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 122 ..................................................................................... یاجتماع تیابعاد مسئول ی: محورها3 -4جدول شماره 

 125 ........................................................ یشنهادیپ یهااستیمحور درون سازمان و س ی: : مسئله شناس4 -4جدول شماره 

 127 ............................................. یشنهادیپ یهااستیفوالد و س عیو صنا یمیمحور پتروش ی: مسئله شناس5 -4جدول شماره 

 128 ..................... یشنهادیپ یهاستایو س یشهرک صنعت یهاو کارخانه دکنندگانیمحور تول ی: مسئله شناس6 -4شماره جدول 

 130 ................................................. یشنهادیپ یهااستیران و قانون کارو سمحور کارگ ی: مسئله شناس7 -4جدول شماره 

 140 ............................................. یشنهادیپ یهااستیو س یآموزش در جامعه محل محور ی: مسئله شناس8 -4جدول شماره 

 145 ........................................... یشنهادیپ یهااستیمحور سالمت، بهداشت و درمان و س ی: مسئله شناس9 -4جدول شماره 

 147 ........................................... یشنهادیپ یهااستیو س ینینش نهیمحور مهاجرت و حاش ی: مسئله شناس10 -4جدول شماره 

 151 ......................................... یشنهادیپ یهااستیو نگاه جامعه و س ییمحور افتراق فضا ی: مسئله شناس11-4جدول شماره 

 154 .........................................یشنهادیپ یهااستیو منطقه آزاد و س سیت یمحور روستا ی: مسئله شناس12 -4جدول شماره 

 156 ......................................... یشنهادیپ یهااستیعت چابهار و سیو وض یستیمحور بهز ی: مسئله شناس13 -4جدول شماره 

 158 .................. یشنهادیپ یهااستیها( در شهر چابهار و سمردم نهاد )سمن یهاسازمانمحور  ی: مسئله شناس14 -4جدول شماره 

 161 ................................. یشنهادیپ یهااستیر و سیدر جامعه فراگ یکاریمحور اشتغال و ب ی: مسئله شناس15 -4جدول شماره 

 162 .... یشنهادیپ یهااستیاطراف( و س ید و روستاهار )کنارک، قصرقنیفراگ یجامعه بوممحور  ی: مسئله شناس16 -4جدول شماره 

 163 .................................. یشنهادیپ یهااستی، مسئله مهم چابهار و سیدنیآب آشام محور یمسئله شناس 17 -4جدول شماره 

 184 .......................................................... یشنهادیپ یهااستیو س یمحور گردشگر ی: مسئله شناس18 -4جدول شماره 

 187 ........................................................ یشنهادیپ یهااستیو س ستیز طیمحور مح ی: مسئله شناس19 -4جدول شماره 

 188 ............................................................................ حوزه نفوذ مورد مطالعه یکشور ماتی: تقس1 -5جدول شماره 
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 190 ....................................... با کل کشور )هزار نفر( سهیو بلوچستان در مقا ستانیاستان س تی: روند جمع2 -5جدول شماره 

 192 ..... 1395تعداد و بعد خانوار در سال  ،ییو روستا ینقاط شهر کیبه تفک یمورد بررس یهاشهرستان تی: جمع3-5جدول شماره 

 193 ........................................................................... مورد مطالعه یهاشهرستان ینی: نسبت شهرنش4 -5جدول شماره 

 195 .................................. با کل کشور )هزار نفر( سهیو بلوچستان در مقا ستانی: روند تعداد خانوار استان س5 -5جدول شماره 

 197 .............................................. با کل کشور سهیو بلوچستان در مقا ستانیاستان س تی: روند رشد جمع6 -5شماره  جدول

 198 ..................................................................... یررسمورد ب یهادر شهرستان تی: نرخ رشد جمع7 -5جدول شماره 

 200 .......................................................... 1395تا  1345و بلوچستان  ستانیاستان س یشهرها تی: جمع8-5جدول شماره 

 201 ................................... 1395تا  1345 یو بلوچستان در بازه زمان ستانیاستان س یشهرها تی: رشد جمع9 -5جدول شماره 

 203 .............................................................. 1395تا  1385 ۀدر دور یاستان نیمهاجرت ب تی: وضع10 -5جدول شماره 

 204 تانو بلوچس ستانیاستان س یهاشهرستان یدرون استان و برون استان برا کیمهاجران واردشده به تفک زانی: م11 -5جدول شماره 

 205 ............................................... 1395تا  1365 یمهاجرت به شهرستان چابهار در بازه زمان تی: وضع12 -5جدول شماره 

 206 ...................................... 95و  90به شهرستان چابهار در سال  گرید یها: مهاجران واردشده از استان13 -5جدول شماره 

 207 ............................................ ت و جنسیتر برحسب وضع فعالشیساله و ب 10ت یجمع یع نسبی: توز14 -5جدول شماره 

 209 .......................... یت و جنس در نقاط شهریتر برحسب وضع فعالشیساله و ب 10ت یجمع یع نسبی: توز15 -5جدول شماره 

 211 ........................ ییت و جنس در نقاط روستایتر برحسب وضع فعالشیساله و ب 10ت یجمع یع نسبی: توز16 -5جدول شماره 

 214 ....................................... شتر برحسب جنسیساله و ب 10ت یروی کار در جمعیعمده ن یها: شاخص17 -5شماره  جدول

 215 ..................... یشتر برحسب جنس در نقاط شهریساله و ب 01ت یروی کار در جمعیعمده ن یها: شاخص18 -5جدول شماره 

 217 ................... ییشتر برحسب جنس در نقاط روستایساله و ب 10ت یروی کار در جمعیعمده ن یها: شاخص19-5جدول شماره 

 218 ...................................... التیسطح تحص کیروی کار فعال به تفکیدر ن یسوادیسواد و ب تی: وضع20 -5جدول شماره 

 221 ........ ال(ی)هزار ر 1395تا  1387خانوار در کل کشور از سال  یهانهین هزیانگین درآمد و میانگی: مجموع م21 -5جدول شماره 

 222 ....  1395تا  1387و بلوچستان از سال  ستانیخانوار در استان س یهانهین هزیانگین درآمد و میانگی: مجموع م22 -5جدول شماره 

 224 انو بلوچست ستانیخانوار در سطح کشور و استان س یهانهیدار در هزتیسه مورد اولو راتییتغ زانیم ی: بررس23 -5جدول شماره 

 226 ... 1395و بلوچستان  ستانیکل کشور و استان س کیهر بخش به تفک یهانهیسبد خانوار و درصد هز ی: بررس24 -5جدول شماره 

 227 ................................................................ یمورد بررس یهامحدوده کیبه تفک ی: نرخ باسواد25 -5جدول شماره 

 229 ................. یمورد بررس یهامربوطه در محدوده یهاو سرانه یو کارکنان آموزش یآموزدانش تی: جمع26 -5جدول شماره 

 230 ................................یمورد بررس یهامحدوده کیبه تفک یدبستانشیآموزان پ: سرانه کالس به دانش27 -5جدول شماره 

 231 .................................................. یمورد بررس یهامحدوده کیبه تفک ییمدارس ابتدا یها: سرانه28 -5جدول شماره 

 232 ...................................... یمورد بررس یهامحدوده کیمدارس دوره اول متوسطه به تفک یها: سرانه29 -5جدول شماره 

 233 ...................................... یمورد بررس یهامحدوده کیمدارس دوره دوم متوسطه به تفک یها: سرانه30 -5جدول شماره 

 234 .............................. یلیدوره دوم متوسطه با توجه به مقاطع تحص هیآموزان پادانش یفراوان پراکندگی: 31 -5جدول شماره 

 234 ........ تیجنس کیبه تفک یلیدوره دوم متوسطه با توجه به مقاطع تحص هیآموزان پادرصد دانش پراکندگی: 32 -5جدول شماره 

 235 ..................................................... یمورد بررس یهاها در محدودهدانشگاه یعلمئتیه تی: وضع33 -5جدول شماره 

 236 .................... مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی برحسب جنس و شهرستان یها: دانشجویان دوره34 -5جدول شماره 

 237 ...................................... یمورد بررس یهادر محدوده یاو حرفه یو مراکز ثابت فن انیمرب تی: وضع35 -5جدول شماره 

 238 ..................................................... یلیو رشته تحص تیجنس کیحرفه آموزان به تفک پراکندگی: 36 -5جدول شماره 
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 239 ....................... 1395 یثابت موجود برحسب نوع وابستگ یهافعال کشور و تخت یهامارستانی: تعداد ب37 -5جدول شماره 

 240 ......................................................................... ه بهداشتییاول یهادهنده مراقبت: مراکز ارائه38 -5جدول شماره 

 242 ............... یمورد بررس یهامحدوده کی، داروخانه به تفکیبخشتوان ،یاورژانس ،یصی: سرانه مراکز تشخ39 -5جدول شماره 

 243 ............................... یمورد بررس یهامحدوده کیکارکنان به تفک ریو سا راپزشکی: سرانه پزشک، پ40 -5جدول شماره 

 244 ............................. یمورد بررس یهامحدوده کیمختلف به تفک یها: سرانه پزشک برحسب تخصص41 -5جدول شماره 

 245 ....................... هاو مهدکودک یاجتماع یهابیسرپرست، آسیاز کودکان ب یمراکز نگهدار ی: فراوان42 -5جدول شماره 

 246 ............. و خدمت در منزل )دولتی و غیردولتی( تحت پوشش معاونت توانبخشی یروز: تعداد مراکز شبانه43 -5جدول شماره 

 247 .................................................................. ر اداره کل بهزیستییبگی: تعداد خانوارهای مستمر44 -5جدول شماره 

 248 ................... یو مبالغ پرداخت ینیته امداد امام خمیت کمیان مورد حمای، مددجویرسان: واحدهای خدمت45 -5جدول شماره 

 248 ................................... ده هزار نفر( ی)به ازا ینیته امداد امام خمیت کمیان مورد حمای: سرانه مددجو46 -5جدول شماره 

 249 ....................................... برحسب طبقات کارکن یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تأم یها: کارگاه47 -5جدول شماره 

 250 .................................................................... یاجتماع نی: تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأم48 -5جدول شماره 

 251 ................................................... نسبت به کل یاجتماع نی: درصد افراد تحت پوشش سازمان تأم49 -5جدول شماره 

 251 ....................................... مهیبرحسب نوع ب یاجتماع نیتحت پوشش سازمان تأم یاصل شدگانمهی: ب50 -5جدول شماره 

 252 ................................. یمورد بررس یهامحدوده کی: تعداد و درصد سرپرستان برحسب جنس به تفک51 -5جدول شماره 

 253 .................................................. یمحدوده مورد بررس کیبه تفک نمایس ،یفرهنگ ی: سرانه فضاها52 -5جدول شماره 

 254 ................................. یمورد بررس یهامحدوده کیبه تفک ،یقیتئاتر و موس ،یفرهنگ ی: سرانه فضاها53 -5جدول شماره 

 255 ...................................... برحسب نوع یمورد بررس یمحدودها کیبه تفک یگردشگر یها: اقامتگاه54 -5جدول شماره 

 256 ........................................... ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری یها: تعداد پروانه55 -5جدول شماره 

 258 .................................. ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری یهان پروانهی: مساحت زم56 -5جدول شماره 

 258 ...................... ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری یهاطبقات پروانه یربنای: مساحت ز57 -5جدول شماره 

 260 .............. 95ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهری  یهاپروانه: 58 -5جدول شماره 

 261 ..... ه برای احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده ساختمانی ساختمانی صادرشد یها: پروانه59 -5جدول شماره 

 262 .......... 95تعداد طبقات ساختمان در نقاط شهری  ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب یها: پروانه60 -5جدول شماره 

 264 .......................................................... یتیدر حوزه جمع ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه61 -5جدول شماره 

 265 .......................................... و اشتغال یانسان یرویدر حوزه ن ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه62 -5جدول شماره 

 266 ................................... یو آموزش عال هیدر حوزه آموزش پا ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه63 -5جدول شماره 

 267 ................................................ در حوزه بهداشت و درمان ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه64 -5جدول شماره 

 268 ........................................... یاجتماع نیدر حوزه رفاه و تأم ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه65 -5جدول شماره 

 269 ...............................................یحیتفر -یدر حوزه فرهنگ ییو اقدامات اجرا یراهبرد یها: برنامه66 -5جدول شماره 

 294 ........................... یشرکت یاجتماع تیمسئول نهیدر زم یصنعت -ی: اهم اقدامات سازمان منطقه آزاد تجار1 -6جدول شماره 

 299 ............................................................................. یاجتماع تیارکان مسئول ی: مسائل اجتماع2 -6جدول شماره 

 305 .............................................................. سازمانیدرونتحول  یو برنامه ها ییاجرا یها استی: س3 -6شماره جدول 

 306 ................................... طرف قرارداد سازمان یهاو شرکت انیمشتر یهاو برنامه ییاجرا یهااستی: س4 -6جدول شماره 

 308 ........................................................................ یجامعه محل یهاو برنامه ییاجرا یهااستی: س5 -6جدول شماره 
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 311 ......................................................... ستیز طیدرخصوص مح یهاو برنامه ییاجرا یهااستی: س6 -6جدول شماره 

 318 ....................................................................... یسازماندرون یهاو طرح ییاجرا یهااستی: س7 -6جدول شماره 

 319 ................................................. یاقتصاد یبنگاهها انیمشتر یبرا ییو طرحها ییاجرا یهااستی: س8 -6جدول شماره 

 320 .................................................................. یجامعه محل یبرا ییهاو طرح ییاجرا یهااستی: س9 -6جدول شماره 

 322 ........................................................ ستیز طیدرخصوص مح یهاو طرح ییاجرا یهااستی: س10 -6جدول شماره 

 324 .............. چابهار یصنعت -یمنطقه آزاد تجار یاقتصاد یبنگاه ها ،یاجتماع تیارکان مسئول ی: شاخص ها11 -6جدول شماره 
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 هافهرست نمودار

 191 ....................... ییو روستا ینقاط شهر کیکل کشور به تفک تیو بلوچستان از جمع ستانی: سهم استان س1 -5نمودار شماره 

 193 .............................. و بلوچستان ستانیدرکل کشور و استان س ییبه روستا یشهر تینسبت جمع سهی: مقا2 -5نمودار شماره 

 194 .................. و بلوچستان با حوزه نفوذ مورد مطالعه ستانیاستان س ییبه روستا یشهر تینسبت جمع سهی: مقا3 -5نمودار شماره 

 194 .............................................. مورد مطالعه  یهاشهرستان ییبه روستا یشهر تینسبت جمع سهی: مقا4 -5نمودار شماره 

 196 ......................... ییروستا - یشهر کیو بلوچستان به تفک ستانیبعد خانوار کل کشور و استان س سهی: مقا5 -5نمودار شماره 

 197 ................... ییروستا - یک نقاط شهریستان و بلوچستان به تفکیت کل کشور و استان سی: نرخ رشد جمع6 -5نمودار شماره 

 199 ........... ییروستا - یشهر کیبه تفک 1375-95 یمورد مطالعه در بازه زمان یهاشهرستان تی: نرخ رشد جمع7 -5نمودار شماره 

 200 .................................1365-95و بلوچستان از  ستانیاستان س تیپرجمع یهاشهرستان تیجمع شی: افزا8 -5نمودار شماره 

 201 ............................................................................. 95تا  45 یدر بازه زمان تی: نرخ رشد جمع9 -5نمودار شماره 

 202 .......................................... 1395-1390ها در سال استان یریو مهاجرپذ یمهاجرت فرست تی: وضع10 -5نمودار شماره 

 205 .............. 95-90و بلوچستان  ستانیاستان س یهابه شهرستان یاستانمهاجران واردشده درون و برون زانیم: 11 -5نمودار شماره 

 207 ..................................................... یمورد بررس یهارفعال در محدودهیت فعال و غی: درصد جمع12 -5نمودار شماره 

 208 ...................................... یمورد بررس یهافعال در محدوده تیجمع کار،یشاغل و ب تی: درصد جمع13 -5نمودار شماره 

 209 ............................ یمورد بررس یهامربوطه در محدوده یهاگروه کیبه تفک رفعالیغ تی: درصد جمع14 -5نمودار شماره 

 210 ..................................... (ی)نقاط شهر یمورد بررس یهادر محدوده رفعالیفعال و غ تی: درصد جمع15 -5نمودار شماره 

 210 ..................... (ی)نقاط شهر یمورد بررس یهافعال در محدوده تیجمع کار،یشاغل و ب تی: درصد جمع16 -5نمودار شماره 

 211 ........... (ی)نقاط شهر یمورد بررس یهامربوطه در محدوده یهاگروه کیبه تفک رفعالیغ تی: درصد جمع17 -5نمودار شماره 

 212 .................................. (یی)نقاط روستا یمورد بررس یهادر محدوده رفعالیفعال و غ تی: درصد جمع18 -5نمودار شماره 

 212 .................... (یی)نقاط روستا یمورد بررس یهافعال در محدوده تیجمع کاریشاغل و ب تی: درصد جمع19 -5نمودار شماره 

 213 ......... (یی)نقاط روستا یمورد بررس یهامربوطه در محدوده یهاگروه کیبه تفک رفعالیغ تی: درصد جمع20 -5نمودار شماره 

 214 ....................................... برحسب جنس شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یها: شاخص21 -5نمودار شماره 

 215 ............................................................ تیکل جمع یعمده اقتصاد یها: سهم اشتغال در بخش22 -5نمودار شماره 

 216 ..................... یبرحسب جنس در نقاط شهر شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یها: شاخص23 -5نمودار شماره 

 216 ............................................................. ینقاط شهر یعمده اقتصاد یها: سهم اشتغال در بخش24 -5نمودار شماره 

 217 .................. ییبرحسب جنس در نقاط روستا شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یها: شاخص25 -5نمودار شماره 
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 پیشگفتار 

خود را از دست داده است و در  یمعنا ،یاشهیاند یو محدود در حصارها یتک ساحت ستیها است که امکان زسال

 یاجتماع تیمسئول کردیها رواز آن یکیکه  میتوسعه هست یندهایفرا یدر موضوع راهبر یدیجد یکردهایجهان شاهد رو

 ها مطرح شد.معطوف به عملکرد سازمان تیریمد ۀتوسط متفکران رشت 1950 ۀ( است که از دهCSR) یشرکت

تمرکز داشتند  خود یو اقتصاد ییبنا ریمنافع و منابع ز ۀتنها بر رشد و توسع شانیذات تیکه بنا بر مأمور ییهاسازمان

در  د،شیمحسوب م شانیعملکرد درون و برون دستگاه یابیشاخص ارز نیتریمحور ،یاقتصاد انیو محاسبه سود و ز

به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند. ضرورت  یخود را اندک دید ،یمدن یهاابتدا تحت فشار مردم و سازمان

و  یعموم یگذاراستیس ۀورود مؤثر در عرص ،یحکمران یبخشنیشدن در تعامالت ب رفتهیپذ ،یاعتبار سازمان شیافزا

ضرورت هرا ب نآنا ،یتوسعه در آکادم دیجد یهاهیو مطرح شدن نظر گرید یهاسازمان یتجربه و دستاوردها شه،یتبادل اند

 و مشارکت سوق داد. یحکمران یالگو نیا ریزناپذیو گر یحتم

سود  توانیخواهد داشت و نم ییبه سزا ریتأث یرونیب طیها بر محوضوح مشخص است که عمل سازمانبه گرید امروز

 دیوااست که ف ییبه سمت و سو یاجتماع تیمسئول شیگرفت. گرا دهیها بر جامعه را ناداز عملکرد آن یناش انیو ز

