاهای بومی

 مدتکوتاه
ی و دست یصناهای مختلف و ارائه برگزاری جشنواره

 های نومحصوالت خانگی و معرفی ایده

 یبرند سازی و دست یصناارائه تسهیالت برای نوآوری در  مدتکوتاه

 خالق  یهاانیجربر  تأکیدحمایت از موسیقی بومی با  مدتکوتاه

 حمایت از بوم گردی و ارائه تسهیالت به شاغالن بخش مدتکوتاه

 مراکز اقامتی ها واجبار به استخدام نیروی بومی در هتل مدتکوتاه

 تشویق به استفاده از معماری بومی در مراکز اقامتی مدتکوتاه

 مدتکوتاه
گذار به خرید های و مرسسات سرمایهتشویق شرکت

 ت بومیمحصوالت پوشا  و محصوال

 مدتکوتاه
ی و تبلیغ محصوالت شهربرونهای برگزاری جشنواره

 بومی محدوده
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 مدتکوتاه
و  هاساختماناستفاده از نمادهای هنری بومی در طراحی 

 مبلمان شهری منطقه آزاد

 مدتکوتاه
برگزاری روز پوشا  بومی در شهر و تشویق به حیور 

 ی در این روزبوم بالباسدر سازمان  کارکنان

 تعاونم مدتکوتاه

ونقل و حمل

 تیترانز

حمایت از نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در 

 محورهای پرتردد

بهبود وضعیت 

ها و کاهش راه

 ایتصادفات جاده

توسعه 
یز

ت
خ

رسا
ها

ی 
جاده

ا
ی 

ش ایمن
ی و افزای

جاده
ا

 ی

 بلندمدت
گذار برای کمک های سرمایهها و موسسهتشویق شرکت

 به احداث معابر ایمن در محدوده نفوذ هر شرکت

 مدتکوتاه

 ،یفرهنگ تمعاون

و  یاجتماع

 یگردشگر

گذار به آموزش ها و مرسسات سرمایهتشویق شرکت

 ها با محوریت رانندگی ایمنرانندگان کامیون

 مدتکوتاه
گذار برای ی سرمایههامرسسهها و تشویق شرکت

 عنوان پاداش به رانندگانبهدرنظرگرفتن رانندگی ایمن 

 مدتمیان
های آموزشی قوانین شهری در رانندگی برگزاری دوره

 آموزانبرای دانش

 مدتمیان
گذار به حمایت از ها و مرسسات سرمایهتشویق شرکت

 تصادفی برای مجروحان بخشتوانمراکز 

 :4راهبردهای هدف 

 منطقه یآب و فاضالب در جهت حفظ مناب  آب داریپا تیری: مد1راهبرد 

 یمیاقل هایظرفیتبر  یدتأکنو با  یهایدر انرژ یگذار هیو سرما ی: بهبود مصرف انرژ2راهبرد 

 و سواحل پیرامون چابهار  یبر خل یدتأکبا  ییایدر زیستیطمحاز  داری: محافظت و استفاده پا3 راهبرد

 

 منطقه محیطیزیست تیظرف یداری: حفظ  ارتقاء و پا4هدف کالن 

 :خرد هدف

 یعیحفظ مناب  طب

 دریایی زیستمحیط یهایکاهش آلودگ 

 یمصرف انرژ یبهبود الگو 

 با توجه به مناب  موجود یوربهره شیافزا 

 به مناب  یدسترس شیمنطقه، افزا یستیز راثیحفظ م 
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 یستزیطمح حوزه یهاطرحاجرایی و  هاییاستس
 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد سازمانی زمان

 مدتمیان

 ییربنایو ز یفن تمعاون

 ترکمبه آب گیری از الگوهای کشت مناسب با نیاز بهره

منابع آبی  نیتأم

منظور هپایدار ب

پاسخگویی به 

مشکل کمبود 

 آب

 