شد که با یاگونهها بهسازمان انیاست که سود و ز نیبر ا ششده است. لذا تال فیدر امتداد آن تعر یو مل یاجتماع محل

 یونگچگ نیدارد؛ بنابرا یبر نظام اجتماع یاعمده ریها تأثعمل سازمان کهییمتحمل نشوند. ازآنجا یاضاف نهیمردم هز

ران آن به جب ملزم ان،یز دنیمتوجه جامعه نشود و در صورت رس یانیباشد که در اثر آن ز یاگونهبه دیها باآن تیفعال

که در است. چنان تهافیگسترش زین یرامونیمثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پ یضرورت اثرگذاربه فیتعر نیباشند. امروزه ا

زنند که دست ب ییبه کارها دیبا رانیامروزه همه مد ،یداخل یهااز سازمان یرینسبت چشمگ نیاز کشورها و همچن یاریبس

 باشد. آنیهابا ارزش قموردقبول جامعه و منطب

ها مهم است، وجود دارد و پرداختن به آن یاجتماع تیابعاد مسئول زیو ن فیکه در مورد تعر یاز مباحث نظر جدا

 یدر سطح مل و اقدام آن تیحوزه فعال یریو فراگ یابا توجه به رسالت توسعه دیبا یهر سازمان یاجتماع تینقشه راه مسئول

 اتیمختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوص ییشناسا ،یاجتماع طیو اعتبار آن در مح گاهیشناخت از جا ،یو محل

 شود. نیدوت یالمللنیو ب یمل اتیبرحسب تجرب یرامونیپ طیبر مح یو اثرگذار یریو خاص و سنجش برد اثرپذعام 

 یهایگذارهیدارد و از سرما یعیوس فِیط دهند،یخود انجام م یاجتماع تیمسئول ۀها در حوزکه شرکت ییهاتالش

نخست با  ۀهلتالش در و نی. اردیگیرا در برم یارتباط دوستانه با مشتر یهاکیو تاکت استیبِرند تا س کی یبر رو یماد

جب اما مو رد،یپذیصورت م یطیجامعه مح یو مهارت یتوانمند سطحو ارتقاء  یعموم ۀانداز مشارکت فعال در عرصچشم

مشارکت  شیشرکت، افزا یهاتینسبت به فعال یاپوشش رسانه شیجامعه نسبت به شرکت، افزا یبهبود تصور عموم

و کارمندان شرکت،  یفعاالن اقتصاد یآرام و مناسب برا یکار طیمح جادیا گذاران،هیکارکنان، جذب و حفظ سرما

 .شودیم ،یسازمانبرون یروهاین لیو پتانس تیکارکنان و استفاده از ظرف تیخالق شیفزاا
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 یرامونیپ طیبر مح ریمسئول رفتار خود و تأث ینهاد ایمهم که هر فرد، گروه، سازمان  نیاساس و با توجه به ا نیا بر

سازمان در منطقه،  نیو اول یو محل یامنطقه ،یدر سطح مل یاتوسعه یعنوان سازماناست، سازمان منطقه آزاد چابهار به

رار خود در دستور کار ق یتیفعال یمحورها نیرتاز مهم یکیعنوان را به یاعاجتم تیمسئول ۀو اقدام در حوز یزیربرنامه

 حاضر و فعال در محدوده یاقتصاد یهاسازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاه نیا یاجتماع تیداده است. مسئول

 است. شدهفیتعر

 یعنیکشور  یادو سند مهم توسعه منطقه یتالق ۀدر چابهار )نقط یتیکانون فعال نیتریعنوان جدمنطقه آزاد چابهار به 

بر اقتصاد  یاساس یریخود در منطقه، تأث کیتیو ژئوپل کینقش استراتژ لیتوسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق( به دل

رب، غ -شمال و شرق -جنوب یارتباط یدورهایکر تیتقو ،یالمللنیبتعامالت  ،یدانش و فنّاور ،یاجتماع یو فضا

ه سمت فرا ب تشیفعال اسیمق کهییونقل دارد و ازآنجاو حمل یبندر ۀدر منطقه و توسع رانیا یو تجار یاسیمناسبات س

اثرگذار  زین ماعدر دو بخش فرهنگ و اجت یمحل یهاطور حتم بر مناسبات و کنشدارد به عیسر یو روند رودیم ینیسرزم

خواهد داشت.  یراه مشهود است، در پ یابتدا نیدر هماز آن  یکه بخش یریچشمگ یانهیرهگذر آثار هز نیبوده و از ا

. مشارکت است ستیزطیبا نگاه به مراقبت از مح یمحل ۀجامع یمشارکت حداکثر ازمندیتوسعه مورد انتظار، ن یداریپا

 یتوسعه، مشارکت دادن جامعه محل انیشود که در کنار اراده و خواست متول ققمح تواندیم یطیدر شرا یمحل ۀجامع

صًا جامعه، خصو یریپذتوسعه و مشارکت یهاکه شاخص دهدینشان م یخوببه ،ینی. مشاهدات عردیمورد توجه قرار گ

 یریگشکل لیبه دل یآت یهاروند در سال نیو ا ستیمناسب ن ،یمهارت یهایآموزش، بهداشت و توانمند یهادر حوزه

 همراه خواهد شد. یندتریناخوشا یاجتماع یمدهاایبا پ گفته،شیدر دو محور پ یتیفعال یهاکانون ریسا

اقدامات  ازمندیمنطقه، ن لیبدیب یهااز فرصت یریگامکان بهره یضرور یازهاینشیعنوان پبه دار،یپا تیو امن توسعه

 ،یدکریرو نیحاضر در منطقه است. با چن یفعال اقتصاد یهاها و بنگاهتوسط همه سازمان یجانبه و عمومهمه ،یاساس

 "زا در مدل توسعه درون یاجتماع یهاتیفعال شرانیپ "تواند در نقش یسازمان منطقه آزاد چابهار م یاجتماع تیمسئول

گسست  از احتمال ،یمحل یدر فضا یتوسعه اقتصاد یامدهایو دغدغه نسبت به پ یتیو ضمن کاهش حس نارضا دیعمل نما

صاء و در را اح یبوم یروهایبالقوه ن لیو پتانس دینما یریشگیپ نده،یدر آ یااز مجموعه اقدامات توسعه یاجتماعات محل

جزء از  ینشکبرهم نیبخشد. چن تیفعل یاعضاء جامعه محل یو توانمند یارتقاء سطح آگاه ،یرشد اقتصاد ۀچرخ یراستا

 سریم یو فعاالن بخش مدن یاجتماع یروهایبا ن یگذاراستیو س یحکمران ۀحوز نفعانیو هدفمند ذ داریراه تعامل پا

 ممکن است. یالگو نیترییو اجرا نیترجامع یاجتماع تیمسئول کردینخواهد بود که رو

مهم است که با تالش موسسه مطالعات و  نیتحقق ا یبرا یامنطقه آزاد، الگو و قاعده یاجتماع تیمسئول ۀنظامنام

 نیتر حسدک یجناب آقا یعلم تیریدر کشور و با مد یجتماععلوم ا ینهاد علم نیدانشگاه تهران، اول یاجتماع قاتیتحق

 نیسپاس را داشته باشم. ا تیو همکارانشان نها شانیزحمات ا زا دانمیم فهیاست که وظ دهیگرد نیتدو یجاجرم یمانیا

 یهایازمندیتوسعه، ن یآت یهاچابهار و مناطق همجوار و ضرورت یشهر ۀمنطق یدانیم شیمطالعات و پا یۀنظامنامه بر پا
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 استیاستخراج و در قالب هدف، راهبرد، س یدرسترا به داریجامعه و الزامات توسعه پا یو حضور حداکثر یریپذمشارکت

 کرده است. نیمجموعه تدو نیفعال در ا یهاعنوان نقشه راه سازمان منطقه آزاد و شرکتو برنامه به

 قیبر بوده که بافهم عمیدکتر عبدالوهاب شهل یبر عهده جناب آقا یمطالعات ندیفرا یبر اجرا یعلم نظارت

 یپژوهش میت یهاافتهینموده و بر  نیمطالعه را تدو یتوسعه، استراتژ ندیمنطقه در فرا یفرهنگ و اجتماع بوم یهاضرورت

 نیکه در ا یکسانهمه زینم و ناز همکارا ان،یتشکر را داشته باشم. در پا تینها شانیاز ا دانمیاند که الزم مصحه گذاشته

برنامه  نیا حیصح ینمود تا با اجرا مینموده و تالش خواه یاند قدردانسازمان منطقه آزاد چابهار بوده گریاریاقدام ارزشمند 

 .مییت نماحرک ست،یزطیمح زو مراقبت ا یجامعه محل یجلب مشارکت حداکثر کردیمنطقه با رو داریدر جهت توسعه پا

 

 یکرد میعبدالرح

 رعاملیو مد رهیمدئتیه سیرئ

 چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان
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 مقدمه

شته، منطقه آزاد تجار یهااز دهه صاد یهااز قطب یکیچابهار  یصنعت-یگذ سطوح ب یجذاب اقت  ،یلالملنیدر 

شرق ا یو مل یامنطقه س رانیدر جنوب  ست. پس از تأ ستقرار فعال سیبوده ا  ،یجارمتعدد ت یهاتیمنطقه آزاد چابهار و ا

ساختیدر محدوده آن، ز یو خدمات یصنعت سعه یهار صاد یاجتماع ،یاز نظر کالبد یسبمنا یاتو مده به وجود آ یو اقت

 عمل کنند. یمل زیو ن یدر سطوح محل یاجتماع-یرونق اقتصاد یهاشرانیمثابه پبه توانندیاست که م

سعه سعه در جادر  تو صت جادیدرکنار ا ،یگرید یچابهار، همچون تو و  یتیمنجر به تحوالت جمع یکار یهافر

 عیستتر شیخواهد شتتد. افزا یاستتاستت یهامنطقه دچار چالش ندهیها آشتتده استتت که بدون توجه به آن یپرشتتتاب یاجتماع

در  یتعددم یبه شتکل گرفتن مستائل اجتماع رنامتوازن منج ینیشتهرنشت ندهیچابهار و رشتد فزا یدر منطقه شتهر تیجمع

اء ارتق یبرا یزیربرنامه زیگذشتتتته توستتتعه و ن یدر الگوها یحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگر

 .طلبدیرا م یتوسعه اجتماع یهاشاخص

 یهاتیوفقتوستتتعه منطقه تاکنون، م گریباز نیتریعنوان جدچابهار به یصتتتنعت-یمنطقه آزاد تجار ستتتازمان

شمگ س یریچ ست اما تا ر شته ا سقف ظرف دنیدا س شیهاتیبه  ستقرار رو شیدر پ یطوالن یریم  تیسئولم کردیدارد. ا

 شیزاو اف یبه توستتعه جامعه محل شتتتریهر چه ب یبندیپا یبرا دیجد ینهادستتاز کیستتازمان  نیدر ا یشتترکت یاجتماع

 حوزه است. نیمنابع اختصاص داده شده در ا یوربهره

ا به مطالعات مختلفی انجام گرفت تچابهار، صتتنعتی -تجاریمنطقه آزاد  مستتئولیت اجتماعیِ نظامنامه برای تدوین

 هایها و مدلدر جلد اول، پس از بیان کلیات پژوهش، نظریه عمل، دستتت یابیم. یهاحوزهوضتتوع و شتتناخت دقیقی از م

های موفق از نتایج حاصتتل از بررستتی نمونهبا نگاهی به مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش، 

شرکتی سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سازمان موفق  5این رهیافت در  یریبارگ ی عملی بهتجربه، تجارب عملی کارب

شده) شخص انتخاب  ست. در این بخش،  (اندکه مبتنی بر معیارهای م سی قرار گرفته ا ی نمودن چگونگی عملیاتمورد برر

اصتتتلی، ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،  نفعانذی، اهداف و اندازچشتتتم)چند بخش مجزا ولیت اجتماعی در مستتتئ

قدامات حوزه قالب هر رکن و در نهایت،  ینیبشیپهای تمرکز و ا قدامات عملی  یادهیگزشتتتده در   (شتتتدهانجاماز ا

ی هاشتتتت که نمونهشتتتدند. البته باید در نظر دا یبندجمعترین رهنمودها در قالب جداولی و در انتها، مهم شتتتدهیبررستتت

نی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر الطو ییهاستتابقدارای  تجارب موفق جهانی، عموماً عنوانبهشتتده بررستتی

تدوینی در راستای  یهابرنامه، پس نباید انتظار داشت که اندپشت سر گذاشتهاند و مراحل اولیه آن را ای جامع بودهبرنامه

ی اجرا شده در فعل یهابرنامهبه  کاز شبیه یا نزدیغمسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آ

 د.کنمشخص می شیازپشیببندی اقدامات را تاولوی ممفهو حطر مها باشد. همین امر، لزوآن
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صویری، با انجام مطالعات میدانی و تحلیمجلد دومدر  ستند ل آماری ثانویه، ت سائل و ویژگیاز  م ماعی های اجتم

 نیترمهمستتتنجی از زنیایک ، شتتتدهیآورجمع یهادادهتحلیل  . باه استتتتترستتتیم شتتتدحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار، 

ت و شتتوند، صتتورت پذیرف یدهستتازمانها هایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنحوزه

ی هاین حوزهشتتود که تعیمی تأکیددر ادامه گرفت. قرار  مورداستتتفاده نظامنامهعاتی برای تهیه المنبع اط نیترمهم عنوانبه

ارائه خدمات و مشتتخص محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت. هدفمند بودن  ستتازی جامعهفعالیتی و توانمند

ستتتت که همگی از های مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیجهت پیشتتتبرد برنامههدف در  بودن جامعه

صل می صحیح جامعه محلی حا صادی، در دو حوزه اجتماعی و شناخت  ست تا فارغ از حوزه اقت شوند و تالش بر این ا

 را داشته باشد. ریتأثنیز بتواند بیشترین  ستیزطیمح

سوم گزارش، حاوی نظامنام ست که در قالب دو بخش جلد  شرکتی منطقه آزاد چابهار ا سئولیت اجتماعی  ( 1ه م

استت. در این  شتدهمیتنظی منطقه آزاد، اقتصتادی فعال در محدوده یهابنگاهها و ( نظامنامه شترکت2نظامنامه ستازمان و 

ه منطقه آزاد چابهار کانجام مطالعات، اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی  فرایندمجلد پس از بیان شتتتماتیک 

. در ادامه، اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد اندشتتتده، توضتتتیح داده اندپژوهشبرآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی 

مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان، ستتاختار اجرایی  یحوزهچابهار در 

ست. پ شده ا شکل از نظامنامه معرفی  سازمان، مت ست که بخش مربوط به  شده ا صلی نظامنامه ارائه   4س از مبانی، متن ا

هدف کالن،  4ها، متشکل از و بخش مربوط به شرکت طرح 159سیاست و  34، راهبرد 15هدف خرد،  19هدف کالن، 

 است. سیاست اجرایی و طرح 33راهبرد،  15 هدف خرد، 19

ز و نی برگزارشتتتدهآموزشتتتی  یهاکارگاهپاورپوینت  یهالیفادر مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد، 

 است. شدهارائهگزارش تصویری از مطالعات میدانی 

-یدر سازمان منطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تیمسئول یاتیعمل _یبرنامه راهبرد نیتدو» 1طرح اقدام پژوهی

سو یصنعت سه مطالعات و تحق یصنعت-یسازمان منطقه آزاد تجار یچابهار که از  س شگاه  یاجتماع قاتیچابهار به مو دان

مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،  یهاماندر ستتاز یامداخله -یطرح پژوهشتت نیتهران واگذارشتتده استتت، نخستتت

منظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن به یامداخله یهامدل یطراح زیو ن یسازمانو برون یسازمانشناخت مسائل درون

 .بالفصل آن است طیحوزه نفوذ مح یهارساختیدر توسعه ز

سروش کیبر  یطرح که مبتن نیا در شتهانیم یشنا صاد ،یشناختجامعه یار ساز یتیریمد ،یاقت شهر ست،  یو  ا

سائل اجتماع شناخت م شده که با  صاد-یتالش  سائل ادار طیمح یاقت صل، م  یهاجربهت ،یسازماندرون یتیریمدو  یبالف

نقشه راه  ،یتشرک یاجتماع تیمسئول یو استاندارها هاهینظر م،یو مفاه یشرکت یاجتماع تیمسئول یو مل یامنطقه ،یجهان

                                                           
1 .Action research 
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 یستتتازمان بتواند با نگاه نیشتتتود تا ا نیستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدو یو بازمعمار فیبازتعر یبرا یتحول ستتتاختار

سان یآگاه زیو ن رامونیپ طیمح یاجتماع یهابه چالش نانهیبواقع شگران جامعه محل یاز منابع ان گفتمان  زا یسازمان و کن

اختصتتاص  یجامعه محل یتوستتعه اجتماع یکه برا یکرد منابع نهیدر هز یشتترکت یاجتماع تیمستتئول یتیریمد یو الگوها

 ند.ایفا کجنوب شرق کشور  یادر توسعه منطقه یشتریسهم ب نیعمل کند و همچن تریبهره ببرد و راهبرد دهدیم

 تیریپروژه با مد یعنوان مجردانشتتتگاه تهران به یاجتماع قاتیمهم، موستتتستتته مطالعات و تحق نیانجام ا یبرا 

شک نجانبیا ش میت لیاقدام به ت ضا یپژوه سع میت یکرد. اع سجامعه ی)دکترا دفریمع دیدکتر  س(، دکیشنا  یمانیا نیتر ح

س )کارشتتنا یمی(، کاظم رحیشتتهر یطراح یدکترا) یجز کیتوستتعه(، دکتر مونا ول یشتتناستتجامعه ی)دکترا یجاجرم

(، تیری(، آرش خان دل )کارشناس ارشد مدی)کارشناس ارشد توسعه اجتماع یاری یصف نی(، رامیارشد توسعه اجتماع

شجو یکاروان فیعبدالط سجامعه یدکترا ی)دان سائل اجتماع یشنا سیم شگر یتم(، طال ر شد پژوه شناس ار ( و ی)کار

امور  یهایستتپاس را دارم. هماهنگ تیهمه نامبردگان نها ی( بود که از همکاراتیارشتتد ادب س)کارشتتنا یفاطمه خاور

سه مطالعات و تحق یپروژه را کارکنان بخش ادار یادار س شگاه تهران، انجام دادند که از تک یاجتماع قاتیمو تک دان

 .کنمیها تشکر مآن

 

 حسین ایمانی جاجرمی

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رئیس موسسه
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 تحقیقکلیات  -1

 هاضرورتو  مسئله بیان -1-1

خصتتتوصتتتی  دولتی و هایشتتترکتبه  هادولتمیتی از وظایف و نقش حاکچشتتتمگیری در عصتتتری که بخش 

های زندگی مردم اعم از اقتصتتتادی، اجتماعی، بر تمامی جنبه بنیادین تأثیر هاآناستتتت، چگونگی عملکرد  واگذارشتتتده

سی دارد.  فرهنگی و سعه پایدار را فقط از  تواننمیدیگر شرایطی  در چنینسیا عهدی که ، میزان تکردمطالبه  هادولتتو

ی، اجتماع عدالت ،مومی، اخالق عزیستتتمحیطوق کارکنان و مشتتتریان، منافع جامعه محلی، حفاظت از حقبه هاشتترکت

شت و  سعه هایآموزشبهدا شت تو سرنو ن به همیزند میجوامع را رقم  عمومی، رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی دارند، 

 هایجنبشاجتماعی و نیز  پردازاننظریهدر مرکز توجه  هاشتتترکتاین پدیده باعث شتتتده استتتت که نقش اجتماعی دلیل 

 اجتماعی قرار گیرد.