د
م

ری
ی

 ت
یپا

دار
 

ب
ال

ض
ب و فا

آ
 

ی
برا

 
ع آب

ظ مناب
حف

 ی
منطقه

 مدتمیان 
های مربوط به آب حفاظت و بازیابی اکوسیستمه کمک ب

 هاو دریاچه هارودخانه، هاتاالب ازجمله

 برداری غیرمجاز آبنظارت بر کاهش بهره مدتمیان

 های زیرزمینی با کود و سمومآب آلوده نکردننظارت بر  مدتمیان

 مدتمیان
و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما
 ر زمینه مصرف آباز نوآوری د تیحما

 اشت و مصرف آبدساالنه بر یگزارش ده ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه

 بلندمدت

 ییربنایو ز یفن تمعاون

دستیابی به دسترسی کافی برابر به امکانات حمایت از 

فاضالب و  بهبود ب بهداشتی برای همهفاضال

 محیطبهداشت 
 مدتکوتاه

رهاسازی  حداقل رساندنو به  از میان بردن انباشت زباله

 ضایعات و مواد شیمیایی سمی و خطرنا 

 مدتکوتاه

 ییربنایو ز یفن تمعاون

ای مدیریت راج مدیریت آب نف  درهای ذیگروهمشارکت  ازحمایت 

منابع  وستهیپهمبه

آب در همه 

 سطوح

 مدتکوتاه
نفعان برای نظارت بر تشکیل نهادی متشکل از ذی

 بخش صنعت، کشاورزی و خانگی مصرف آب در

 مدتکوتاه
 یاجتماع ،یفرهنگ تمعاون

 های فعال در حوزه آبتشکیل و حمایت از گروه

 جویی در مصرف انرژیبه صرفه سازمانتشویق کارکنان  مدتکوتاه

بر  تأکید

بازیافت زباله 

در حفظ 

 ستیزطیمح

ف انرژ
صر

بهبود م
 ی

و 
سرما

هی
ذار

گ
 ی

در 
انرژ

ی
ها

 ی
نو ب

ا 

د
تأکی

 
بر 

ظرف
ی

ت
ها

 ی
اقل

می
 ی

 ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه

 و سازمان در مصرفی سوخت نوع و میزان بررسی

حذف تجهیزات و و  وریبهره بهبود برای ریزیبرنامه

 امکانات پرمصرف

 مدتکوتاه
 یاجتماع ،یفرهنگ تمعاون

 تشویق کارکنان سازمان به بازیافت

 داث مرکز بازیافتحمایت از اح بلندمدت

 آوری مناسب آن بینی سطل زباله بازیافت و جم پیش ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه

 مدتکوتاه
 یاجتماع ،یفرهنگ تمعاون

 نف های ذیآموزش بازیافت به گروه

 ها و مرسسات تابعه به بازیافتتشویق شرکت مدتکوتاه

 بلندمدت

و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

 ها در این زمینهحمایت از تولیدات بازیافتی و نوآوری

 مدتکوتاه

گذاران برای استفاده ها و سرمایهارائه تسهیالت به شرکت

در ساخت و  مصرفکماز امکانات و تجهیزات 

 اندازیراه
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 مدتمیان
انرژی و  هایگذاری در زیرساختسرمایهحمایت از 

 های پا وریافن

 دیتجدانرژی 

و  ریپذ

های فناوری

 پاک

 مدتکوتاه
ها و مرسسات برای استفاده از ارائه تسهیالت به شرکت

 پا  یهایفناور

 مدتکوتاه
همکاری با مرسسات آموزشی و تحقیقاتی برای توسعه 

 های الزمزیرساخت

و  یاقتصاد تمعاون مدتکوتاه

 یگذارهیسرما

در مراکز معتبر و  دانشجویان و محققان بومی یهبورس

 های آنانحمایت از نوآوری

 وکارهای مرتبط با این حوزهبه کسب التیتسهارائه  مدتکوتاه

 مدتکوتاه

 ییربنایو ز یفن تمعاون

 لودگی دریایی از همه نوعجلوگیری و کاهش آ

 های دریایی و آلودگی مواد مغذی گیاهیزباله

مدیریت و 

محافظت پایدار 

 هایاکوسیستم

دریایی و 

 ساحلی

ت و استفاده پا
حافظ

م
ی

دار
 

از 
ح

م
ی

زط
ی

ت
س

 
در

ای
ی

ی
 

با 
د

تأکی
 

خل
بر 

ی
 ج

ل پ
ح

چابهار و سوا
ی

ن
رامو

 