ستراتژیِ تجاری، اقدامی به شرکتاز منظری خردتر، اجتماعی کردن ا سرمایه اجتماعی برای  استت همنظور خلق 

نسانی، های اشود. سرمایه اجتماعی در کنار سرمایهوری و نیز جلب رضایت جامعه حوزه نفوذ میکه منجر به افزایش بهره

و « هاازمانها و سانسان»ها، انسان» انیماعتماد متقابل و مشارکت مالی و اقتصادی، منبع باارزشی است که از طریق ارتقای 

 کند.ها خلق اعتبار می، برای شرکت«های دیگرها با سازمانسازمان»

؛ اما کردندیمنقش را ایفا  ترینمهماقتصادی، فیزیکی و انسانی  هایسرمایهسنتیِ مدیریت توسعه،  هایدیدگاهدر 

ضر گفته  سعه شودمیدر حال حا شتر ، برای تحقق تو شاز آنکه بی سانی نیازمند با صادی، فیزیکی و ان سرمایه اقت به  یمبه 

ستفاده سرمایه اجتماعی، ا شد. انجام نخ کامل طوربه هاسرمایهاز دیگر بهینه  سرمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا بدون  واهد 

سایر  ایجامعهدر  ست،  سرمایه اجتماعی ا  ترندقموف، مدیرانی روازاین ؛شوندمیمانده و کم بازده  ابتر هاسرمایهکه فاقد 

 که بتوانند درک درستی از اهمیت کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشند.

ریت منظور کنترل و مدیتعهد دائمی و پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی به 1استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتی

ر ؛ درواقع استتتتقراکندکه در آن فعالیت می ی استتتتابه جامعه و کمکی زیستتتتمحیطپیامدهای اجتماعی، اقتصتتتادی و 

و نیز ارتقاء  هاآنبه  یافتهانتقالبه وظایف حاکمیتی  هاشرکتدوجانبه برای تعهد  ایاستراتژیمسئولیت اجتماعی شرکتی 

 است. شاناجتماعیسرمایه 

در  1370 هدهتسریع روند توسعه اقتصادی کشور از اوایل  منظوربهصنعتی چابهار که -سازمان منطقه آزاد تجاری

سایگیچابهار و در  ساختی  هم شد، ظرفیت نهادی و زیر سیس  سعه ملی و ایویژهدریای عمان تأ ست  ایمنطقه برای تو ا

ست  سته ا سعه، تمرکزی در  مثابهبهکه توان شران تو اما  ند؛یجاد کاتولیدی در بندر چابهار  خدماتی و هایفعالیتنوعی پی

                                                           
1 Corporate Social Responsibility 
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مسیری اراست، داستراتژیکی که  هایقابلیتاست و نیز  شدهگرفتهبرای محقق کردن اهدافی که در اسناد برای آن در نظر 

 .رو دارد طوالنی در پیش

اصلی  هایگیریجهتاقتصادی کشور و نیز -سیاسی هایواقعیتاین سازمان از زمان تأسیس تاکنون، متناسب با 

مهردها و مدیران هر دوره، راهب فاوتی را تعریف هایبرنا ته ؛ استتتت کرده و اجرایی تدوین، مت مانالب ید کت با  د کهکر ن

 طوربهو  مانیسازبروناز متغیرهای  متأثربلکه ؛ سازمانیدروناز متغیرهای  متأثر فقطنهعملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار 

عه ملی و در توس آفرینینقشعمومی دیگری است که وظیفه  هایدستگاهمحقق شده یا نشده  ایتوسعه هایبرنامه، خاص

 .دارندعهدهبر را  ایمنطقه

بخشتتی از مستتائل اجتماعی شتتایع در حوزه نفوذ ستتازمان منطقه آزاد چابهار همچون فقر،  ریشتته رستتدمیبه نظر 

شینیحاشیه شتی و درمانی، گسترش ن های اخص، ضعف شیآبکمغیررسمی،  هایگاهسکونت رویهبی، کمبودهای بهدا

دارد. ارتباط  ایمنطقهتوسعه ملی و نیز توسعه  هایبرنامهشهرسازی، افت تحصیلی و ... به فقدان نگاه آمایش سرزمین در 

وجود آورده است و مردمی که به دلیل نبودن به در بخشی از شهر چابهار  اینقطهسازمان منطقه آزاد چابهار نوعی توسعه 

ست س هایسیا ستاییکارآمد تو شکدر اثر  و عه رو شاورزی ،سالیخ سترا  شانهیبنکم ک شهری  منطقه و به انددادهازد

ست، با فراوانی باال مهاجرت  هایشاخص ترینضعیف، االیامقدیمکه از  چابهار شته ا صادی و اجتماعی را دا سعه اقت تو

ه . در این وضعیت، ضمن اهمیت ارتقاء نقش سازمان منطقاندشدهو منجر به شکل گرفتن وضعیت بغرنج کنونی  کنندمی

دولتی متناستتب با گستتتره و عمق  هایدستتتگاهضتتروری استتت ستتایر ، ایتوستتعهفقرزدایی و  هایبرنامهآزاد چابهار در 

 پای بند باشند. شانحاکمیتیخودشان را تعریف و به وظایف  ایتوسعه هایبرنامه، معضالت

عملیاتی استتتقرار رویکرد مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در ستتازمان منطقه آزاد چابهار،  _برنامه راهبردی  تدوین

قانونی این ستتتازمان استتتت تا بتواند با تکمیل روندهای  هایمأموریتو  هافعالیتبه  بخشتتتیکیفیترویکرد جدیدی در 

با  توسعه اجتماعی را متناسب هایبرنامه، هاآن بندیاولویتجاری و نیز شناخت علمی مسائل اجتماعی جامعه محلی و نیز 

 اجتماعی تدوین کند و توسعه اجتماعی مطلوبی را برای مردم منطقه شهری چابهار رقم زند. هایواقعیت

 

  



 کلیات تحقیق
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 روش تحقیق -1-2

ش س یعلم یبه چارچوب ازین یانجام هر مطالعه و پژوه شگر بتواند م ست ریو منظم دارد تا پژوه  لیت نرا در جه یدر

تهیبه  ند. نظر یط یو علم قیدق یهااف عار پردازانهیک عدد فیت ناستتتاز روش یمت ئه یشتتت ند و همچنداده ارا  نیا

 اند.را با توجه به نوع و موضوع مطالعه و اهداف آن مطرح کرده یگوناگون و متفاوت یهایشناسروش

 نیاستتت و انجام چن یاتوستتعه یاپروژه صتتورتبهشتتدن مطالعه  ییاجرا یهدف اصتتل ،یاتوستتعه قاتیتحق در

موضوع  ،شودیانجام م ینسبتاً طوالن زمانمدتکالن در  یانهیمختلف و هز یهامتشکل از تخصص یمیبا ت ییهاپژوهش

س سئول نیتدومطالعه،  نیدر ا یموردبرر ست. بچابهار  یصنعت-یمنطقه آزاد تجار یِاجتماع تینظامنامه م  کهنیب اسب ها

ضوع هدف نیا سع کندیدنبال مرا  یاتوسعه یمو های مختلف حوزه نفوذ و منافع گروهموجود  تیبر آن دارد تا وضع یو 

 خوانده یاتوسعه مطالعه؛ های اجرایی مختلفی پیشنهاد دهدها و طرحشناخت و در راستای بهبود شرایط، سیاست ذینفعان

شده میطرح. شودیم شنهاد  شرا یمثبت راتییتغ تواندهای اجرایی پی عه آورد. مطال به وجود نفعیافراد ذ ستیز طیرا در 

و هم  یفیک یهاهم از روش ،یقیاست. در مطالعات تلف یقیتلف یاپژوهش، مطالعه یهاداده تینوع و ماه اسحاضر براس

و درک  یمعن ندیاست و در آن محقق به فرآ یریتفس یهایشناسبر روش یمبتن یفیک قی. تحقشودیبا هم استفاده م یکم

. با دهدیم. تحقیق کیفی بستتیار ظریف و عمیق مستتائل را مورد شتتناستتایی قرار دارد لیتما ریحاصتتل از واژگان و تصتتاو

این روش در  یریکارگبهاجتماعی را شتتتناستتتایی کرد. همچنین با  یهامستتتئلهتوان پیچیدگی استتتتفاده از این روش می

قیقات کمی )اتفاقی که بیشتر در تح یرواقعیغود و از شرایط تصنعی و شرایط را واقعی نم ترتوان هر چه بیشتحقیقات می

های های تحقیق کیفی بوده است. با این وجود در کنار دادهپایه و اساس مطالعات ویژگی ؛ که، فاصله گرفت(دهدرخ می

های هشتتده استتت از دادجزیه و نحلیل قرار گرفته، ستتعی آوری و مورد تمختلف گرد یهاکیتکنکیفی که با استتتفاده از 

از جامعه  ییهایژگیو یبه دنبال بررس شتریب ،یدر روش تحقق کم استفاده شود. های کیفی میدانیافته دییتأکمی نیز برای 

ست صدو د یروش با اعداد، فراوان نیداد. در ا میجامعه تعم تیرا به کل یهایژگیو که بتوان آن میه سرکار  یفراوان ر و... 

 کیتکن نیتری. کاربردمیپردازیم یموردبررستت یهایژگیو میاز جامعه به تعم ییهاآمارهها به صتتورت و از داده میدار

 آوری شده است.های گردتحلیل ثانویه دادهو  شیمایاستفاده از پ ،یکم یهامورد استفاده در روش

که به  شتتتدهاستتتتفادهی میدانی هاداده لیوتحلهیتجزدو رویکرد کیفی و کمی برای گردآوری و از  مطالعهن یدر ا

توان به کار برد. با توجه به مراحل یمی متفاوت و ابزارهای مختلفی را هاروشاز رویکردها  هرکدامشتترح زیر استتت. در 

 شده است.های گردآوری داده توضیح دادهیکتکنو  هاروشاز  هرکداممختلف 
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  یاکتابخانهمطالعات اسنادی و 

ه، در این حوز شتتتدهانجامدر این مطالعات به بررستتتی ادبیات موضتتتوعی و تحقیقات  :یانهکتابخامطالعات 

شرکتی و نمونهمطالعات  سئولیت اجتماعی و  ست. شدهپرداختههای مدنظر های موردی با توجه به ویژگینظری حوزه م  ا

و  ای نظری در مراحلینهزمپستواند به شتتکل یم شتتدهانجامو نتایج تحقیقات  هادادهحاصتتل این مطالعات و استتتفاده از 

 های بعدی تحقیق بر روی موضوعات، محققان را کمک و هدایت کند.یکتکن

سنادی: رکز ممنطقه آزاد چابهار، از این تکنیک از استتناد و اطالعات موجود در مراکز مربوط مانند  مطالعات ا

 شدهستفادها موردنظر... جهت تحلیل متغیرهای سیستان و بلوچستان  استانو استانداری  وبودجهبرنامهآمار ایران، سازمان 

های شهرستانی، استانی و شاخص 1395تا  1365های های بین سالسرشماریبر این اساس از اطالعات موجود در است. 

ی هارحط است. مراجعه به شدهاستفاده و کل کشور جهت تحلیل و مقایسه در سه سطح شهرستانی، استانی و کل کشور

در حوزه توسعه سواحل مکران، اسناد طرح جامع و طرح تفصیلی شهرستان چابهار  شدهانجامی منطقه و مطالعات باالدست

. استتتفاده از اطالعات مرکز آمار ایران کرده استتتکمک شتتایانی  مستتائل اجتماعی و فرهنگیدر روشتتن شتتدن ابعاد  و...

نین، هرم ی شغلی ساکهاگروهاز قبیل وضعیت اشتغال و  حوزه نفوذ منطقهجهت شناسایی خصوصیات جمعیتی اجتماعی 

 گرفت.قرار  مورداستفادهو دیگر خصوصیات نیز  ، رشد جمعیت، میزان مهاجرتسنی

های اسنادی عملکردی منطقه آزاد چابهار در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی از داده در ارتباط با تحلیل وضعیت

شد. این دادهمربوط به معاونت اجتماعی  ستفاده  سئولیت های فعالیتو فرهنگی منطقه آزاد چابهار ا های مربوط به حوزه م

 .دادیمهای اخیر نشان اجتماعی شرکتی را در سال

 مطالعات میدانی 

یرد. گکه تحقیق در آن صتتتورت می شتتتودیمتحقیق میدانی نه به روشتتتی خاص، بلکه به محیط میدانی اطالق 

عموماً مشتتتاهدات محقق استتتت. گاه محقق در مقام  هاآنگردآوری اطالعات در میدان متعددند منتهی محور  یهاروش

بیش  یاهیغرب. گاه محقق نسبت به آن محیط (یا رابطه نزدیکی با آن گروه دارد)عضوی از گروه مطالعه است  گرمشاهده

شاهده کامالً  ست. در مواردی ابزارهای م شامل دوربین و ویدئو و دیگر : مماندشدهمیتنظنی ست این ابزارها  سکن ا  لیاو

 هاطیمحاز  تصویر عمیقی ۀوی متکی باشد. مطالعه میدانی از مزیت ارائ یهاادداشتیضبط کننده بوده یا فقط به محقق و 

اجتماعی بیش از خواندن مطالعه  یهاستتتازمانیا  هاطیمحبرخوردار استتتت. به همین دلیل خواندن مطالعه میدانی درباره 

و  رتقیعمه استتتت. مشتتتاهدات ان. مطالعه میدانی متمرکز و موشتتتکافماندیمآزمایشتتتی یا پیمایشتتتی به خواندن یک رمان 

 مصنوعی و طرح ریزی شده کمتر است. یهاروش. زبان تخصصی فنی ترندقیدق
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در  ،یعیدر حالت طب یانستتان طیمح کیشتتد. با یاجتماع طیاز مح ینمونه بارز ستتتیبای( مدانی)م قیمکان تحق

ها داده یگردآور یدانیمطالعه م کیگسترش آن مورد نظر است. در  یندهایو در امور مربوطه و فرا یزمان و مکان واقع

شئتالزامات  نیاز ا یادیتا حدود ز ضا انیاز م ستیبایمها را . دادهردیگیم ن صل یاع ساس موردمطالعه طیمح یا  و برا

. استبکر و ناب  یهاداده افتنی یمکان برا نیبهتر قیتحق دانینمود. م یگردآور هادهیپد یعیطب انیبر جر یمبتن یابرنامه

از همه  ترمهماست، امّا  موردمطالعهمطالعه و کشف معنای امور  یزیرطرحتحقیق میدانی موفق مستلزم خالقیت باالیی در 

از  یدانیم یهادر پژوهش ستازدیمو به اهداف اصتلی آن رهنمون  کندیمطرح را هدایت ذهنیت علمی محقق استت که 

مورد استتتفاده شتتامل  یهاروش نیتراما عمده شتتود،یاستتتفاده م ازیموردن یهاداده یگردآور یبرا یمختلف یهاروش

 است. قیو عم افتهیسازمان یهاو مصاحبه میمستق یمشاهده ،یمشارکت یمشاهده

مطالعات میدانی در دو بخش انجام شتتد که به علت اهمیت موضتتوع گردشتتگری در منطقه آزاد، بخشتتی از  انجام

انجام  1397 انجام شد. بخش دوم کار نیز در اواخر فروردین 1397ها در روزهای نخست عید نوروز مشاهدات و مصاحبه

های حاصل از مصاحبه و وش تحلیل دادهصورت مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق بوده و رشد. روش اصلی پژوهش به

غیر  گیریها برای مصتتاحبه به روش نمونهبوده استتت. انتخاب نمونه« تحلیل تماتیک )موضتتوعی(»مشتتاهدات به شتتیوه 

برای دستتتتیابی به اطالعات کافی و موثق درباره مستتتائل موردنظر با مستتتئولین، افراد که طوری تصتتتادفی هدفمند بود؛ به

زیستتت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روستتای ادارات آموزش پرورش، بهزیستتتی، محیط مانندن امر نظر و مطلعیصتتاحب

سازمان منطقه آزاد مانند معاون  شد و معاونان  ستانی و مدیران ار شهر سطح  شهردار کنارک و... در  شهر چابهار،  شورای 

 آمد. ونقل، معاون توسعه مدیریت، مصاحبه به عملفنی و زیربنایی، معاون حمل

 تکنیک مشاهده 

 که وعاتیموض به توجه و خاص مکان یک به رویدادها ثبت و هاپدیده به سیستماتیک و منظم توجه یعنی مشاهده

. تپرداخ علمی و مؤثر اطالعات کسب به رفتارها، این از توانمی و دارد وجود مشخص مکان یا اجتماعی محیط یک در

شاهده موارد شاهده مانند م شاهده محیط، م سبات م شاهده مردم، میان منا سبات م  هاینهاد و هاگروه بین رفتارهای و منا

شاهده اجتماعی، شاهده ها،کنش و هافعالیت رفتارها، م ست گوناگون ...و کالمی رفتارهای م ش توانمی همچنین. ا  اهدهم

شاهده جمله، از متفاوتی انواع به را ستقیم، م شاهده م سته، م شاهده ناپیو شاهده جزئی، م شاهده کانونی، م  آزاد، ای کلی م

 .است مشارکت با همراه مشاهده اجتماعی، هایپژوهش در آن نوع بهترین که کرد تقسیم مشارکتی مشاهده

، ارشتتهر چابهستتاکنین  جمعی و فردی زندگی مختلف ابعاد با آشتتنایی در آزاد و کلی مشتتاهده از مطالعه، این در 

ضعیت  ضعیت  کالبدی،ارتباطات اجتماعی، و شگرو سی های آن،و جاذبه یگرد ستر شهری و د ستفاده ها و...امکانات   ا

د. در طی دفعات مختلف، تیم تحقیق که به استتتتقرار موقت در شتتتهر چابهار و بازدید از مناطق مختلف آن انجامید، شتتت

 های حاصل از مشاهده ضبط و مورد تحلیل قرار گرفت.داده
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 مصاحبه عمیق 

 وصخصتتبه یعلوم اجتماع یهاپژوهش یهاداده یگردآور یهاکیتکن نیترو پراستتتفاده نیتراز با ارزش یکی

 . تعدادآوردیفراهم م یرا برا ترقیو عم ترقیمصتتتاحبه استتتت که امکان کستتتب اطالعات دق یدانیو م یمطالعات مورد

کنند. رستتتمی با مردم استتتتفاده می قیعم یهامصتتتاحبهاز  قیتحق یهاداده یزیادی از محققین کیفی، جهت گردآور

م چه فکری بدانیم مرد کهنیاتواند ستتازنده یا غیر ستتازنده باشتتد، مصتتاحبه، تکنیک تحقیقی مناستتبی برای می هامصتتاحبه

آوردن اطالعات در  به دستتوان جهت یماز این تکنیک  .دیآیمبه شمار  زدارندیچو چه احساسی در مورد هر  کنندیم

شکلی مورد متغی ساس با یفیکتر و یقعمرهای موجود در مدل مفهومی به  ستفاده نمود. بر این ا سان کمدیران و تر ا شنا ار

و  ونقلحملمعاونت  ،، معاونت اجتماعی و فرهنگیتوستتتعه مدیریت و نیروی انستتتانیدر حوزه معاونت  آزاد منطقه

های شهرستان از جمله، بیشتر ادارهبا فنی و زیربنایی و همچنین ، معاونت مدیریت اداره کارو دارو،  غذا مدیریت، ترانزیت

ستی، اداره  نیتأم، اداره کار، اداره وپرورشآموزشاداره   و... شورای شهر و شهرداری ستیزطیمحاجتماعی، اداره بهزی

منطقه  یرگذارتأثد ساکنین، کسبه و افرا با ستیزطیمحعمیق انجام شد. برای بررسی وضعیت جامعه محلی و  یهامصاحبه

 و جلساتی برگزار شد. هامصاحبهو...  داوطلبانه یهاانجمنو  هاگروه، شهر چابهارو 

شباع  سیدن به ا شکالت حوزه فراگیر و همچنین ر سائل و م شاف م ضوع و اکت شناخت مو شتر در  این تکنیک بی

باز بوده یمهنصورت باز و ، بیشتر بههامصاحبهت. نحوه انجام شناسایی نیازها جامعه محلی مورد استفاده قرار گرفنظری در 

 یافت.و تعداد مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه 

 1ی کانونیهاگروه 

عمیق، در این مرحله از  نستتبتاًآوردن اطالعات  به دستتتو  های فوقیکتکنو  هاروشپس از شتتناخت متغیرها با 

سی هاگروه ستفاده  ترچندجانبهتر و یقعمی کانونی برای برر ساس برگزاری شدمتغیرها ا کانونی بین  یهاگروه. بر این ا

ستای تیس شورای رو شهر چابهار و کنارک،  ساکنان محلی و  ، معتمدینشورای  ی مردمی که به نحوی در هاسازمانو 

 ذینفع هستند، مثمر ثمر بود. منطقه آزاددر  شدهانجامتغییرات 

 کارتقسیم 

 یم پژوهشتتی، متناستتب با جایگاه و تخصتتص هرکدام از اعضتتاء و نیز شتترح خدمات پیوستتت قرارداد،با تشتتکیل ت

های مختلف پژوهش، مشخص و وظایف هرکدام از اعضا ابالغ شد؛ بدین ترتیب دکتر ایمانی جاجرمی، مسئولیت بخش

سعید معیدفر، مسئولیت تنظیم رویکرد نظری مسئولیت اج ساختار جامعه  تماعی متناسب باطراحی و راهبری پروژه، دکتر 

های ها و استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی و برگزاری کارگاهایران، آرش خان دل، مسئولیت تنظیم مفاهیم، نظریه

 و ای و ملی مستتئولیت اجتماعی شتترکتیهای جهانی، منطقه.، دکتر مونا ولیک جزی، مستتئولیت تنظیم تجربه..آموزشتتی و

                                                           
1 Focus groups 
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های ثانویه میدانی و تحلیلهای یاری، مستتتئولیت گردآوری و تنظیم دادهرامین صتتتفی های آموزشتتتی،کارگاهبرگزاری 

های رحیمی، مستتتئولیت گردآوری و تنظیم داده کاظم تدوین نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار، آماری و

هارمیدانی مه مستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد چاب ظامنا تدوین ن  انجام امور هماهنگی میان اعضتتتای تیم پژوهش وو  ، 

 میدانی مربوط به گردشگری را بر عهده گرفتند. یهادادهعبدالطیف کاروانی، مسئولیت گردآوری و تنظیم 

 گردآوری منابع و مأخذ 

تهیه و بررستتی منابع مختلف استتنادی مرتبط با  پس از تشتتکیل تیم پژوهشتتی و ترستتیم مراحل و روندهای پروژه،

شده مرتبط با حوزه کاری خود هرکدام از اعضای تیم پژوهش به مطالعه منابع گردآوری و موضوع موردمطالعه آغاز شد

 پرداختند.

 تدوین متن گزارش 

برداری و یا ضبط شدند و پس از خروج از های حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی در زمان انجام کار، فیشداده

کدگذاری و تحلیل شتتتدند و ستتتپس نگارش  ها،های روش تحقیق مرتبط با هرکدام از آنمیدان با استتتتفاده از تکنیک

 هرکدام از فصول انجام شد.

 های آموزشیبرگزاری کارگاه 

سازمانی و نیز ترویج مفاهیم و ازآنجایی سازی  شی نبوده؛ بلکه اقدام برای گفتمان  که ماهیت این پروژه تنها پژوه

های ی در میان کارکنان و مدیران ستتازمان منطقه آزاد چابهار استتت، برگزاری کارگاهرویکرد مستتئولیت اجتماعی شتترکت

شی با عنوان  ست. به این منظور اولین کارگاه آموز صول خدمات ا شی یکی از ف سئولیت »آموز سی تجارب جهانی م برر

ستتتازی رویکرد نهادینهمنظور برگزار شتتتد. این کارگاه آموزشتتتی به 29/1/1397، در تاریخ «(CSR)اجتماعی شتتترکتی 

 ده بود.شریزیمسئولیت اجتماعی شرکتی در دو سطح کارشناسان منطقه آزاد و همچنین مدیران و روسای سازمان برنامه

و بررستتی تجارب موفق جهانی  1(CSRهدف از برگزاری کارگاه، تشتتریح مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی )

مانند کره جنوبی، امارات متحده عربی و عمان بود و ابعاد عملیاتی آن  پیرامون کاربست عملی این رهیافت در کشورهایی

 زیست، مشتریان و کارکنان موردبررسی قرار گرفت.های جامعه محلی، محیطدر حوزه

شده های انجاموگوطور که گفته شد، کارگاه در دو سطح مختلف مسئولیتی برگزار شد و بدین دلیل، گفتهمان

به سطح نیاز، نوع موضوع و میزان مسئولیت سازمانی افراد متفاوت بود. در هر دو مورد ساختار ارائه  و بازخوردها با توجه

جارب جهانی ازآن تشده و پسشده بود که در ابتدا معرفی مختصری از مسئولیت اجتماعی شرکتی انجامبه صورتی آماده

  تا ارتباط ذهنی بهتری با موضوع برقرار شود. بررسی و تبیین شد

                                                           
1 Corporate Social Responsibility 
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عتی صن-ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری و فازبندی نقشه مفهومی -1-3

 چابهار

ت که و رویکرد سازمانی مسئولیت اجتماعی شرکتی اس« یافتهتعمیماعتماد اجتماعی »نقشه مفهومی طرح مبتنی بر 

فاز به شرح  4است که از  شدهتدویننی ان مسئولیت اجتماعی شرکتی و تجربیات موفق جهانظرصاحبنظریات  بر اساس

و ادامه کار طی  شتتودمیپرداخته  2و  1به ستتطح قرارداد به فازهای  با توجهاستتت که در این پژوهش  شتتدهتشتتکیلذیل 

 .یابدمیقرارداد جدیدی ادامه 

 : مراحل طرح1 -1جدول شماره 

 

 مراحل عنوان فاز

 مرحله اول، گفتمان سازی، شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و تعهد و آموزش سازیفرهنگگفتمان سازی،  1

 مسئولیت اجتماعی شرکتی نامهنظاممرحله دوم، تدوین  تدوین رویکرد 2

 دهیسازمانو  ریزیبرنامه 3

 عمل هایمحدودهمرحله سوم، تعریف و تدوین 

گری اجتماعی برای ترویج مسئولیت اجتماعی  حمایت ایجاد کمپینمرحله چهارم، 

 نفعانذیشرکتی سازمانی در میان 

 مرحله پنجم، تدوین اسناد پشتیبان

 پایش و کنترل 4
 کلیدی عملکرد و ساختار اجرایی هایشاخصمرحله ششم، تعیین 

 مرحله هفتم، تدوین گزارش ساالنه مسئولیت اجتماعی شرکتی
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 : فازهای طرح2 -1جدول شماره  

 فاز چهارم: پایش و کنترل دهیریزی و سازمانفاز سوم: برنامه فاز دوم: تدوین رویکرد فاز یک: گفتمان سازی و آموزش 

ع
ال
اط

و 
ی 

اه
آگ

ی
سان

ر
 

 شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و شناخت

هتتای آموزشتتتی و پنتتل هتتای برگزاری دوره

های مختلف با نخبگان، میزگردها و نشتتتستتتت

 نفعانذیحضور 

 تدوین کتابچه

تعیین مسیر بر اساس وضعیت موجود و 

 مطلوب

ها و راهبردهای نوین پیشتتنهاد ستتیاستتت

 اجرای مدیریت تغییر

 عمومیارائه راهبردهای ارتقای آگاهی 

عی و  تمتتا ج گری ا حمتتایتتت  ین  پ م ک ین یتتک  تتتدو

کاری ماعی هم یت اجت های جمعی برای ترویج مستتتئول

 سازمان نفعانذیشرکتی سازمانی در میان 

 

 ربطپایش عملکرد واحدهای ذی -

مه - نا های اجرای بر بازخورد فاده از  های استتتت

ها در گیریمدت برای اصتتتالح تصتتتمیمکوتاه

 مدتهای میانبرنامه

رنا
ب

مه
ی

یز
ر

 

برنتتامتته یزیبررستتتتی  جراشتتتتده و ر هتتای ا

 رویکردهای پیگیری شده

 های بلندمدتبررسی نیازها و استراتژی 

یه ما ماعی تدوین فهرستتتتی از ستتتر های اجت

 سازمان

 

به کاری و بررستتتی تجر نه   ستتتتایر بهی

 ها و کشورهاسازمان

هتتای کلی رویکرد تتتدوین استتتتراتژی

حرکتی ستتتازمان در مستتتیر مستتتئولیت 

 شرکتی اجتماعی

 منظور دستیابی به الگوی مناسب و صحیحریزی بهبرنامه

 نامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانیتدوین نظام

 های مشارکت با جامعه محلیتعریف فرصت

که بین مهگستتتترش شتتتب نا مان در بر ها و المللی ستتتتاز

 ای مسئولیت اجتماعی شرکتیرویدادهای منطقه

با واحدهای ذی بههمکاری  ور تقویت منظربط 

 مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانی

های پایش مستتئولیت اجتماعی تدوین چارچوب

سازمانی شیوه ،شرکتی  شی  های سنجش اثربخ

 ها در سازمانمسئولیت اجتماعی شرکت

ی
ون
قان

و 
ی 

اد
نه

 

 

 بررسی و استخراج مواد قانونی مرتبط

 

 

 

 

غاز طه آ  مشتتتخص کردن مستتتیر از نق

 وضع موجود( تا مطلوب)

هاد قوانین ئه پیشتتتن مه ،ارا نا ضتتتوابط و  ،مقررات ،بخشتتت

 هایهای جدید تدوین وظایف و مستتئولیتدستتتورالعمل

اجتماعی برای  ستتتاختار اجرایی و ستتتازمانی مستتتئولیت

های اجرایی ها و دستتتتورالعملنامهاستتتتقرار تدوین آیین

و تدارکات  نفعانذیچون ریستتتک اجتماعی گفتگو با 

 مسئوالنه و ...

ضتتتتوابتتط و  هتتا،نتتامتتهیتتری آیتتیتتنکتتارگتتبتته

های اجرایی چون دستتتتورالعمل دستتتتورالعمل

 مدیریت ریسک اجتماعی در سازمان
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 سازی، شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و تعهد گفتمان: اول مرحله -1-3-1

طریق برگزاری فوکوس گروپ )بحث گروهی متمرکز( با مدیران ارشتتد، میانی و عملیاتی در مرحله اول طرح از 

 و قرار گرفتمورد ارزیابی  وضتتعیت موجود ستتازمان در ارتباط با موضتتوع ،صتتنعتی چابهار-ستتازمان منطقه آزاد تجاری

عی مات مستتئولیت اجتمازالو پیشتتین در ارتباط با ا کنونی هایبرنامهستتیستتتم مدیریت اجتماعی ستتازمان، : مواردی چون

تی هستند و تماعی شرکهای سازمان که مرتبط با مسئولیت اجفرایند، شدهدادهو بودجه تخصیص  گذاریسرمایهشرکتی، 

تا موقعیت،  ردگیمیو بررسی قرار  موردمطالعهتعهد و استنباط مدیران از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی  میزان آگاهی،

سازمان سازمان تعیین  هایزیرمجموعهو  انتظار و اهداف  شرکتی  سئولیت اجتماعی  شوو  شودآن در برابر م شکار  که  دآ

 است.کرده  متأثربه این رویکرد  از توجهپیش و تهدیدهایی سازمان و جامعه را  هافرصتچه 

 :شودمی بینیپیشیجاد آگاهی و تعهد بدین شرح تهیه تدوین و برای ا هاییبرنامهدر این مرحله 

و فشرده برگزار خواهد  مدتکوتاه صورتبهسمینارهای آموزشی برای کارکنان و مدیران که اجرای  -1

 .شد

 واملعاستنتاج  منظوربهبرگزاری جلسات فوکوس گروپ )گروه متمرکز( برای کارکنان و مدیران  -2

 رب مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانمخ

ار عی شرکتی در ارتباط با وظایف و ماهیت کمسئولیت اجتماپیرامون  تولید محتوی و گفتمان سازی -3

اده برای فکه قابلیت است هاییکتابچه تألیفاز طریق تدوین و صنعتی چابهار -سازمان منطقه آزاد تجاری

 .را داشته باشد نفعانذی

و  کنندگانتأمینمردمی با برخی مقامات محلی، بازیگران جامعه محلی،  هاینشستبرگزاری  -4

این مرحله برای  .نفعانذیبررسی میزان حساسیت، آگاهی و تعهد این گروه از  منظوربهپیمانکاران عمده و ... 

نقشه راه آینده پروژه را ، که مشاهدات در این مرحله ایگونهبه از اهمیت زیادی برخوردار استمشاور پروژه 

 از طریق ابزارهای زیر انجام خواهد پذیرفت: الذکرفوق هایفعالیت. کندمیمشخص و شفاف 

 مسئولیت اجتماعی شرکتی نامهنظام: تدوین دوممرحله  -1-3-2

اید آنان، یک سازمان ب بندیاولویتبرای تعیین شمول مسئولیت اجتماعی شرکتی، شناسایی مسائل مرتبط و 

 موضوعات ذیل را در محدوده مسئولیت اجتماعی شرکتی خود مدنظر قرار دهد:

 یت سازمانیحاکم 

  کاری هایفعالیتکارکنان و 

 زیستمحیط 

 عدالت اجتماعی 



 کلیات تحقیق
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 عادالنه وکارکسب 

  کنندگانمصرفمسائل مربوط به مشتریان و 

 مشارکت در توسعه جوامع محلی 

 حقوق شهروندی 

صنعتی -از مرحله اول و مطالعات بهینه کاوی، مسیر حرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری آمدهدستبهمتناسب با نتایج 

 نبر این اساس تدوی نامهنظاماولیه  نویسپیش. شودمیچابهار در جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی مشخص 

انی و در مراحل پای شودمیاست که در طول پروژه انجام  مداومیک فعالیت پویا و  نیز نویسپیشتدوین د. خواهد ش

 .شودمیپروژه، نهایی 



 

 

  



 

 های مسئولیت اجتماعی شرکتیها و مدلنظریه -2

 فلسفه وجودی مسئولیت اجتماعی شرکتی -2-1

سئول تنهاییبه ،یسنت طوربه هادولت کهدرحالی شرا تیم  شیجوامع ب ازی، ندارندعهدهبر مردم را  یزندگ طیبهبود 

به نقش  هادولتجهت از  رییتغ در حال هانگاهراستتتتا،  نی. در اهاستتتتآنبرآوردن  یبرا هادولت تیو قابل ییاز توانا

 یهاکتشرکه  ایگونهبهاست؛  متمرکزشده هاوکارکسب یرو ودر جامعه است  هاشرکتافراد و  یاقتصاد یهاتیفعال

این در . تندهستت یاجتماع یهاتیمستتئولبودن و توجه به  ریدرگ زانیم ازنظر ن،یریکردن خود از ستتا زیبه دنبال متما یمترق

صاد هایبنگاهکه زمان  شان افزوده  شوندیم تربزرگو  ترمیحج روزروزبه یاقت شانیأثت تبعبه، شودیمو بر تعداد بر  زین ر

نظام  ستتاختار و کیدر درون  یاقتصتتاد هایبنگاهو  هاشتترکت ،دیگرعبارتبه. ابدییم شیافزا یستتاختار و نظام اجتماع

 گریکدیه متقابل ب یوابستتتگ یگستتترده، نوع یدور نما کیو در  کنندیمعمل  یماعخرده نظام اجت کی مثابهبه یاجتماع

 (.2009)امیدوار، گذارندیم شیرا به نما

به جامعه و ضتتترورت از اواخر قرن نوزدهم،  به بعد،  1920 لیو از اوا افتی شیافزا یاجتماع تیمستتتئولتوجه 

 گیریبهره وانتیمبا توجه به سیر طی شده،  .کردند تأکید هاسازمان یاجتماع تیمحققان حوزه بنگاه و شرکت بر مسئول

 کرد: میرا به سه مرحله تقس یاجتماع تیاز مفهوم مسئول

 پابرجا بود. 1930 تا دهه دگاهید نیا؛ بر کسب حداکثر سود یمبتن تیریمد -

فشار آوردند که  هاشرکتکارگری به  یهاهیاتحاد یهاجنبش( 1960-1930) بر اعتماد یمبتن تیریمد -

بهتر،  یکار طیو شرا یتگسو بازنش مهیمثل منافع کارگران، برنامه ب یداشتن سودشان، به مسائل مدنظرعالوه بر 

عادل دارد ت هاآنکه جامعه از  ییهاخواستهسود و  حداکثر سازیعوامل مؤثر در  نیتوجه کنند و در مرحله بعد، ب

 کنند. جادیا

و  رانیکه مد فلسفه است نیبر ا یمرحله مبتن نیتاکنون ا 1960دهه از ی؛ زندگ تیفیک تیریمد -

دهند )صالحی امیری و مطهری  دخالت یاجتماع یهایماریبدرمان  اتیدر عمل ماًیمستقخود را  دیبا هاسازمان

 (.1390نژاد، 

 بر رفتار مدیران اثر داشته است: دیدگاهسه  ،گفت توانیممطابق هر یک از سه دوره تاریخی مذکور 

 الف: دیدگاه کالسیک 

سود و منافع  سازی  صادی، حداکثر  صلی بنگاه اقت ست و  بلندمدتدر این دیدگاه هدف ا  ستقیمطور مبهسازمان ا

اجتماعی ندارد و مستتتئولیت اجتماعی را تولید کاال و خدمات با حداقل هزینه برای جامعه تعریف  یهاتیفعالکاری به 

صاد کنندیم ساس اقت سمیت  داریسرمایه. این دیدگاه بر ا ست نامرئی آدام ا ساس این نظری بنانهادهو د ست. بر ا ه، شده ا
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ست نامرئی نظام  ضه کاال با ک کندیمعمل  ایگونهبه داریسرمایهد سبب عر ضای رقابتی،  ه به نفع جامعه خواهد بود. ف

حیط و به م پردازندیمحداقل قیمت و حداکثر کیفیت و رابطه خوب با مشتتتتریان خواهد شتتتد. مدیران به مستتتائل داخلی 

سائل بیرونی  انددهیعقخارجی کاری ندارند و بر این  سپس به م سائل داخلی پرداخت و  وجه کرد. تکه ابتدا باید به حل م

کان بلکه کارکنانی هستند که در مقابل صاحبان سهام یا مال د؛فریدمن، بر این عقیده است که مدیران، مالک سازمان نیستن

سه  س سئولمو سئولیتازاین ؛اندم ست.  رو م شترین منفعت ا سب بی صورت و ک سازمان به بهترین  صلی مدیران، اداره  ا

 (.پیشین) داندیماجتماعی را از وظایف سیاستمداران جامعه  فریدمن توجه به مسائل رفاهی و مسئولیت

را  هاسازمان، هاهینظر نیا. کندیمبسته حقوقی یاد  یهاستمیسبه الگوی  1930تا  1900دوره  یهاهیاز نظراسکات 

 و هایآشتتتفتگبه  هاآناز  یکهیچو  اندشتتتدهطرح ،شتتتدهتعیین شیپ حصتتتول به اهداف از یکه برا داندیم ییابزارها