 مدتمیان
اقدامات نابودکننده ماهیگیری و اجرای  به دادن انیپا

 های مدیریت علمیبرنامه

 هاآنو حفاظت از  درنا یهاگونه شناسایی مدتمیان

 مدتمیان

 شناخت ازنظر قیقو د علمی مطالعاتی یهاحرط منجاا

 منظور حفظبه منطقهدر  ساحلو  یادر کوسیستمیا تتباطاار

 منطقهدر  یطیمحستیز توسعهو  هاحطر بین هماهنگی

 مدتمیان

 ینوتدو  ساحلی توسعه یهاتیفعال برای راتمقر تعیین

 محیطییستز کیفیت بر رتنظا منظوربه ییهابرنامه

 بر رتنظاو  ساحلی ناحیهدر  خصوصی بخش یهاحطر

 نهایی افهدا به نسیدر تا هاآن

 بلندمدت

و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

 یهااربزا تهیهو  هاروش ذتخاا یابر یگذارهیسرما

 ونبد تن ماهیاز  ارپاید و بیشتر یداربرهبهر برای مناسب

 منطقهدر  یبزآ مناب  سایر بهزدن  صدمه

 بلندمدت

 هشا) البستر ژهیوبهو  میگو ورشپر یهاسراچه توسعه

 باهدف محیطییستز یهااردستاندا با مطابق (میگو

 البستر طبیعی مناب  بر رفشا کاهش

 مدتمیان

 هاژپالو  یاصخره حلاسو یرو بر یارگذسرمایه

از  یجلوگیرو  هاگیدلوآ ف و ر( ارهمو حلاسو)

 ساحل فرسایشو  تخریب

 منطقه حلاسو چهریکپا مدیریت نهیدرزم یجد یپیگیر ییربنایو ز یفن تمعاون دتممیان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آزاد  اقتصادی یهابنگاهمسئولیت اجتماعی  نظامنامهبخش دوم؛ 

 صنعتی چابهار -تجاری
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منطقه  اقتصادی یهابنگاهمسئولیت اجتماعی  تیمأمورو بیانیه  اندازچشم

 صنعتی چابهار -ریآزاد تجا

 
 یاقتصاد یهابنگاه یاجتماع تیمسئول اندازچشم 

 

صنعتی چابهار، -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهانداز مسئولیت اجتماعی شرکتی چشم

 یهاابنگاهساال آیناده  10رود طی شده است. انتظار میتدوین 1407ساله و برای سال  10با افقی 

 :اقتصادی منطقه آزاد چابهار

 

 

 

 

 

 اقتصادی یهابنگاهبیانیه مأموریت 

صنعتی چابهار با ارتقاء دانش   -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهعنوان ما به

 قررار دادنشرتریان  مردنظر خردمات بره م ارائهبهبود   شاغلتعهد و رفاه نیروی 

شررکتی و فراینردهای توسرعه شررکت   یهابرنامرهدر  محیطیزیستمالحظات 

نقش اساسی در توسرعه منطقره ایفراء خرواهیم   کت در توسعه اجتماع محلیمشار

 وریبهررهاز طریقِ افزایش تعهرد و  منطقهپایدارِ  توسعههدف ما دستیابی به  کرد.

 اقتصادیدر توسعه  تولیدی یهاتیفعالو  گذاریسرمایهگسترش   هابنگاه نشاغال

  مهرار مسرائل وکارکسربو  جمعیت بومی در فرایندهای بازار واردکردنمنطقه  

 است. محیطیزیستاجتماعی و ارتقاء ظرفیت 

 

پیشرو در پایبندی به مسئولیت اجتماعی باشند که عالوه بر پیگیری  ییهابنگاه

بنگاهی، صادی به دنبال تحقق توسعه پایدار از طریق تحول درونتوسعه اقت

 باشند. زیستیطمحمداری، توسعه جامعه محلی و حفاظت از مشتری
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 یهاو برنامه ییاجرا هاییاستس  راهبردها  خرد اهدافاهداف کالن  