صت ش یِنیو تنوع و نامع کنندینمتوجه  دیآیمبه وجود  تربزرگ طیکه در ارتباط با مح ییهافر سازمان بهاز ارتب ینا  اط 

 یرا ابزار هاستتازمان ،پردازاننظریه نیا(. 1375)استتکات،  شتتودیمیا انکار  شتتودینم، بدان توجه ماندیممحیط، پوشتتیده 

 کردندیمکارکردی داخلی سازمان توجه  یهابخشدر  کار آییو به تحقق  کردندیمبه اهداف تصور  لین یبرا ،ینیماش

ستثنایبه(. 1379)رابینز، سیع اجتماعی، فرهنگی و فناوری بر  پردازاننظریهوبر،  ا اولیه حقوقی، توجه چندانی به اثر بافت و

 (.1375درونی سازمان بود )اسکات، یهارخسارهو توجه آنان، متمرکز بر  کردندینمساختار یا عملکرد سازمان 

  پذیریمسئولیتب: دیدگاه 

آن اثر  و اهدافمنافع  ایستتتازمان  یکه بر رو یخاصتتت هایگروهنستتتبت به  دیبا رانیمدبر استتتاس این دیدگاه، 

 ،دارانرمایهس، سهامداراناز  اندعبارتهستند  میسازمان سه تیکه بر موفق ییهاگروهکنند.  تیاحساس مسئول گذارندیم

میری و دولتی و... )صالحی ا یهاسازمان، اعتباردهندگان، کنندگانعرضه کارکنان، ،یکارگر یهاهیاتحادرقبا،  ان،یمشتر

 (.1390مطهری نژاد، 

 هاستتازمان ،یقیحق ستتتمیستت دگاهید. در داندیمرا دوره الگوهای حقیقی بستتته  1960تا  1930 یهادههاستتکات، 

شکل از  ستند و  یاجتماع هایگروهمت شندیمه شرا کو سر  یاژهیو طیخود را با  ظ وفق دهند و حف برندیمکه در آن به 

سته را  ستمیس فرضپیشدوره،  نیا پردازاننظریه(. 1375)اسکات، هاستسازمانعمده حفظ بقاء، هدف  نیبنابرا؛ کنند ب

شتند ول سمیروابط غ یرو یدر نظر دا سائل مربوط به  یرر صادی یهازهیانگو م (. 1379رابینز،) کردندیم تأکیدنیز  غیراقت

وابط مکتب ر گذارانبنیاندوره با نام  نیا پردازانهیاز نظرآنان، شناخت ماهیت اجتماعی سازمان است.  موردنظرموضوع 

سان شکل از افراد و وظا ییهادهیپدرا  هاسازمانکه  شودیم ادی یان ستندیم فیمت سان دگاهید و دان  دگاهید جایبهرا  یان

ش ضه  ،ینیما . دیآیم دیپد یارتباط ط،یو مح یقیحق ستمیس پردازاننظریهمختلف  اتینظر(. بین 1379)رابینز، اندکردهعر

سازمان لگرانیاغلب تحل سبر کارکنان، تمرک هاآنسازمان و آثار  یدرون باتیبر ترت یروابط  سازمان را همچون  ستز و  م ی

 .(1375)اسکات، کنندیمبسته، بررسی 
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 ج: دیدگاه عمومی مسئولیت اجتماعی 

ست و دامنه  سوم ا ستردهاین دیدگاه، منطبق بر مرحله  سئولیتاز  یترگ مومی . دیدگاه عدهدیم ارائهرا  پذیریم

تا در  کندیمو ملزم  داندیمجامعه  یمؤسسات و نهادها ریدولت و سا یرا شرکا یاقتصاد هایبنگاهمسئولیت اجتماعی، 

شکالت جامعه سائل و م سا یو بهبود زندگ جهت حل م سات عموم ریعموم افراد در کنار  س  جاکهازآنکنند.  تیفعال یمؤ

 رینظ یتالش کنند مشکالت عموم دیبا زین هاسازمان دهدیمرا به سازمان  ابیو استفاده از منابع کم تیجامعه، اجازه فعال

مستتئول  خود را دیو تجارت و ثروتمندان با وکارکستتبصتتاحبان . ندینما کنریشتتهتورم و ... را  ،یآلودگ ،یکاریفقر، ب

احبان صتت فیناتوانان جامعه از وظا تیمعتقد استتت که مراعات حال و وضتتع یکارنگ مراقبت از افراد و رفاه آنان بدانند.

س هیاسرم صالحی امیری و مطهری نژاد، و ثروتمندان ا سته در جدول  (.1390ت ) سه  یهاشهیاندزیر برخی از نکات برج

 است. شدهبندیدستهمکتب مذکور 

 سیر تکوین فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتی: 1 -2جدول شماره 

 هاشهیاند

له اول: یت مبتنی بر  مرح مدیر

 کسب حداکثر سود

 (1920تا  1800)

 مرحله دوم:

 مدیریت مبتنی بر اعتماد

 (1960تا  1920)

 مرحله سوم:

 مدیریت کیفیت زندگی

 به بعد( 1960)

 تنها منافع شخصی هاشیگرا
 یمنافع شخص

 سازمان ربطذیو  نفعیمنافع افراد ذ

 فعنیمنافع افراد ذ ،یمنافع شتتتخصتتت

 سازمان، منافع جامع

 حداکثر کردن سود یاقتصاد یهاارزش
مردم و پول، هر دو  ت؛یستتتود در حد کفا

 .مهم هستند
 ترندمهممردم از پول 

 هستند ترمهممردم از فناوری،  فناوری مهم است ولی افراد هم مهم هستند برخوردار است یادیز تیاز اهم یفناور یفن یهاارزش

 یاجتماع یهاارزش

مشتتکالت خود را در خانه  دیکارکنان با

که دوست دارم سازمان  طورآنبگذارند. 

 .کنمیمرا اداره 

 یهاازین ،یاقتصاد یازهایعالوه بر ن هاانسان

 .دارند زین یگرید

شتتتخص را به استتتتخدام  تیما کل

 ی. مشارکت گروهمیاگرفته

 یاسیس یهاارزش
ست که حداقل دخالت را  یدولت خوب ا

 کند.

 یضتتترور ینامطلوب ول یدولت، عنصتتتر

 .است

مکتتار نگتتاهدولتتت و  یه  هتتایب

حتتل مشتتتکالت  یبرا یاقتصتتتتاد

 یاجتماع

 دهند رییرا کنترل و تغ طیمح توانندیممردم  .ندکیمسرنوشت مردم را کنترل  ط،یمح یطیمح یهاارزش
 تیفیتا ک میرا حفظ کن طیمح دیبا

 .میداشته باش یبهتر یزندگ

زی  ب  ا  یه  اارزش

 گرایی
 .مفهوم ندارند زیبا گرایی یهاارزش

با گرایی یهاارزش ندخوب زی به  یول ا ما 

 .میندار ازین هاآن

با گرایی یهاارزش دیبا  را مان زی

کن و در حراستتتتت آن  میحفظ 

 .میمشارکت کن
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 مکاتب نظریه مسئولیت اجتماعی شرکتی -2-2

شرکتی  هیاز نظردفاع  درزمینهسه مکتب مهم  سئولیت اجتماعی  ست که  شدهارائهم اخالق  از: مکتب اندعبارتا

 ، مکتب تجارت و جامعه و مکتب مدیریت مسائل اجتماعیوکارکسب

 تأکیدگرایانه به موضتتوع دارد و بر ستته اصتتل مهم  ؛ این مکتب نگرشتتی اخالق1وکارکستتبمکتب اخالق  -الف

صول اخالقی کندیم ست رعایت قواعد و ا صادی و تجاری، دوم، توجه  یهاتیفعال درزمینه: نخ سائل ب ازپیشبیشاقت ه م

اخالقی در موضتتوعاتی که مرتبط با انستتان استتت. ستتوم، ایجاد نوعی تعهد و تکلیف به رعایت اصتتول اخالقی که در هر 

باید در روابط خود با جامعه که در آن  هاشتتترکت(. به عقیده این مکتب، 2005جامعه وجود دارد )ترکات و ستتتلمون،

(. به نظر 1999ثالث، اخالق را ستترلوحه کار خود قرار دهند )اندرل، خود و ستتایر اشتتخاص  دارانستتهام، کنندیمفعالیت 

 اینان، رعایت اخالق همان مسئول بودن شرکت به لحاظ اجتماعی است.

؛ دومین مکتب در توجیه این نظریه، مکتب شتترکت و جامعه استتت. این مکتب بر 2مکتب شتترکت و جامعه -ب

از قراردادهای  یامجموعهول این واقعیت که شتترکت واحدی جدا و همزیستتتی میان جامعه و شتترکت تمرکز دارد و با قب

شرکت  سوی  سئولیت اجتماعی از  شارکت با جامعه را مبنای رعایت م ستی و م ست، همزی صی میان افراد ا صو  داندیمخ

 (.2005)ترکات و سلمون،

ته پیشتترف حالعیندرنگرشتتی ستتودمند و  دربرگیرنده؛ مطابق این مکتب که 3مکتب مدیریت مستتائل اجتماعی -ج

ست، بر این مبنا  سائل اجتماعی  تأکیدا شود،  مثابهبهدارد که باید به م سته  شرکت نگری صری راهبردی در اداره   راکهچعن

به ارتقای ارزش اجتماعی کمک  . بر استتتاس این نظریه، مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی یک ابزار کندیمطرف دیگر 

 (.1966ویس، دی)آشفته مرتبط با جامعه است  یهااستیسدر مقابل  هاشرکتراهبردی برای  گوییپاسخ

 

  

                                                           
1 Economic and Business Ethics 
2 Corporation and society 
 
3 Social Issues Management 
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 مسئولیت اجتماعی شرکتی یهاهینظرسیر تاریخی  -2-3

سبت به آن دارای حقوق و در قبال آن دارای وظایفی  هاشرکت شهروندان جامعه بوده و ن شخاص حقیقی  مانند ا

ستند سئولیتو  فیوظا نییتب روازاین ؛ه ست. یضرور یدر قبال اجتماع، امر آن هایم سئول ایحوزه جادیا ا  تیبه نام م

 دگاهیو د یلستتفف یمبان رییمفهوم با تغ نیاستتت. ا فیوظا نیا نییتب منظوربه یابعاد آن، تالشتت نییستتازمان و تب یاجتماع

سازمان و مح شمندان به  شته است. مسئول یآن، تحوالت طیدان س یادی، مدت زیشرکت یاجتماع تیدا بخش  ت که توجها

 از ابعاد مهم یکی عنوانبهکرده استتتت و  و دولت را به خود جلب یردولتیغ هایشتتترکتپژوهشتتتگران،  ک،یآکادم

ستراتژ تیتجارت، باال رفتن اهم شدنجهانی شیافزا. ، درآمده استهاشرکت یاتیعمل هایفعالیت  نفعانذی روابط کیا

ی رکتش یاجتماع تیمسئول تیاهم شیدر افزا یو محرک اصل یدیکل( شرکت، سه عامل ی)نما ریتصو تیریو رشد مد

ضاها طیشرا. ستا سب تتتتتدیجد یامروز جهان و ف  هایشرکتو  هاسازمان رانیتا رهبران و مد کندمی جابیا وکارک

 .کنند جادیا سازمانشان محیطیزیستو  یاقتصاد ،یاجتماع هایبخش انیتعادل م یبزرگ، نوع

 هب وی. گرددهجدهم برمی قرن اواخر عنیی استتتمیت آدام زمان به ملموس طوربه اجتماعی مستتتئولیت بحث طرح

ضوع شش بود معتقد و پرداخت عمومی رفاه ارتقاء مو  خواهد عموم منافع از تیحما جهت در رقیب طبعاً نانیکارآفر کو

 اصتتتل اصتتتل، دو هیپا بر کارنگی دگاهید. نمود مشتتتخص را هاشتتترکت مستتتئولیت اجتماعی کارنگی 1989 دهه در. بود

صل قیمومیت و خیرخواهی ستی، ای ا صل. بود شده اردهگذ سرپر سئولیت از کیی عنوانبه خیرخواهی ا  نه و راداف هایم

 فقیر فرادا سرپرست و قیم را د خودیبا ثروتمند افراد و هاسازمان قیومیت اصل موجببه اما آیدمی حساببه سازمان، کی

در کتاب  1930در ستتال  نسیتوستتط دو پروفستتور دانشتتگاه هاروارد، برل و ممفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی، . بدانند

معتقد بود مدیران عالوه بر مستتئولیت  1932نیز مطرح شتتد، همچنین داد در ستتال « شتترکت مدرن و مالکیت خصتتوصتتی»

مسئولیت »ی که اصطالح رسم دهدمیاما شواهد نشان  ؛(1932داد،) دارنداقتصادی، در برابر سهامداران و جامعه مسئولیت 

( 2011. )سن،شودمیدیده  1953در سال « مسئولیت اجتماعی یک بازرگان» بار در اثر باون، نیاول یبرا« اجتماعی شرکتی

بود. ادبیات مستتتئولیت اجتماعی  هاشتتترکتبر وجدان اجتماعی بازرگانان و نه بر خود  تأکیددر آن زمان هدف اصتتتلی 

و اهمیت  ه معنایی داشتهداشت که مسئولیت اجتماعی چ تأکید سؤالبر این  عمدتاًگسترش یافت که  1960در  هاکتشر

کتاب کالرنس والتون ، مطالعات این دوره ترینمهم( یکی از 1999آن برای واحد تجاری و جامعه چقدر است. )کارول، 

شتنبود که  1967در  شرکت بردا ست داوطلبانه  سبت به انجام  تمایل و خوا سئولیتن شت. وی با د تأکیداجتماعی  هایم ا

نگرش اخالقی به مقوله مستئولیت اجتماعی، رویکردی متضتاد با دیدگاه اجباری موجود اتخاذ کرده و استتدالل نمود که 

میان  طرفهدو وابستگی درواقعوجود داشته باشد،  تواندنمیمفهوم نداشته و شرکت سالم در جامعه بیمار  تنهاییبهشرکت 

 (.1967شرکت و جامعه وجود دارد )والتون، 
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م از بر رویکرد حمایتی الز تأکیددو اصتتطالح دیگر شتتامل واکنش اجتماعی شتترکتی )با  تدریجبه 1970در دهه 

و مدیریت استتتتراتژیک( و عملکرد اجتماعی  هاشتتترکتو برقراری ارتباط میان مستتتئولیت اجتماعی  هاشتتترکتستتتوی 

مفهوم  1980(. در دهه 1976( به ادبیات علمی اضافه شد )آکرمن و باتر،هاشرکتسنجش مسئولیت اجتماعی ) هاشرکت

ماعی مفهوم مسئولیت اجت ازآنپسو  قرارداد الشعاعتحتهمگان قرار گرفت که اصطالحات قبلی را  موردتوجه نفعانذی

شدند،  مکمل نفعانذیشرکتی و تئوری  سوب  لک و )ک گردندمیتکمیل و تحکیم یکدیگر  موجب کهطوریبههم مح

سکه،  سال 2006پین سئولیت چهارگانه مدیران  1979(. کارول در  سبم صادی، وکارک سئولیت اقت سئولیت را م  وقی،حق م

جانسون مسئولیت اجتماعی را یکی از  2003(. در سال 1979اخالقی و مسئولیت فداکاری عنوان کرد )کارول، مسئولیت

ش هاینقش سی  سا سوادآموزی، حذف فقر و بیکاری وافز ازجمله هاییفعالیتو  داندمیرکت در کمک به جامعه ا  ایش 

ستمحیطحفظ  سون،) زندمینمونه مثال  عنوانبهرا  زی سخگو ینی(. پر2003جان سئولیت اجتماعی یعنی پا ست م ، معتقد ا

، ستتتزیمحیطعملیاتی، حداکثر امنیت، حفظ  کار آییاستتت و شتتامل هفت موضتتوع:  هافعالیتبودن شتترکت در قبال 

سئول  شهروند م سعه مهارت و  سال 2003پرینی،) شودمیکیفیت نوآوری، گفتمان آزاد، تو معتقد  2007(. کچران نیز در 

ست در محیط  سبا شرکت و هم عواقب جدی مخاطرات را بر عهده  وکارک سئولیت اجتماعی  جدید، مدیران باید هم م

(. رامستتتاد مستتئولیت اجتماعی را تعهد داوطلبانه ستتازمان برای ایفای وظایف شتتفاف و غیر شتتفافی 2007کچران،) بگیرند

قراردادی، بر عهده شتترکت نهاده استتت. بنا به این تعریف، مستتئولیت اجتماعی، راهی  طوربهاستتت که انتظارات جامعه، 

 که چهارچوب قانونی و شودمیل وظایفی است با هدف ارتقای گرایش اجتماعی برای اعتالی نظم اساسی جامعه و شام

 (.2018رامستاد،) گیردبرمیقراردادهای اجتماعی را در 
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 مسئولیت اجتماعی شرکتی در بوته نقد -2-4

ست شته ا شرکتی منتقدانی نیز دا سئولیت اجتماعی  صاددانیفر میلتون. م شهور، دمن، اقت شگ از م ست امانیپی  که ا

 کندمی نعنوا نیرنگی ای دسیسه هرگونه بدون قانون محدوده در رساندن سود ثرحداک به را تجاری هایسازمان مسئولیت

 هاآنمیزان  و نسبی نیازهای تعیین چراکه ؛کرد واگذار دولتی نهادهای و افراد به دیبا را های اجتماعیمسئله است معتقد و

(. عمده انتقادات 1386استتت )براتلو، تأثیرگذار هادرآمد شتترکت بر انجام، صتتورت در و نبوده هاشتترکت رانیمد حد در

شامل مفهومی گسترده و مبهم، اصطالحی برآمده از کارها واری ی علمی، دشوارد بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی 

سمعملیاتی کردن آن و  سئولیت اجتماعی به  ستسویه بالقوه مفهوم م سطرفداران  ضمناً. ت منافع خاص ا ، هایکنوکال

 .دانستندمیوق مالکیت و در کل تهدیدی بر جامعه آزاد حقبه واردکردنی را خدشه مفهوم مسئولیت اجتماع

 در جدول زیر سیر تاریخی مفهوم و رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان آمده است.

 ی شرکتیاجتماع تیمسئول کردیرو و مفهوم یخیتار ریس: 2 -2جدول شماره 
 خالصه رویکرد و مفهوم پردازنظریه تاریخ 

 .بود خواهد عموم منافع از تیحما جهت در رقیب طبعاً نانیکارآفر کوشش آدام اسمیت 18اواخر قرن 

 .بدانند فقیر افراد سرپرست و قیم را د خودیبا ثروتمند افراد و هاسازمان کارنگی 1989

 .و جامعه مسئولیت دارند دارانسهاممدیران عالوه بر مسئولیت اقتصادی، در برابر  داد 1932

 والتون 1967
مفهوم  تنهاییبهشرکت سالم اخالقی به مقوله مسئولیت اجتماعی به این معنا که نگرش 

 .وجود داشته باشد تواندنمینداشته و در جامعه بیمار 

 کارول 1979
: مسئولیت اقتصادی، مسئولیت حقوقی، مسئولیت وکارکسبمسئولیت چهارگانه مدیران 

 اخالقی و مسئولیت فداکاری است.