 صنعتی چابهار -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهمسئولیت اجتماعی 
 -آزاد تجااری  اقتصاادی منطقاه هاایبنگاهمسائولیت اجتمااعی  اندازچشامتحقاق  منظوربه 

باه شارح ذیال طارح  61سیاست و  13، راهبرد 9هدف خرد،  17هدف کالن،  4صنعتی چابهار، 

 :است شدهتدوین

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مسئولیت اجتماعی بنگاه عمل: ارتقاء سرمایه انسانی با 1هدف کالن 

 اهداف خرد:

  ی در راستای مسئولیت اجتماعیاحرفهارتقاء تعلق سازمانی و اخالق 

 همه شاغالن بنگاهها و امکانات رفاهی برای سترسی برابر به فرصتد 

 ها و ارتقای دانش فنیافزایش مهارت 

 

 :1راهبردهای هدف 

 بنگاه یانسان هیحفظ و ارتقاء سرما: 1راهبرد 

 در بنگاه یاجتماع یریپذ تیفرهنگ مسئول  یآموزش و ترو: 2راهبرد 
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 سازمانیدرون هایاجرایی و طرح هاییاستس
 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 مهارتی برای شاغلین -های آموزشیبرگزاری دوره مدتکوتاه

ها مهارتارتقای سطح 

 و دانش شاغلین

ی بنگاه
ظ و ارتقاء سرمایه انسان

حف
 

 ها و ابتکارات شاغلیناز نوآوری تیحما مدتکوتاه

 مدتمیان
 و یاحرفهفنی  النیالتحصفارغجذب نیروی انسانی از بین 

 کاربردی-علمی 

 تدوین دستورالعمل ارتقای شغلی در بین کارکنان مدتکوتاه

 نانارتقای شغلی کارک

 یریگمیتصممدیریتی و  یهاپستارتقای شغلی زنان در  بلندمدت

 باز پرورانو  الناختصاص سهمیه استخدام معلو مدتکوتاه

 های مرتبط با پست سازمانیبه سطح مهارت توجه ارتقای شغلی با مدتمیان

 روند استخدام کارکنان یسازشفاف مدتکوتاه

 رایند تعیین دستمزد برای همه کارکنانف یسازشفاف مدتکوتاه

 رفاه و آسایش شاغلین

 هاها و مشوقتعیین سیستم پاداش درکارکنان  مشارکت دادن مدتکوتاه

 ن حداقل حقوق برای شاغلینیتعی مدتکوتاه

 کاری در کمیته امنیت و سالمت کاری یهاگروهتعیین نماینده  مدتکوتاه

 و ابزارهای ایمنی و بهداشت محیط کاری محیط نیتأم مدتکوتاه

 برقراری بیمه کاری برای همه شاغلین مدتکوتاه

 مدتمیان
های تابعه کارکنان سازمان و شرکت داوطلبانهبه کار  کردن قیتشو

 در جامعه محلی

 تشویق به مشارکت

گ 
ج فرهن

ش و تروی
آموز

ت
مسئولی

ی
ذیر

پ
 

ی در بنگاه
جتماع

ا
 

 

 یریگمیتصمین مدیریت و شاغلین در امر مشارکت ب مدتمیان

 مدتمیان
های مختلف برای تأمین های مشارکتی بین سازمانحمایت از ایده

 نیازهای جامعه محلی

 مدتمیان
وضعیت درآمدی و  دربارهنفعان سازمان به همه ذی یگزارش ده

 ایهزینه
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 اقتصادی یهابنگاهتریان برای مش ییهاطرحاجرایی و  هاییاستس
 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 وجود سیستم مرجوعی کاال و خدمات تولیدی مدتکوتاه

پذیرش نقصان و 

 پاسخگویی

یا
جاد
 

شفاف
ی

 ت
ظ 

حف
و 

ق مشتر
حقو

ی
ن

ا
 

در 

راستا
 ی

جام مسئول
ان

ی
 ت

جتماع
ا

 ی

 یطیمحستیزاقتصادی، اجتماعی و  یهاگزارشانتشار عمومی  مدتانیم

 انتشار اطالعات عمومی و مرتبط با مشتری مدتمیان

 معابر برای دسترسی به بنگاه یسازمنیااصالح و  مدتکوتاه

ایجاد 

 هارساختیز

ت و 
ال

ش تسهی
افزای

ی 
ت در راستا

دما
خ

ی
دار

ی م
مشتر

 