 اساسی شرکت در کمک به رفاه کلی جامعه است. هاینقشمسئولیت اجتماعی یکی از  جانسون 2003

 پرینی 2005

وضوع که شامل هفت مها فعالیتپاسخگو بودن شرکت در قبال  یعنی مسئولیت اجتماعی؛

، در نوآوری یبخشکیفیت، زیستمحیطعملیاتی، ایجاد امنیت بیشتر، حفظ  کار آیی است:

 شهروند مسئول است. و پرورشگفتمان آزاد، توسعه مهارت 

 کچران 2007
جدید، مدیران باید هم مسئولیت اجتماعی شرکت و هم عواقب  وکارکسبدر محیط 

 .جدی مخاطرات را بر عهده بگیرند

 رامستاد 2018
مسئولیت اجتماعی، راهی برای ارتقای گرایش اجتماعی و اعتالی نظم بنیادین جامعه است 

 .گیردبرمیکه چهارچوب قانونی و قراردادهای اجتماعی را در  شودمیو شامل وظایفی 
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 مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی -2-5

ست که در این بخش به  سیاری مفاهیم دیگر دارای تعاریف مختلف ا شرکتی مانند ب سئولیت اجتماعی  صطالح م ا

 تعاریف در این خصوص خواهیم پرداخت. نیترمتداولبرخی از 

 هنیدر زم حیصتتر اظهارنظر یبرا ینیو تمر یاخالق یکنترل، منشتتور یبرا یملعدستتتورال یاجتماع پذیریمستتئولیت

 ،درنهایتستتازمان استتت و  ثاحبم یرو یاخالق گذاریستترمایهح و یصتتح بخدمات توستتط ستتازمان و انتخا عرضتته

سخگو سازمان برایبه توان و ظرف یاجتماع ییپا سته ققتح یبرا معمل و اقدا یت  شارعو انتظارات جام هاخوا کند یم هه ا

 .(2009اسلر،)

شرکت، به اقدامات مربوط به تعهدات اجتماعی و  سئولیت اجتماعی  ستهاز  یامجموعهم  اجتماعی اطالق یهاخوا

در جامعه صتتورت گیرد  هاشتترکتاجتماعی ممکن استتت با اشتتکال مختلفی، برای بهبود وجهه  یهاتیمستتئول. شتتودیم

 انتظارات و اخالقیات قانون، اقتصتتاد، ربرگیرندهد شتترکتی اجتماعی مستتئولیت دیگرعبارتیبه(. 2016)فونت و همکاران، 

ستانه واحدهای شردو ست تجاری ب  که ا گروهیی فرد هر عنوانبه نفعانذی نجایا در. یابدمی تعمیم نفعانذی کلیه به که ا

 و )دانکو استتتت شتتتدهتعریف ،اثرگذارند ستتتازمان اهداف ای ها،رویه ها،ستتتیاستتتت تصتتتمیمات، ها،فعالیت بر توانندمی

از اقدامات سازمان که به  ایمجموعهگفت  توانمی(. همچنین 1392، به نقل از عرب صالحی و همکاران،2008،همکاران

 (2006نشود )استریک، نفعانذی ریکند و موجب نقض منافع سا تأمینخود را  نفعانذیمنافع  یتبنحو مث

 بر عالوه کلیطوربه که است اقداماتی برای گیران تصمیم تعهد اجتماعی، گفت مسئولیت توانمیاز سوی دیگر  

ندمستتتئول مؤستتتستتتات .آوردمی فراهم نیز را جامعه رفاه بهبود موجبات خودشتتتان، منافع تأمین  کردن آلوده از که ا

ست،محیط ستخدامی، امور در تبعیض اعمال زی صوالت تولید خود، کارکنان نیازهای تأمین به توجهیبی ا  و آوریانز مح

 جتماعیا رفاه بهبود در مالی، منابع اختصتتتاص با باید هاستتتازمان زنند، بپرهیزند ومی لطمه جامعه ستتتالمتبه کهآن نظایر

شند، جامعه اکثریت موردقبول شور فرهنگ به کردن کمک قبیل از بکو سات و ک س  زندگی یفیتک بهبود و فرهنگی مؤ

 (.1371پاریزی، نژادایران) طورکلیبه

ست که اینبر همچنین  نژادایران  سات و  باور ا س سفه وجود یی، نهادهاهاسازمانمؤ ستند که فل بنای م بر هاآن یه

بقا  حفظ، یبرا زین هاسازماندارند،  ازیبه سازمان ن شانیازهاین رفع یکه مردم برا طورهمان .هستجامعه و عامه مردم  ازین

شانیفعالو ادامه  ستنداز جامعه  یجزئ هاسازمان درواقع ازمندندیبه جامعه و مردم ن ت  تأثیربر آن  و رفتهیپذ تأثیرکه از آن  ه

 ای میمستتتتق تأثیراتمربوطه موجب  یهابخشآن بر  تأثیرستتتازمان عالوه بر  میگفت هر تصتتتم توانیمو  گذارندیم

ستقیغ  جیاشکل دهند که نت یهاگونهاهدا ف خود را به  دیبا هاسازمان نیبنابرا ؛شودیمجامعه  یهابخش یدر تمام میرم

 چون(. 2009شوند )امیری،  ، منتفعآنجامعه در برنداشته باشد و همه افراد جامعه از اثرات مثبت  یبرا یمضر تأثیراتآن 

 زیانی آن اثر رد که باشد ایگونهبه باید هاآن فعالیت چگونگی الجرم دارند، اجتماعی سیستم بر ایعمده تأثیر هاسازمان
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سد جامعه به سیدن صورت در و نر شند آن جبران به ملزم مربوطه هایسازمان زیان، به ر  هاانسازمتر، ساده عبارت به .با

 اجتماعی امنظ کل از فرعی نظام یک چون کنند، عمل دارند، قرار آن در که یتربزرگ نظام با مرتبط جزئی عنوانبه باید

اجتماعی و  هایارزشرعایت همه اصول اخالقی، است پورخویی نیز معتقد  (.1371پاریزی، نژادایران) دهندمی تشکیل را

ست هایارزشفردی،  شرکتذی هایگروهو منافع  محیطیزی شرکتی  هانفع  سئولیت اجتماعی  در عین موفقیت تجاری م

 (1392پورخویی،) داردنام 

ساس درک مردم از  شرکت بر ا شرکت و  هایارزشامروزه جذابیت هر  صلی  اجتماعی آن تعریف  هاییویژگا

از  روزههمهاستتت و  کنندهمصتترف یهر انستتان نکهیستتو، با توجه به ا گریاز د(. 2015)هوی تستتای و همکاران، شتتودمی

شعاعتحتما را  یمختلف که زندگ یهافرآورده ستفاده  دهندیمقرار  ال اخت و و لزوم شن کنندهمصرفحقوق  ،میکنیما

 یابیبازار یهاستمیسو  ستافراد جامعه مبدل گشته ا یتمام یدر زندگ رگذاریاز موضوعات مهم و تأث یکیتعهد به آن به 

تا احستتتاس  نینو ته  قا ازیرفع ن ،رستتتانیخدمترا بر آن داشتتت  رأسرا در  کنندگانمصتتترف یزندگ تیفیک یو ارت

 دیابیم کنندگانمصرفحقوق  تیرعا یحرکت در راستا یبرا زین هاسازمان یعال رانیمد خود قرار دهند. یهاتیمأمور

ا در کنندگان الزم استتت ت مصتتر ف یزندگ تیفیگران در جهت ستتالمت و بهبود کید یهاستترزنشانتقادها و  رشیبا پذ

و مزایای حاصتتل از  ستتازمان داشتتته باشتتند یاجتماع یهااستتتیستتبه مقوله  ایویژهخود توجه  کیاستتتراتژ یهابرنامه

 (.2010توسط سازمان به افراد جامعه را شناسایی نمایند )شیخ،  انجام شده یهاتیفعال

 جهت رد بایستی سازمان که است تعهداتی و وظایف مجموعه اجتماعی، گفت، مسئولیت توانمیاز سوی دیگر 

شیدی  به ،1992بارنی، و گریفین) دهد انجام کند،می فعالیت آن در که ایجامعه به کمک و مراقبت و حفظ نقل از پور ر

 نفعانذی(. فیشر نیز معتقد است الزام سازمان به عمل به طریقی است که هم منافع خود و هم منافع 1388جوارن، جاللی و

شر، تأمینخود را  سئولیت2004کند )فی ست ایوظیفه اجتماعی، (. م سات عهده بر ا س صی، مؤ صو  یرتأث که معنا این به خ

استخدام،  در نشدن قائل تبعیض نکردن، آلوده :چون وظایفی .کنند، نگذارندمی کار آن رد که اجتماعی زندگی بر سوئی

صرف کردن مطلع و غیراخالقی هایفعالیت به نپرداختن صوالت کیفیت از کنندهم شارکت بر نیمبت وظایف این که مح  م

 (.1371صائبی، محمد :ترجمه ساورد، و فرنچ) است جامعه افراد زندگی در مثبت

 کهنحویبه استتت جامعه ستتاختن منتفع جهت در ستتازمان تعهدات و وظایف از یکی اجتماعی همچنین مستتئولیت

 یعنی اجتماعی (. مسئولیت2007برامر و دیگران،) ببخشد متعالی صورتی را سود کردن حداکثر یعنی سازمان اولیه هدف

ساس نوعی سیلهبه تعهد اح صی بخش تجاری هایسازمان مدیران و صو صمیم گونهآن که خ  کنار رد که نمایند گیریت

 (. باید توجه کرد که مستتئولیت2008دانکو و دیگران،) یابد بهبود نیز جامعه کل رفاه ستتطح مؤستتستته، برای ستتود کستتب

 امانج نیز جامعه عمومی رفاه جهت در ستتازمان، منافع گستتترش و حفظ بر عالوه که استتت مدیریت تعهدات از اجتماعی

 (.1987کترو،) گیردمی
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 نفعذی هایگروه توقعات ارضتتا و گوییپاستتخ به الزام از استتت عبارت هابنگاه/  مدیران اجتماعی هایمستتئولیت

/  ولیدیت واحد فعالیت محل اهالی و زیستتتمحیط پاستتداران کنندگان،توزیع کنندگان،تأمین مشتتتریان، از اعم خارجی

 .(1378امینی،) واحد کارکنان و سهامداران یا مالکان از اعم داخلی ذینفع هایگروه منافع حفظ با خدماتی،

ها شتتترکت آن موجببه هک کندمی فیتعر یعنوان مفهومبه را تکشتتتر یاجتماع تیمستتتئول اروپا ونیستتتیمک

 تیداوطلبانه رعا صورتبه خود نفعانذی با خود تعامالت و در خود یتجار اتیعمل در را یطیمح و یاجتماع مالحظات

 از یهای ناشتتمستتئولیت و یقانون الزامات حداقل از تا دارند میه تصتتمک استتت هاییستتازمان درباره مفهوم نیا. کنندمی

 (2011فیلیزوز و فاین،) دهند قرار موردتوجهرا  یاجتماع یازهاین تا ردهک عبور یجمع توافقات

مالحظات  داوطلبانه بکیتر" عنوانبه را تکشتتر یت اجتماعیمستتئول (2001) ییاروپا جوامع ونیستتیمک نیهمچن

)مالت پرستتتت و  .کندمی فیتعر "نفعیذ هایگروه با هاآنروابط  و هاشتتترکت یتجار اتیعمل در یطیمح و یاجتماع

 (2012آدامز،

سب یشورا گر،ید یفیتعر در سعه پا یبرا یجهان وکارک سئول دار،یتو ف یتعر نینچاین را تکشر یاجتماع تیم

 یت زندگیفکی بهبود حالدرعین و یاقتصتتاد توستتعه به کمکو  یاخالق رفتار یبرا وکارکستتب مستتتمر تعهد: کندمی

یلیزوز و ف) جامعهل ک نیهمچن و( تیفعال مورد شتتهر) یمحل جامعه یت زندگیفکی بهبود زین و هاآن خانواده و ارک یروین

 (.2011فاین،

 وکارسبک یکآن در هک شودمی فیتعر هاییروشعنوان به تکشر یاجتماع تیمسئول تر،کلی فیتعر یک در

 تأثیر تحت مختلف هایگروه. استتت خود مختلف نفعانذیرفتار  و باارزش خود رفتار و هاارزش ردنک همستتو به دنبال

ان، کنندگتأمین ان،یمشتر نان،کارک شامل وکارکسب یک نفعانذی و شوندمی دهینام "نفعانذی" سازمان، یک اقدامات

 هایگروه و گذارانستتترمایه ان،کمال جوامع، ا،کشتتتر ، رقبا،(محیطیزیستتتت هایگروه رینظ) نفعیذ هایگروه ها،دولت

 (.2009)چاترجی و دیگران، باشد داشته تأثیر هاآن تواند برمی وکارکسب اتیعمل هک هستند ترگسترده یاجتماع

 :استبه شرح زیر ( استاندارد المللیبین)سازمان  26000ایزو  استاندارد بر اساس این پژوهش موردنظرتعریف 

، زیستتتمحیطبر جامعه و  هایشیتفعالو پیامدهای تصتتمیمات و  تأثیراتمستتئولیت اجتماعی شتترکتی در قبال  

 شفاف و اخالقی شامل موارد زیر تعریف کرد: طوربه

 مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه -

 نفعانذیدر نظر گرفتن انتظارات  -

 المللیبینتطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای  -

 ان و استفاده از آن در روابط خود.مسئولیت اجتماعی در سراسر سازم سازییکپارچه -
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 ی مسئولیت اجتماعی شرکتیهامدل -2-6

خش به ب تدریجبهیک بعد مهم و انستتانی در ادبیات مدیریت مطرح شتتد و  عنوانبهمستتئولیت اجتماعی شتترکتی 

شرکتشدادبیات تجاری تبدیل  ناپذیرجدایی سئولیت اجتماعی  ضوعاتی فراتر از به مو هاشرکت، پایبندی داوطلبانه ی. م

 .شمارندبرمی منافع بلندمدت خود آن را جزء الزامات قانونی است که برای مشارکت بهتر در جامعه

وجود  است و نظرات بسیاری شدهمطرحمسئولیت اجتماعی شرکتی، مطالب بسیاری  دهندهتشکیلدر مورد عوامل 

عنوان مدل مفهومی عملکرد  با 1979کارول در ستتال  رادارد. اولین تعریف چهاربخشتتی از مستتئولیت اجتماعی شتترکتی 

ئل تفاوت قا تیاجتماعی شتتترک هایمستتتئولیتمتفاوت از انواع چهار نوع  میانکارول  کرد.مستتتئوالنه اجتماعی، مطرح 

 از: اندعبارتکه  شودمی

 (سودآوری که فلسفه وجودی شرکت است)مسئولیت اقتصادی  -1

 است(خوب و بد در جامعه  کنندهمشخصپیروی از قوانین که )مسئولیت قانونی  -2

 (.و منصفانه است عادالنهتعهد به انجام آنچه درست،  یعنی ؛بودن اخالقی)قی المسئولیت اخ -3

 (.شودمی خیرخواهی که موجب بهبود کیفیت زندگی در جامعه)مسئولیت بشردوستانه  -4

این نوع  .داندیشتتمییک بنگاه اقتصتتادی استتت که به ستتودآوری بیشتتتر  ،اقتصتتادی، شتترکت پذیریمستتئولیتدر 

سئولیت شامل ایجاد بازده پذیریم صادی دارد و  شتغال ددارانسهامبرای مالکان و  گذاریسرمایه، ماهیت اقت ر ، ایجاد ا

و  پیشتترفته، نوآوری و ایجاد خدمات فناوریمنصتتفانه به کارگران، کشتتف منابع جدید، ترویج  دستتتمزد جامعه، پرداخت

صو ست. مح سئولیتالت نوین ا ست. جامعه انتظار  پذیریم قانونی ایفای نقش در کنار رعایت قوانین و مقررات موجود ا

اقتصتتادی خود، الزامات قانونی ستتیستتتم حقوقی اجتماعی را نیز رعایت  هایمستتئولیتدر کنار انجام  هاشتترکتدارد که 

اخالقی  پذیریمسئولیتاقتصادی شود.  هایفرصتحتی اگر رعایت قوانین و مقررات موجب از دست دادن برخی  کنند؛

شامل  شر دارد و  شه در حقوق ب ست که در قانون الز هاییفعالیتری ست؛ شدهامی نا  یرود برامیدر عرف انتظار  ولی ا

 یمشخطتجاری شرکت یک  مشیخطشود. اگر آن  رعایتملزم به  شرکتی، جلوگیری از خسران و صدمات اجتماع

شتتترکت به انجام آنچه درستتتت، عادالنه و منصتتتفانه استتتت، متعهد خواهد بود. نوع آخر  طور طبیعیبهاخالقی باشتتتد، 

 هارکتشتتاگر  روازاین ؛هستتتند تنیدهدرهمو  پیوستتتههمبهباور دارد که شتترکت و جامعه  در این، ریشتته پذیریمستتئولیت

 کنند.خاص و بشردوستانه مشارکت  هایفعالیتکمک به افراد جامعه در  برای توانندمیبخواهند، 

ادی است اقتص پذیریمسئولیتاست. بنیان و قاعده هرم،  شدهدادهکارول در شکل زیر نشان  پذیریمسئولیتهرم 

 (1999. )بیور، هستبشردوستانه  پذیریمسئولیت، هاستشرکتهرم که هدف واالی  رأسو 
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 هرم مسئولیت اجتماعی شرکتی کارول: 1 -2شکل شماره 

 (1986مدل وارتیک و کوکران ) -2-6-1

سال  سئولیت مدل، ، وارتیک و کوکران1986در  سازمان را  م سط داده و عملکرد اجتماعی  سازمان را ب اجتماعی 

 حله اول،مر در .کردند اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی سازمان و مدیریت مسائل عمومی عنوان پذیریمسئولیتعبارت از 

به  که منجر استتتیا بشتتردوستتتانه  اقتصتتادی، قانونی، اخالقی و هایدیدگاهاجتماعی ستتازمان شتتامل  پذیریمستتئولیت

شامل تدوین قرارداد اجتماعی  هایگرایش گیریشکل سفی  سازمان  هاسازمانفل  .شودمییک عامل اخالقی  عنوانبهو 

که شتتامل راهبردهای انفعالی، تدافعی، تطابقی و پیشتتگیرانه  استتتاجتماعی ستتازمان مطرح  پاستتخگویی ،در مرحله دوم

قا هایگرایش درنتیجهو  شتتتودمی که ستتتازگاری و ب هادی  مان در محیط را ن یلاز  دهدمیقرار  موردبحثء ستتتاز  قب

سعه  سازیظرفیت شرایط اجتماعی و تو سخ به تغییر  سخپا سائل دهیپا سوم، مدیریت م  رویکردهای مدیریتی. در مرحله 

ستتازمانی شتتامل تعیین  هایگرایشو منجر به ایجاد  شتتدهمطرح، هاآنعمومی شتتامل تشتتخیص مستتائل و ستتپس تحلیل 

 (.1390طهران،  زاده معمار)احمدی، الوانی و  شود.می هاسازمان یغافلگیراجتماعی سازمان و حداقل سازی  مشیخط

مسئولیت پذیری بشردوستانه

مسئولیت پذیری اخالقی

مسئولیت پذیری قانونی

اقتصادیپذیریمسئولیت 
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 وارتیک و کوکران مدل :2 -2شکل شماره 

 (1991مدل مفهومی وود ) -2-6-2

مدل کارول( نهاده و عملکرد اجتماعی ) هاشتترکت پذیریمستتئولیتوود گامی فراتر از شتتناستتایی انواع گوناگون 

سئولیتشرکت را مبتنی بر پیامدهای  وود این مدل را در قالب یک چارچوب جامع  .کندمیاجتماعی آن معرفی  پذیریم

ست  مطرح کرده سئوالنه، ا سی آن بر رفتار م سا صول ا صل از عملکرد اجتماع نتایج و تأثیرپذیری فرایندکه ا  تأکیدی، حا

ساسدارد.  شرکت بر ا صول ،مدل وود، عملکرد اجتماعی  ست و  مح شرکتی ا سئولیت اجتماعی  سی م سا صول ا رعایت ا

ملکرد و رفتار بر ع درنهایتاز اصول اجتماعی است که  ایمجموعهشرکتی نیز مفهومی وابسته به رعایت  پذیریمسئولیت

 .گذاردمیشرکت اثر 

تقسیم  اجتماعی شرکت هستند، به سه نوع پذیریمسئولیتمطابق مدل وود پیامدهای عملکردی شرکت که بیانگر 

شرکت و شوندمی سعه هایرویهو  هابرنامه: اثرات اجتماعی، رفتار   نفعانیذشرکت برای ابعاد اجتماعی و منافع  یافتهتو

 .برندمیکار ه اجتماعی ب پذیریمسئولیتبرای تحقق  هاشرکتکه 

در مدل  اجتماعی شتتترکتی پذیریمستتتئولیتتی، از طریق تعریف بدین ترتیب مفهوم مستتتئولیت اجتماعی شتتترک

این  درستتمیاما به نظر  ؛عملکرد اجتماعی شتترکتی در مدل مفهومی وود گستتترش یافت دربارهمفهومی کارول و بحث 

فکر و در عمل کاربرد اندکی در ت کرده مدل مفهومی، بیشتتتر به جنبه نظری موضتتوع در قالب تحقیقات دانشتتگاهی توجه

 ، به بررستتیپذیریمستتئولیتاین مدل، در کنار تعیین انواع مختلف (. 2001کتی در دنیای واقعی دارند )وان لویجک، شتتر

کرد اجتماعی این مدل، عمل طبق بر. پردازدمی پذیریمستتئولیت فرایندابعاد مرتبط با اصتتول انگیزشتتی، رفتار مستتئوالنه و 

در  ش بنیادیننق. این مدل شودمیایجاد تصویری شفاف و واضح از مسئولیت اجتماعی شرکتی حاصل  درنتیجهشرکتی، 

ه شامل یک بعد عملی تتتت اجباری است ک پذیریمسئولیت، "وود". طبق نظرداردتحقیقات مربوط به مسئولیت اجتماعی 

مسئولیتپذیری
اجتماعی

دیدگاهاقتصادی

دیدگاهقانونی

دیدگاهاخالقی

دیدگاه
بشردوستانه

پاسخگوییاجتماعی

راهبردانفعالی

راهبردتدافعی

راهبردتطابقی

راهبردپیگیرانه

مدیریتمسائل
عمومی

تشخیصمسائل

تحلیلمسائل



صنعتی چابهار-عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاریتدوین نقشه راه و برنامۀ   

34 

اصول ، هادیاصول ن کتی طبق نظر وود شاملمسئولیت اجتماعی شر اصول .انجام دارد براینیاز به ایجاد عاملی انگیزشی، 

 (.2006مهان و ریچارد،) است اصول شخصی، سازمانی

 مدل مک کنزی -2-6-3

عدی مستتتئولیت اجتماعی مک کنزی یان می مدل پنج ب پایین حرکت کنیم، کند که ب به  باال  هرچه از ستتتمت 

 و دشتتوارتر خواهد ترطوالنی هاآن تأمینو از طرف دیگر  یافتهکاهشجامعه  هایخواستتتهمیزان انتظارات و  طرفازیک

سئولیت اجتماعی، ست که مدیران در ابعاد اولیه م ضح ا شتر تالش  (طبق این مدل) بود. وا سایر کنندمیبی . این ابعاد آن تا 

 شود.های فرهنگی میارزش و صاحبان سهام، کارکنان، مشتریان، محیط طبیعی ابعاد شامل

 
 مدل مک کنزی: 3 -2شکل شماره 

                                           

 26000مدل ایزو  -2-6-4

ستاندارد ایزو  سئولیت 26000مدل ا سئولیتنمای راهیک، 26000ایزو  اجتماعی پذیریم ست  پذیریم اجتماعی ا

این استتتاندارد،  شتتد. ژنو منتشتترمستتتقر در  (ISO) استتتاندارد المللیبینتوستتط ستتازمان  2010نوامبر ستتال  1که در تاریخ 

ستانداردهای  ترینآرمانییکی از  عنوانبه ست که  شدهشناختهاخیر  هایسالدر  المللیبینا سندی ا ست و   هایربهتجا

 .کندمیاجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام  پذیریمسئولیتدر رابطه با مفهوم  المللیبین

اجتماعی شامل: شفافیت؛ پاسخگویی؛ رفتار اخالقی؛  پذیریمسئولیت، هفت اصل برای 26000در استاندارد ایزو 

 شدهمعرفی وق بشرحقبهاحترام و  رفتار المللیبین؛ احترام به حاکمیت قانون؛ احترام به هنجارهای نفعانذیاحترام به منافع 

در کسب این شناخت برای سازمان  نفعانذیتوسط سازمان و مشارکت  عی، به شناخت مسئولیت اجتما26000ایزو است. 

صاحبانسهام

کارکنان

مشتریان

محیططبیعی

ارزشهایفرهنگی
یترودشوارتر

نآنهاطوالن
تأمی

یجامعه
توخواستهها

شمیزانانتظارا
کاه
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شناخت  گرددمیپرداخته و ضمن آن، بیان  سازمان جهت  سه پذیریمسئولیتکه یک  ستی   اجتماعی خود و ادارۀ آن بای

جامعه. یک  و نفعانذیو رابطۀ بین  شنفعانذیرابطه را درک کند: رابطۀ بین ستتتازمان و جامعه، رابطۀ بین ستتتازمان و 

اهداف متفاوتی را دنبال  ازآنجاکهو فراتر از آن جامعه،  هاسازمانآن شامل افراد و سایر  نفعانذیسازمان باید بپذیرد که 

سازمان قرار  هاییتفعالتصمیمات و  تأثیرتحت  تواندمیکه  ، ممکن است انتظارات و منافع متفاوتی داشته باشندکنندمی

 (.1393)خلیفه سلطانی، گیرد

 :کندمیزیر تعریف شکل  صورتبهاین مدل اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را 

 

 

 

 
 

 26000 مدل ایزو: 4 -2شکل شماره 

  

ایزو
26000

حقوق
انسان

منافع
سهامداران

رفتار
اخالقی

احترامبه
قانون

شفاف
سازی

هنجارهای
یبینالملل

پاسخگویی
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 سازمان در اجتماعی مسئولیت به توجه تأثیرات -2-7

مرتبط با مستتتائل اجتماعی و مستتتئولیت  یهابرنامه ستتتازیپیادهو  ریزیبرنامهدر  نقش مهمی هاشتتترکتامروزه 

در فضتتای رقابتی  هاستتازماناجتماعی، نقش مهمی در ادامه حیات  یهاتیمستتئول وظایف و. عمل به خوددارنداجتماعی 

 یهانهیهزرا افزایش داده و  وریبهره، بهبود ایمنی و بهداشتتت کارکنان، محیطیزیستتتکنونی دارد. کاستتتن از مستتائل 

 (.2015)هوی تسای و همکاران، دهدیمعملیاتی را کاهش 

 محیط به سازمان مدیریت غفلت از جلوگیری-1

سب تنها هاسازمان و هاشرکت وظیفه سنتی، دیدگاه برخالف ست سود ک  در هاازمانس و هاشرکت تمام بلکه نی

ضای و محیط قبال سب ف سئولیت جهان، چه و منطقه در چه خود وکارک سعه به تا کنند سعی باید هاآن. دارند هاییم  تو

صادی جانبههمه شان خود، برای اقت شور سعه و ک ست جهانی پایدار تو سب که شود فراموش نباید. یابند د  دنبال به کاروک

سازی سعه و باز شد محیط، تو ضا باید پس یابدمی ر سب محیط و ف سید خوب را خود وکارک شنا سمحیط. ب  خوب، تزی

 لحاصت نیز خوب وکارکستب محیط و فضتا باشتند، بهینه اگر که هستتند مهمی هایشتاخص خوب، دولت و خوب بازار

 (.1383لو، یقین و خلیلی) شودمی

 اثربخش مدیریت ایجاد-2

 یهامحیط و جامعه به وکرده  رها را خود سازمان، اندیشی محدود از که است مدیریتی ما، عصر در مؤثر مدیریت

 و الوانی) د.کن احستتتاس نیز «اجتماعی مستتتئولیت» ستتتازمانی، مستتتئولیت بر عالوه دیگرعبارتیبه و بیندیشتتتد تریوستتتیع

 (.1373قاسمی،

 سازمان عمومی چهره بهبود و شهرت و اعتبار عظمت، افزایش-3

 همراه اشاقتصتادی هایباارزش تا دهد گستترش حدی به را انستانی هایارزش و اجتماعی احستاس باید ستازمان

 فادهاستتت هم قلبش و وجدان از اندازه همان به کند،می استتتفاده عقلش و منطق از که ایاندازهبه گویی کهنحویبه شتتود،

 و لبق دارد، به بستتتتگی منطقش و عقل به که ایاندازهبه ستتتازمان یک شتتتهرت و بلندمدت، عظمت، اعتبار در .کندمی

 عالی مدیران درصتتتد 63 فورچون، مجله گزارش استتتاس بر (.2010جانستتتون و دیگران،) استتتت وابستتتته هم اشعاطفه

 برای عیمنب شده، سازمان شهرت و مثبت تصویر افزایش موجب اخالقیات، رعتتتتایت که باورند این بر برتر هایشرکت

 بخش گفتمان برای استتتت ابزاری و برنامه اجتماعی، مستتتئولیت (.2005مهر و دیگران،) آیدمی شتتتمار به رقابتی مزیت

صاد، ست اقت صادی هایبنگاه و گذارانسرمایه به عمومی اعتماد ارتقای ایجاد باهدف جامعه و سیا  عراقی یخلیل) آنان اقت

 (.1383لو، یقین و

 مردم به مؤثر خدمت ارائه -4

سطهبهبه دنبال دارد و  هاشرکترقابتی را برای  هایمزیتاین امر ایجاد  صرفبر رفتار  تأثیر وا ، بر بازدهی دهکننم

مربوط به مستتئولیت اجتماعی را در  هایفعالیتباید  هاشتترکت(. به همین دلیل 2010استتت )کانگ و لی، مؤثرشتترکت 

 (2013بدهند )رومانی و همکاران،  کنندهمصرفدرون خود نهادینه کنند تا بتوانند پاسخ مناسبی به تقاضای 
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 اجتماعی هاینابسامانی پیشگیری از گرفتاری سازمان در -5

 نابستتتامانی، و تبعیض بیماری، و فقر محیط، آلودگی ارند،ذنگ حرمت خود اجتماعی اهداف به اگر هاستتتازمان

 نیز را ودشانخ گریبان آخراالمر مشکالت این ننگرند، قضیه به دوراندیشی اندکی با اگر و گرفت خواهد فرا را محیطشان

 دش خواهد آلودگی دچار آن از جزئی عنوانبه نیز سازمان ،فراگرفت را جامعه محیط آلودگی که زمانی .گرفت خواهد

 (.1384الوانی،)

 مدیریت و سازمان مختلف وظایف و تعهدات میان توازن ایجاد-6

 ستتایر و ستتهامداران و گذارانستترمایه ،کارکنان رجوع،ارباب با ستتازمان برخورد نحوه روی اجتماعی مستتئولیت

 جهت رد است تالشی اجتماعی، مسئولیت خالصه، طوربه و دارد جامعه، نظر طورکلیبه و رقیب هایشرکت و مؤسسات

 (.2009 دیگراننلینگ و ) مدیریت و سازمان مختلف وظایف و تعهدات بین توازن و تعادل ایجاد

 جامعه وضع بهبودبه  و کمک جامعه به ناپذیرجبران هایآسیب پیشگیری از -7

 نآ استتاس بر که کندمی اضتتافه را اخالقی حاکمیت چارچوب یک ستتازمان، به خود ورود با اجتماعی مستتئولیت

ضع پردازند کهمی هاییفعالیت به هاسازمان ست  بهترکرده را جامعه و  ضعیتو شدن بدتر باعث که کارهایی انجام و ازا

 (.1377،18قاسمی، و الوانی) کنندمی پرهیز ،شوندمی جامعه

 سازمان در اجتماعی پاسخگویی ایجاد زمینه شدن فراهم -8

 سازمان سوی زا پاسخگویی هیچ باشد، نداشته وجود سازمان در( اجتماعی مسئولیت) مسئولیتی چنین که زمانی تا

 (.1370همکاران، و طوسی ترجمه همکاران، و کونتز) ندارد وجود جامعه برابر در

 سازمان پایدار توسعه و بقا ادامه موفقیت،-9

 تفاهم وجافزایش روابط، بهبود  و داخلی بعد از سازمان برای زیادی منافع سازمان، بر کار اخالق حاکمیت گرچه

 از ناشتتی هایهزینه کاهش و چندگانگی افزایش کارکنان، بیشتتتر پذیریمستتئولیت و تعهد افزایش تعارضتتات، کاهش و

 توجه رد اخالقی التزام آن، اقدامات و سازمان مشروعیت افزایش راه از نیز اجتماعی مسئولیت دیدگاه از ولی دارد کنترل

 دهدیم قرار تأثیر تحت را ستتتازمانی توفیق ،...و رقابتی مزیت بهبود و ستتتودآوری درآمد، افزایش ،نفعانذی اهمیت به

شت رحمان) سعه (.1388و همکاران، سر سعه به سازمان در پایدار تو  نابودی باعث خود سازمان که شودمی اطالق ایتو

شود، خود سعه اما ن سعه یعنی ناپایدار تو سئولیت به توجه بدون که ایتو  و عراقی لیخلی) کندمی حرکت اجتماعی هایم

 (.1383لو، یقین

 اخالقی و انسانی هایارزش رفتن بین از مانع -10

سات و افراد سایر همچون هاسازمان س ضوی مؤ ستند جامعه از ع ضویت این قبول و ه ست این اشالزمه ع  اب که ا

 یگرد منافع و مانده پابرجا اخالقی نظام که گیرد انجام نحوی به ستتتازمانی اقدامات عضتتتو، هر فردی مستتتئولیت به توجه

 هنجارهای و هاارزش و جامعه هایحستتاستتیت به را خوشتتان بایدمی هاستتازمان دیگرعبارتبه شتتود، حفظ جامعه اعضتتاء

 (.1377قاسمی، و الوانی) بدانند مسئول عملیاتشان به نسبت را خود اخالقاً و بدانند متعهد آن اخالقی
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 جامعه افراد زندگی کیفیت بهبود -11

 .اشتتدب افراد بهتر زندگی کیفیت خلق در زیادی کمک تواندمی اجتماعی مشتتکالت حل در ستتازمان مشتتارکت

 نحوه و هاخانواده ثبات روی غیرمستقیم طورباشند، به داشته توجه کارکنانشان نیازهای به هاسازمان کهوقتی مثال،عنوانبه

 (.2009 دیگراننلینگ و ) گرددمی افراد برای بهتر زندگی ایجاد باعث تأثیر این و گذارندمی تأثیر هاآن زندگی

 بلندمدت منافع و اهداف به سازمان شدن نائل -12

 در و دشتتتو مندمیبهره اقداماتش نتایج از دارد،برمی گام اجتماعش زندگی کیفیت بهبود جهت در که ستتتازمانی

 باعث اجتماعی مسئولیت به هاسازمان توجه. شودمی نائل اهدافش به داده، ادامه اشکاری هایفعالیت به مناسب ایزمینه

ضمین هاآن بلندمدت منافع که شد خواهد سئولیت مدتکوتاه هایهزینه کهوقتی حتی .شود ت س اجتماعی م  نتایج ت،باال

 از سئوالنهم رفتاری که بود خواهد مطلوب چهره با سازمانی طبیعی نتیجه بلندمدت منافع. بود خواهد مطلوب آن بلندمدت

 جتماعیا مستتئولیت به کردن عمل شتتود.می نصتتیبش بیشتتتری ستتود جامعه کلی بهبود از عاقبت ستتازمان .دهد نشتتان خود

ووند بی) داشت خواهد هاآن برای سودمندی نتیجه هست که هرچه ولی بیاید سخت هاسازمان و مدیران برای است ممکن

 با ستتازمان چراکه .استتت دوطرفه برد از مندبهره استتتراتژی یک اجتماعی، مستتئولیت انجام استتتراتژی (.2012و دیگران،

 نائل بلندمدت منافع به مدتکوتاه هایهزینه صتتترف با و کرده کمک خود به نهایتاً اجتماعی، مشتتتکالت حل به کمک

ست گردیده شبانا،) ا سخ (.2010کارول و   افزودهارزش و سود افزایش با اجتماعی، اخالقی ملزومات به سازمان مثبت پا

 و هاشرکت هایشکست وتحلیلتجزیه که دارند باور پاپکین و کی (.1385 سرشت، رحمان) است همراه درازمدت، در

شان هاآن به وارده هایمصیبت  گیریتصمیم فرایند در درنهایت، اجتماعی هایحساسیت و اخالقیات لحاظ که دهدمی ن

 (.OECD,2005) شد خواهد شرکت سودآوری افزایش موجب استراتژی، تدوین و

 دولت هایدخالت کاهش -13

 ار آییک کاهش درنتیجه و دولت دخالت افزایش موجب اجتماعی هایمسئولیت به توجهیبی که دارد باور کارل

 خود ظرموردن سود به تواندمی کند، عمل خود اخالقی و اجتماعی هایمسئولیت برخی به داوطلبانه شرکت اگر. شودمی

 (.1384 ایزدی، و اعرابی). یابد دست

 عمومی توقعات و نیازها تغییر با هاسازمان شدن هماهنگ -14

 با یشتریب مشارکت بایستی هاسازمان است، تغییریافته هاسازمان از جامعه انتظارات و عمومی نیازهای کهازآنجایی

 اینکه برای و یافتهافزایش بارهیک بعد به 1960 دهه از ایناباورانه طوربه ستتازمان از جامعه انتظارات .باشتتند داشتتته جامعه

 رب که است الزم سازند، هماهنگ جامعه با را خود و کنند کم را خود دهیپاسخ و جامعه انتظارات میان فاصله هاسازمان

 (.1377قاسمی، و الوانی) بیفزایند اجتماعی خود مشارکت میزان

 محدود منابع حفظ -15

 مصرف الگوی اصالح درنهایت و منابع از ترمناسب استفاده به تواندمی هاشرکت در اجتماعی مسئولیت احساس

 (.1388راد، احمدیان) کند زیادی کمک
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 مدیران ارزیابی شاخص ایجاد-16

 آن هب توجه و دانسته سازمان هر منشور از مهمی بخش را مردم و جامعه مقابل در مسئولیت مدیریت، امروز فلسفه

ست شناخته ضروری ساس بر را تاکنون مدیران اگر .ا شان ا  با را نانآ پسازاین ،کردندمی ارزیابی سودآوری در توفیق

ت از آنکه برای مدیران .دهندمی قرار موردسنجش سودآوری از ترجامع شاخصی  باید یندآ بیرون سرافراز ارزیابی این ۀبوت

 (.1393الوانی،) باشند داشته نظر در را اجتماعی مسائل و رفته فراتر خود سازمان مرزهای از و کرده فراموش را جزءنگری

 شرکتی اجتماعی مسئولیت طریق از ارزش ایجاد -17

ضا شان سویبه یجار یروندها براثر هاسازمان و بوده تغییر حال در سرعتبه هاسازمان یف  جهانی یهای تجارن

 نحو به هاستتازمان از یبستتیار .بخشتتندمی شتتدت بدان نیز جهانی تأمین هایزنجیره با چندملیتی هایستتازمان و رفته پیش

 با یاهبردر گذاریستترمایه منزلهبه آن ادغام با و آگاهی یافته اجتماعی مستتئولیت یاقتصتتاد مستتتقیم ارزش از ایفزاینده