 ایجاد تابلوهای راهنما برای باال بردن خوانش محیطی مدتکوتاه

 رفاهی برای مشتریان یهارساختیزایجاد  مدتکوتاه

 بهداشتی برای مشتریان یهارساختیزایجاد  مدتکوتاه

 زیباسازی محیطی مدتانیم

 

 

 

 رجوعارباب و انی: احترام به حقوق مشتر2هدف کالن 

 :خرد هدف

 انیمشتر تیرضا شیافزا 

 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یپاسداشت حقوق انسان 

  کنندهمصرفاحترام به حقوق 

 

 :2راهبردهای هدف 

 یاجتماع تیانجام مسئول یدر راستا انیو حفظ حقوق مشتر تیشفاف جادی: ا1راهبرد 

 یدارم یمشتر یو خدمات در راستا التیتسه شیافزا: 2 راهبرد
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 یجامعه محل داری: تحقق توسعه پا3هدف کالن 

 اهداف خرد:

  ییزااشتغالکاهش فقر و 

 عادالنه امکانات و خدمات  یتوز 

 به مناب  یها و دسترسفرصت یبرابر شیافزا 

 آموزش تیبهبود وضع 

 یزندگ تیفیک شیافزا 

 هاافزایش مهارت 

 

 :3راهبردهای هدف 

 یجامعه محل یتوانمندساز یدر راستا یررسمیو غ یآموزش رسم یفیو ک ی: ارتقاء سطح کم1راهبرد 

 یبهداشت و درمان جامعه محل تیبر ارتقاء وضع یدتأکسالمت با  شبردیسالم و پ یزندگ: 2راهبرد 

 یاشتغال و توسعه اقتصاد تیبهبود وضع: 3راهبرد 
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 هایی برای جامعه محلیاجرایی و طرح هاییاستس

 
 

 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 دسترسی همگانی حمایت از احداث مراکز آموزشی مدتمیان

مراکز و امکانات آموزشی به 

 یاحرفهآموزشی  و کادر تیفیباک

 کم برخوردار یهامحلهبا اولویت 

ی 
ی و کیف

ح کم
ارتقاء سط

ش
آموز

 
ی

ی و غیررسم
رسم

 

در
 

راستا
ی

حل
جامعه م

ی 
دساز

ی توانمن
 

 مشارکت در افزایش تجهیزات و امکانات آموزشی مدتمیان

 مدتمیان
 به توجه باآموزی وزی و حرفهآمهای گسترده مهارتبرگزاری دوره

 نیازهای شغلی

 آموزیآموزی و حرفهمهارت

 

 

 

 یآموزمهارت ای وهای فنی و حرفهایجاد و گسترش موسسه مدتمیان

 بومی یهاحرفهآموزش  یاستانداردسازشناسایی و  

 هاای در شرکتحرفههای فنیالتحصیالن بومی دورهفارغ یریکارگبه مدتمیان

 مدتکوتاه
ای غیربومی موردنیاز در مراکز آموزشی چابهار و جذب نیروهای حرفه

 های الزممحدوده نفوذ آن با دادن تسهیالت و مشوق

 بومی و تربیت نیروی هابنگاه ازیموردنای مشاغل نیازسنجی دوره مدتمیان

به  برابردستیابی به دسترسی  ب شربتأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد به آ مدتانیم

 نیتأمو  آب آشامیدنی سالم

 انرژی

دگ
زن

 ی
سالم و پ

ی
شبرد
 

ت با 
الم

س
د

تأکی
 

بر ارتقاء
 

 
ضع

و
ی

 ت
حل

جامعه م
ن 

ت و درما
داش

به
 ی

 تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ مدتانیم

 ریپذ دیتجدانرژی الزم از مناب   نیتأم 

 اکز بهداشتیحمایت از احداث مر بلندمدت

دسترسی همگانی به خدمات 

 درمانی پایه-بهداشتی

 حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی مدتمیان

 ویژه معلوالن یبخشتوانحمایت از احداث مراکز  مدتمیان

 مدتکوتاه
حمایت از حیور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در روستاها و مراکز 

 یاصورت دورهدور از دسترس به

 مناسب به ساکنان بومی متیباقارائه خدمات پزشکی و بهداشتی  مدتکوتاه

 موزشی بهداشتی مستمر برای عمومهای آحمایت از برگزاری برنامه مدتمیان

 استفاده از نیروی کار بومی مدتکوتاه
 اشتغال بومی

ضع
بهبود و

ی
 ت

ل 
اشتغا

و 

ی
صاد

توسعه اقت
 

 ومی در رده میانی و باالی بنگاهاستفاده از نیروی ب مدتانیم

 میرمستقیغباال بردن میزان اشتغال مستقیم و  مدتمیان

 بومی ظرفیت دارای یهاحوزهدر  ییزااشتغالهایی برای ارائه مشوق مدتمیان توسعه اقتصادی

 محلی کنندگاننیتأماز  ازیموردناقالم مصرفی و مواد اولیه  نیتأم مدتکوتاه
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 زیستیطمح حوزههای طرحاجرایی و  هاییاستس
 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

استفاده بهینه و مجدد از  ب و فاضالب تولیدیااستفاده مجدد از پس مدتمیان

 منابع آبی

 

د
م

ری
ی

 ت
یپا

دار
 

ب در 
ال

ض
ب و فا

آ

ی
برا

 
ع آب

ظ مناب
حف

 ی
منطقه

 

 سبز یدر فیاتولیدی اب و فاضالب استفاده مجدد از پس مدتمیان

 برودتی هایدستگاهاستفاده از آب حاصل از چگالش  مدتمیان

 از نوآوری در زمینه مصرف آب تیحما مدتمیان

 ساالنه برداشت و مصرف آب یگزارش ده مدتکوتاه

فاضالب و  بهبود هابنگاهب و فاضالب تولیدی امشارکت در تصفیه پس بلندمدت

شهری ب و فاضالب تولیدیامشارکت در تصفیه پس مدتوتاهک محیطبهداشت   

 صنعتی یهازبالهکاهش  ستیزطیمحدوستدار  یبندبسته برایاستفاده از مواد مناسب  مدتمیان

ت و استفاده پا
حافظ

م
ی

دار
 

از 

ح
م

ی
زط

ی
ت

س
 تولیدی یهازبالهبازیافت  مدتمیان 

 مشارکت در بازیافت زباله مدتمیان

 ماده اولیه تولیدات عنوانبهاستفاده از مواد بازیافتی  دتممیان

 کاهش آلودگی هوا یاگلخانهکاهش میزان تولید گازهای  مدتکوتاه

 کاهش میزان تولید ذرات معلق مدتکوتاه

 منطقه یطیمحستیز تیظرف یداری: حفظ  ارتقاء و پا4هدف کالن 

 :خرد هدف

 یعیفظ مناب  طبح 

  یستیز طیمح یهایکاهش آلودگ 

  یمصرف انرژ یبهبود الگو 

  با توجه به مناب  موجود یوربهره شیافزا 

  به مناب  یدسترس شیمنطقه، افزا یستیز راثیحفظ م 

 :4راهبردهای هدف 

 منطقه یحفظ مناب  آب با هدفآب و فاضالب  داریپا تیری: مد1راهبرد 

 زیستیطمحاز  داریتفاده پا: محافظت و اس2راهبرد 
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اقتصادی منطقه آزاد  یهابنگاهارکان مسئولیت اجتماعی   یهاشاخص

 صنعتی چابهار -تجاری
صانعتی جمهاوری اساالمی  -چگونگی اداره منااطق آزاد تجااریه یک قانون با توجه به ماد

انجاام اماور زیربناایی، عماران و آباادانی، رشاد و »که در آن هدف از ایجاد مناطق آزاد را  ایران

و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم باازار  گذارییهسرماتوسعه اقتصادی، 

تولیاد و صاادرات کاالهاای صانعتی و  ،یامنطقاهال در بازارهای جهانی و کار و کاال، حیور فع

و ایان اهاداف در راساتای ایجااد توساعه پایادار در  کندیمبیان « تبدیلی و ارائه خدمات عمومی

هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز تعادل بخشی بین رشاد اقتصاادی و  .استمناطق آزاد 

 یادار اسات؛برای توسعه پا ایینهزمایجاد  یطورکلبهو  محیطییستزتوسعه اجتماعی، اقتصادی، 

صانعتی چابهاار عاالوه بار ساازمان  -مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقاه آزاد تجااری روینازا

اعام  هاابنگاهمجموعه  چراکه، شوندیماقتصادی مستقر در منطقه نیز  یهابنگاهمنطقه آزاد، شامل 

موتور محرکه توسعه  عنوانبهطقه آزاد با عملکرد و جایگاه خود از تجاری و تولیدی و سازمان من

مسائولیت اجتمااعی شارکتی  نظامناماه. به همین منظاور وجاود شوندیماقتصادی منطقه محسوب 

 اقتصادی منطقه الزم و ضروری است. یهابنگاه برای

نعتی صا -اقتصاادی مساتقر در منطقاه آزاد تجااری یهاابنگاهمسئولیت اجتماعی شرکتی در 

برا وضرعیت  یتسراوبهوضعیت موجود میل که  شودیمکامل محقق  طوربهچابهار زمانی 

اقتصاادی مشاتمل  هایبنگاه شرکتیمسئولیت اجتماعی  نظامنامه روینازا؛ داشته باشد را مطلوب

اسات و هار یاک از ابعااد دارای  زیساتیطمحسازمانی، مشتریان، جامعه محلای و  رکنبر چهار 

 یریگانادازهقابلو وضاعیت موجاود هار بنگااه  مطلوبوضعیت  یلهوسبه تند کههس ییهاشاخص

را  هااآنامکاان مقایساه  ،اقتصاادی یهابنگاهمسئولیت اجتماعی برای  نظامنامهاین ویژگی  است.

 مورد ارزیابی قرار گیرد. تواندیمسالیانه  طوربهکه  آوردیمفراهم 
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 -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهت اجتماعی  ارکان مسئولی یهاشاخص: 3جدول شماره 

 صنعتی چابهار

 وضعیت موجود مطلوبوضعیت  شاخص ارکان

ی
سازمان

 

 میزان دستمزد دریافتی حداقل دستمزد دستمزد

 آموزش

 میزان ساعت آموزش ضمن خدمت شاغلین موردنیازآموزش 

 شدهجذبتعداد نیروی کار 

 دارای مهارت

و  یاحرفهفنی و  زاز مراک شدهجذبمیزان نیروی کار 

 علمی و کاربردی

 شدهبیمهتعداد نیروی کار  تعداد نیروی کار بیمه

 شغلی هایگروهوجود نماینده  کمیته امنیت و سالمت شغلی امنیت شغلی

 سازمانیدرون هایجلسهتعداد  مشارکت
 مشاوره با کارکنان میانی و پایین هایجلسهمیزان 

 بین کارکنان و مدیران پیشنهادهالسات انتقادات و میزان ج

 توانمندسازی
سهمیه استخدام معلولین و 

 خاص هایگروه

 شدهاستخدامتعداد معلولین 

 شدهاستخدام پروران بازتعداد 

ایمنی و بهداشت 

 محیط کار

 میزان استفاده از وسایل ایمنی متناسب با شغل تعداد کارکنان

 ن فیای کار دارای بهداشت محیطیمیزا فیای کار

 میزان کارکنان مشمول سختی کار تعداد مشاغل دارای سختی کار

 رفاه
 ایاب و ذهاب سرویساز  کنندهاستفادهتعداد نیروی کار  تعداد نیروی کار

 یند تعیین پاداشامشارکت کارکنان در فر پاداش

 زنان
 میزان کارکنان زن تعداد نیروی کار

 میزان مدیران ارشد و میانی زن د مدیرانتعدا

 ارتقای شغلی
میزان ارتقای شغلی سازمانی 

 صورت گرفته
 میزان ارتقای شغلی صورت گرفته بر اساس عدالت شغلی

ن
مشتریا

 

 شفافیت

اقتصادی،  هایگزارشتعداد 

 محیطیزیستاجتماعی و 
 هاگزارشمیزان انتشار عمومی 

به بندر  واردشدهحجم کاالی 

 و ترخیص شده

انتشار عمومی اطالعات مربوط به زمان وارد کاال به بندر و 

 زمان ترخیص آن

معلولین و 

 خاص یهاگروه
 معابر منتهی به بنگاه اقتصادی

 برای سهولت دسترسی شدهاصالحمیزان معابر 

 شده سازیایمنمیزان معابر 

 مرجوعیکاالی ی میزان قبول تعداد کاالی مرجوعی پذیرش نقصان

 زیرساخت
استاندارد نسبت تعداد سرویس 

 بهداشتی به فیای تجاری

به  شدهدادهنسبت تعداد سرویس بهداشتی اختصاص 

 فیای تجاری
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استاندارد نسبت فیای مادر و 

 کود  به فیای تجاری

به فیای  شدهدادهنسبت فیای مادر و کود  اختصاص 

 تجاری

میزان تابلوهای راهنما برای 

 محیط اییخوان
 محیط تعداد تابلوهای راهنما برای خوانایی

ی
حل

جامعه م
 

 حجم مصرف آب شرب آب شرب
 میزان تولید آب شرب شرکت

 میزان مشارکت در تولید آب شرب توسط شرکت

 میزان تولید برق شرکت حجم برق مصرفی مصرف انرژی

 کنندگانتأمین

 محلی

حجم خرید اقالم مصرفی و 

 مواد اولیه
 محلی کنندگانتأمینزان خرید از می

 نیروی کار بومی
 میزان استفاده از نیروی کار بومی تعداد نیروی کار

 میزان مدیران ارشد و میانی بومی تعداد مدیران

 غیرمستقیممیزان اشتغال  میزان اشتغال مستقیم توسعه اقتصادی

 معماری

حجم معماری داخلی و 

خارجی بناهای تجاری و 

 شدهساختهری گردشگ

از فرهنگ و  شدهاقتباسمیزان معماری داخلی و خارجی 

 معماری بومی

ط
حی

م
ت

زیس
 

 ب و فاضالباحجم پس ب فاضالباپس
 شدهتصفیهب و فاضالب امیزان پس

 و فاضالب کل پسابمیزان مشارکت در تصفیه 

استفاده مجدد از 

 مناب  آبی

ب و فاضالب پسا حجم

 شدهتصفیه

در  شدهتصفیهو فاضالب  پسابه مجدد از میزان استفاد

 شرکت

در  شدهتصفیهو فاضالب  پسابمیزان استفاده مجدد از 

 فیای سبز

حجم آب حاصل از چگالش 

 کولرگازیرطوبت هوای 

میزان استفاده از آب حاصل از چگالش رطوبت هوای 

 در فیای سبز کولرگازی

استفاده از مواد 

 اولیه قابل بازیافت

ستفاده از مواد اولیه قابل حجم ا

 بازیافت
 میزان استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت

گازهای 

 ایگلخانه
 ایگلخانهحجم تولید گازهای 

از طریق اقدامات  ایگلخانهمیزان کاهش گازهای 

 اصالحی

 میزان کاهش ذرات معلق از طریق اقدامات اصالحی حجم تولید ذرات معلق ذرات معلق

ه مجدد از استفاد

 مواد بازیافتی
 میزان استفاده مجدد از مواد بازیافتی حجم استفاده از مواد

 میزان بازیافت زباله تولیدی حجم زباله تولیدی تولیدی یهازباله
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 میزان مشارکت در بازیافت زباله تولیدی

محصوالت 

دوستدار 

 زیستمحیط

 زیستطمحیمیزان محصوالت دوستدار  حجم محصوالت تولیدی

 بندیبسته

دوستدار 

 زیستمحیط

 زیستمحیطمحصوالت دوستدار  بندیبستهمیزان  محصوالت بندیبستهحجم 