 در و باشتتند داشتتته خود محیط و جامعه بر مثبتی تأثیر توانندمی خود، های مدیریتیفعالیت و وکارکستتب اصتتلی راهبرد

 بلکه ند،کنمی تولید ستتود خود امروز یبرا تنهاش، نهروازاین یپیرو با .کنند تقویت نیز را خود و اعتبار شتتهرت ضتتمن،

 (.1388و مهردوست، ییایرؤنقل از  به ،1386ایران، کارشناسان گروه) نمایندمی تثبیت نیز را خود آینده موقعیت

 جتماعیا هند مستتتئولیت بیرال آدیتیا روستتتتایی توستتتعه و اجتماعی ابتکارات مرکز تعاریف و مطالعات استتتاس بر

 اند از:و عبارت گرددمی ارزشی سیستم موجب که نمایدمی ایجاد را اصولی

 "به تخصصی کارکنان بستگیدل جهت است عاملی که شرکت مورد در "احساسی خوب عامل 

 .سازمان

 اجتماعی وجدان وسیلهبه هاشرکت یبرا کنندهمصرف ترجیحات شناسایی 

 در سطح آن اساس بر که را هاییارزش شرکت هاآن وسیلهبه که هستند یابزار اجتماعی هایپروژه 

 (.1388مهردوست، و ییایرؤ از نقل به ،2002آدیتیا بیرال،) کندمی تسهیم گیرد،می قرار جامعه در وسیعی

ساس بر سط گروه ،2007 سال در اروپایی بزرگ شرکت 200 از بیش در که مطالعاتی و پیمایش ا  ام.اس .آر تو

(RSMدر ) شگاه سماس، دان سی ضمن گرفت، صورت ارا سئولیت اجتماعی که اثراتی برر  هاازمانس عملکرد بهبود بر م

 یکار امور رب هاآن از هرکدام که را تأثیراتی و شناسایی تأثیرگذار بوده، هاآن بر اجتماعی مسئولیت که را مورد 10 دارد،

ساس بر که نمودند آوریجمع گذارد،می سازمان یتجار و شترین)5 تا( اثر کمترین)1 از لیکرت مقیاس ا  میانگین( اثر بی

 در ار کمترین اثر فقر کاهش و بیشتتترین فستتاد از یجلوگیر میان این در و استتت شتتدهمشتتخص زیر در از موارد یک هر

  .داشتند اجتماعی مسئولیت نقش یایفا یراستا در سازمان
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 اثر مسئولیت اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان: 3 -2جدول شماره 
 امتیاز عنوان ردیف

 6/4 یادار فساد از یجلوگیر 1

 5/4 یتجار هایفعالیت در شفافیت 2

 5/4 ایمنی و سالمتی 3

 3/4 یجو تغییرات 4

 3/4 حقوق کارکنان 5

 3/4 زیست بومی 6

 9/3 تساوی درآمد و دستمزدهای عادالنه 7

 9/3 تجارت و تولید مناسب و مطلوب 8

 5/3 تعلیم و تربیت 9

 3 کاهش فقر 10

گرفتند  ظرن زیر در صتتورتبه را اجتماعی مستتئولیت به وابستتته و مرتبط مهم عوامل تحقیقاتی، گروه این طرفی از

 نمایش زیر جدول در یک هر و میانگین گردیده گیریاندازه( اهمیت بیشتتتترین)5 تا( اهمیت کمترین) 1 مقیاس از که

 نیز دیگر سطوح دارد و عهده بر "مدیریت شهرت و اعتبار" را اهمیت و اثر بیشترین حاصله نتایج اساس . براست شدهداده

 .برخوردارند باالیی نسبتاً اهمیت از

 عوامل مهم وابسته به مسئولیت اجتماعی شرکتی: 4 -2جدول شماره 
 امتیاز عنوان ردیف

 3/4 مدیریت شهرت و اعتبار 1

 2/4 کارکنان کشش و جاذبه 2

 1/4 رقابت 3

 4 گذارسرمایه ارتباطات 4

 8/3 قانونی مطالبات/حقوقی هایمسئولیت 5

 8/3 هزینه وریبهره 6

 8/3 کیفیت 7

 یرز موارد سازمان شامل یبرا اجتماعی مسئولیت از ناشی مستقیم یمزایا از ایپاره به( 2001) بوآرد کنفرانس در

 :است شدهاشاره

o یتجار نشان ،یتجار ارزش افزایش 

o مالی منابع به بیشتر دسترسی 

o ترایمن و ترسالم کار ینیرومشتاق و  کارکنان 

o سازمان امور بر مؤثرتر نظارت و ریسک مدیریت 

o یمشتر یوفادار 

o ذینفع هایطرف اطمینان و اعتماد یارتقا 

o عمومی وجهه تقویت.  
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 26000مدل پژوهش: ایزو  -2-8

 1992ر سال که د شودمیآغاز  زیستمحیطمسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی  المللیبینزمینه تدوین استاندارد 

این موضوع  ، سپسشددر ریودوژانیرو برگزار شد. در این کنگره ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمان مطرح 

قرار گرفت. در آوریل  موردبحثدر آفریقای جنوبی برگزار شتتد نیز  2002در کنگره جهانی توستتعه پایدار که در ستتال 

کرد تا  درخواست کنندگانمصرفاین سازمان برای  گذاریسیاستاستاندارد از کمیته  المللیبینشورای سازمان  2001

 کند. سنجیامکانمسئولیت اجتماعی  المللیبینتدوین استاندارد  درزمینه

مسئولیت اجتماعی شامل نمایندگان  موضوعبا استراتژیک را  از مشاورین ، یک گروه2003سال  سازمان استاندارد

حقوق  هایانجمنکارگری،  هایاتحادیهاقتصتتتادی،  هایبنگاه، هادولت ازجملهذینفع  هایگروهو طیف وستتتیعی از 

مستتتئولیت  المللیبینبا تشتتتکیل کنفرانس  ISO ازآنپس را گرد هم آورد. غیردولتی هایستتتازمانو  کنندگانمصتتترف

سوئد اقدا ستاندارد اجتماعی در  شورها برای تدوین ا سئولیت اجتماعی کرد و یک گ المللیبینم به جلب حمایت ک روه م

ورهای عضو سازمان در کلیه کش هاییکمیتهاولیه تشکیل شد. پس از جلسات بسیار و تشکیل  نویسپیشکاری برای تهیه 

متن نهایی تصویب و منتشر  2010در سال  درنهایتمنتشر شد و  2009، متن اولیه در سال ایران ازجمله استاندارد المللیبین

 شد.

ستتازمان جهانی و  40کشتتور و  90با رویکرد چند ذینفعی و با همکاری کارشتتناستتانی از  المللیبیناین استتتاندارد 

 است. یافتهتوسعهبزرگ که در ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مشغول به فعالیت هستند،  ایمنطقه

در  وستتعهتدرحالو  یافتهتوستتعه کشتتورهایبرقراری تعادل میان  منظوربه ایویژهد، تمهیدات در تهیه این استتتاندار

 هاگروهاین  رنیز د تعادل جنستتیتی بر این افزون .استتت شتتدهگرفته در نظر استتتاندارد نویسپیشمستتئول تدوین  هایگروه

 رعایت شده است.

 ؟26000چرا ایزو  -2-8-1

و مزایای رفتار مستئوالنه اجتماعی آگاه  ضترورتبه روزافزون طوربه شتاننفعانذیستراستر جهان و  هایستازمان

، عامل مهمی در ستتنجش زیستتتمحیطآن بر  تأثیرآن بر جامعه و همچنین  تأثیر ازنظر. عملکرد یک ستتازمان شتتوندمی

 .مؤثراست طوربهخود  هایفعالیتعملکرد کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه 

سعه پایدار  هاسازمانبا هدف کمک به  26000ایزو  سهیم بودن تو سئله شدهتهیهدر  ست. با در نظر گرفتن این م  ا

ن ، هدف دیگر ایاستتتضتتروری مستتئولیت اجتماعی  هایبخشکه انطباق با قانون، وظیفه استتاستتی هر ستتازمان و یکی از 

 است. قانونیالزامات فراتر از  هاییفعالیتبه انجام  هاسازماناستاندارد تشویق 
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اصتتتول بنیادین مستتتئولیت اجتماعی، شتتتناخت مستتتئولیت اجتماعی،  دربارهرهنمودهایی  26000استتتتاندارد ایزو 

شارکت ذی سئولیت اجتماعی و م ضوعات محوری مرتبط با م سئ سازییکپارچه هایروشنفعان، مو النه وو ادغام رفتار م

ه اجرای مربوط ب هایپیشتتترفتبر نتایج و  ایویژه تأکید، المللیبیندارد . این استتتتانآوردمیاجتماعی در ستتتازمان فراهم 

اعم از خصتتوصتتی، دولتی، غیرانتفاعی،  هاستتازمانبودن برای تمامی  ستتودمند همچنین با هدف ؛مستتئولیت اجتماعی دارد

 بااینکهاست.  شدهتدوین، توسعهدرحالیا در کشور  کندمیفعالیت  یافتهتوسعهبزرگ یا کوچک، فارغ از اینکه در کشور 

اما موضتتوعات اصتتلی آن به هر  ؛ستتازمان قرار نخواهد گرفت مورداستتتفادهاین استتتاندارد به یک اندازه  هایبخشتمام 

ن و ای گیردبرمیدر این استتاندارد، موارد گوناگونی را در  شتدهمطرح. تمام موضتوعات اصتلی شتودمیستازمانی مربوط 

سازمانی و گفتگو با ذی ست که با در نظر گرفتن مالحظات  سازمان ا سئولیت خود  سائل م شخیص دهد کدام م نفعان، ت

 قرار دارد. فعالیتشانهستند و در ارتباط بیشتری با حوزه  ترمهم

دارد هدف از این استان چراکه ؛دولتی است هایسازمانبودن آن برای  استفادهقابل، یکی دیگر از مزایای این مدل

تا با استفاده  شودیم هر سازمانی تشویق؛ بدین ترتیب تعویض، اصالح یا تغییر الزامات و قوانین حکومتی نیست وجههیچبه

 عمل کند. ترمسئوالنهاجتماعی،  ازنظر المللیبیناز این استاندارد 

مستتتئولیت اجتماعی قرار دارد، این استتتتاندارد با توجه به اینکه هر ستتتازمان در مراحل مختلفی از درک و تکمیل 

ه در ک هاییستتازمانو هم برای  اندکرده را آغازکه اجرای مستتئولیت اجتماعی  هاییستتازمانهم برای استتتفاده  المللیبین

اعی مستئولیت اجتم درزمینهمبتدی  هایستازماناستتاندارد برای  این استت. شتدهطراحیاجرای آن تجربه بیشتتری دارند، 

سئولیت اجتماعی  آغازینقطه  تواندمی شد؛برای پرداختن به م از  توانندیمدر این زمینه  باتجربه هایسازمان کهدرحالی با

 نند.ک مسئولیت اجتماعی در سازمان استفاده سازییکپارچهراهنمای بهبود اقدامات موجود و پیشبرد روند  عنوانبهآن 

ست، ستاندارد ایزو  گفتنی ا ستفادهبرای راهنمایی  تنها 26000ا ست و برای اعطای  کنندگانا  هاآنبه  نامهگواهیا

 آن صادر نخواهد شد.ی گواهی برای اجرا گونههیچآماده نشده است و 

  



 های مسئولیت اجتماعی شرکتیها و مدلنظریه

43 

 26000تشریح مدل ایزو  -2-8-2

سازمان  سایتوب 26000منبع کلیه مطالب تشریح مدل ایزو ) استزیر  هایبخششامل  26000طرح کلی ایزو 

 :(است ISOاستاندارد جهانی 

 26000مدل ایزو : 5 -2جدول شماره 

 International Standard ISO 26000, guidance on 2010 ,در بخش تشریح مدل مورداستفادهمنبع 

social responsibility 

 : دامنه استاندارد1بخش 

 ربارهداز اندازه و موقعیت جغرافیایی، راهنمایی  نظرصرف، هاسازمانبرای تمامی  المللیبیناین استاندارد 

 موارد زیر است:

 اجتماعی شرکتیف مربوط به مسئولیت ریمفاهیم، اصطالحات و تعا -

 مسئولیت اجتماعی شرکتی هایویژگیپیشینه، روند و  -

 مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی هایفعالیتاصول و  -

 موضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی -

 هایالیتفعو  هاسیاست، اجرا و ترویج رفتار مسئوالنه در کلیه سطوح سازمان، در سازییکپارچهنحوه  -

 سازمان در حوزه نفوذ خود

 و مشارکت با آنان نفعانذیشناسایی  -

 مسئولیت اجتماعی شرکتی درزمینهتعهدات و عملکردش و سایر اطالعات  دربارهسازمان  رسانیاطالع -

 

 توضیح ماده عنوان ماده شماره بخش

 تعریف دامنه شمول دامنه شمول 1بخش 

 شناسایی و تعریف اصالحات کلیدی اصطالحات و تعاریف 2بخش 

 3بخش 
 درک مسئولیت اجتماعی

مفهوم و معنی مسئولیت اجتماعی شرکتی و چگونگی عملکرد آن در سازمان و همچنین شرایطی 

 تأثیرگذارندکه بر توسعه مسئولیت اجتماعی 

 شرح قوانین مسئولیت اجتماعی اصول مسئولیت اجتماعی 4بخش 

تشخیص مسئولیت اجتماعی و  5بخش 

 نفعانذیبرقراری ارتباط با 

 هاآنو ارتباط با  نفعانذیشناخت سازمان از مسئولیت اجتماعی خود و شناسایی 

 

 6بخش 
موضوعات  درباره راهنمایی

 اصلی مسئولیت اجتماعی

 توضیح مسائل اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی

اطالعاتی پیرامون دامنه شمول هر موضوع، ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی، قوانین مرتبط و 

 و همچنین انتظارات مرتبط با موضوع اجراقابلمالحظات، اقدامات 

 منظوربهراهنمایی  7بخش 

مسئولیت  سازییکپارچه

 اجتماعی در کل سازمان

ارائه راهنمایی برای اجرای مسئولیت اجتماعی در یک سازمان شامل: درک مسئولیت اجتماعی، 

مسئولیت اجتماعی در کل سازمان، ارتباطات مربوط به مسئولیت اجتماعی، بهبود  سازییکپارچه

 ایفای مسئولیت اجتماعی خود درنتیجهاعتبار یک سازمان 
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 الحات و تعاریفط: اص2بخش 

 .در اینجا اشاره خواهد شد هاآن ترینمهماست که  شدهتعریفاصطالحات و تعاریف مختلفی در این استاندارد 

، نندهکتنظیم هایستتازمانبه  هایشفعالیتتصتتمیمات و  درباره: پاستتخگویی یک ستتازمان گوییپاستتخ -

 آن نفعانذی، تروسیع طوربهو  مسئوالن قانونی

 زو آگاهی ا ی جامع برای شتتناختفرایند کارگیریبهشتتدن ستتازمان از طریق  قدمپیشبررستتی دقیق:   -

ی و اقتصتتادی، اجتماع هایزمینه درکلی خود  هایفعالیتمنفی آشتتکار و احتمالی تصتتمیمات و  تأثیرات

در تمام چرخه عمر پروژه یا فعالیت ستتازمان، با هدف پیشتتگیری و یا کاهش اثرات منفی  محیطیزیستتت

 هافعالیت

هوا، آب، زمین،  ؛ مانندکه هر سازمان در آن مشغول به کار استاست  محیط طبیعی شامل :زیستمحیط -

 هاآن میان مردم، فضا و ارتباط متقابل ،منابع طبیعی، گیاهان، جانداران

ست  رفتاری شامل رفتار اخالقی: _ - صول ا سب  شدهپذیرفتهکه مطابق با ا ست یا منا شرایط  ابرفتار در

 .مشخص بوده و با معیارهای جهانی رفتار سازگار است

سئولیت اجتماعی: - سازمان در قبال  شامل م سئولیت یک  صمیمات و  تأثیراتم  هایشیتفعالو پیامدهای ت

 :گیردبرمیکه موارد ذیل را در است  شفاف و اخالقی طوربه، زیستمحیطبر جامعه و 

 مشارکت در توسعه پایدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه 

  نفعانذیدر نظر گرفتن انتظارات 

  المللیبینتطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای 

 مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود سازییکپارچه 

، هانآحوزه نفوذ: گستره یا میزان روابط سیاسی، قراردادی، اقتصادی و ... سازمان با سایرین که از طریق  -

 .دهدمیقرار  تأثیررا تحت  هاازمانسسازمان تصمیمات و اقدامات افراد یا 

که محصتتتوالت یا خدماتی را برای یک ستتتازمان فراهم  هاییگروهیا  هافعالیت: توالی تأمینزنجیره  -

 .کنندمی

 آینده در هاینستتتلکه نیازهای نستتتل امروز را بدون به خطر انداختن توانایی  ایتوستتتعهتوستتتعه پایدار:  -

 برطرف کردن نیازهایش پاسخ دهد.

که ارزش را در قالب محصوالت و یا خدمات، فراهم یا دریافت  هاگروهو  هافعالیتزنجیره ارزش: توالی  -

 .کندمی

شفاف عمل - صمیمات و  درزمینه کردن شفافیت:  صاد و  هاییفعالیتت ستزمحیطکه بر جامعه، اقت اثر  ی

 ، صادقانه و کاملموقعبهواضح، دقیق،  صورتبه هاآنو تمایل سازمان به ابراز  گذاردمی
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 : درک مسئولیت اجتماعی3بخش 

ویژگی اصتتلی مستتئولیت اجتماعی عبارت استتت از تمایل یک ستتازمان به در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی و 

ست صمیمدر  محیطیزی سبت به  هاگیریت سخگویی ن صمیمات خود بر جامعه و  هافعالیت تأثیرو پا ستیطمحو ت . این زی

، مطلب . افزون بر اینکنندمیمطلب به دو موضتتوع رفتار شتتفاف و رفتار اخالقی اشتتاره دارد که به توستتعه پایدار کمک 

 نفعانیذبیانگر اهمیت یکپارچگی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان، روابط سازمان با دیگران و در نظر گرفتن منافع 

 نیز هست.

ن . یکی از اصتتول بنیادیطلبدمیاز انتظارات یک جامعه را  تریوستتیع، درک از ستتوی دیگر، مستتئولیت اجتماعی

ست.  سئولیت اجتماعی، احترام به قانون و مطابقت با الزامات آن ا شامل اقداماتی فافزون بر اینم سئولیت اجتماعی  راتر ، م

 انونی و اجباری ندارد.که جنبه ق شودمیتعهدات به دیگران شناسایی  و دربرگیرندهاز انطباق با قانون است 

هر یک از موضوعات اصلی استاندارد، شامل مسائل مختلف است که سازمان را قادر به شناسایی پیامدها و نتایج  

 .کندمیاز مسائل نیز اقدامات الزم برای مهار این پیامدها را توصیف  هرکدام. تشریح کندمیبر جامعه  هایشفعالیت

، از اصول مسئولیت اجتماعی است. یک سازمان باید تشخیص دهد چه اشخاص ننفعاذیشناسایی و مشارکت با 

ا درک کند و به ر هایشفعالیتتا از این طریق بتواند پیامد  پذیرندمی تأثیر هایشفعالیتاز تصتتتمیمات و  هاییگروهو یا 

 مهار پیامدهای منفی بپردازد.

مستتئولیت اجتماعی در ستتازمان استتت. با توجه به اینکه  ستتازییکپارچه ،نکته دیگری که نباید از آن غافل شتتد

سئولیت اجتماعی نگران پیامدهای بالفعل و بالقوه  ست،  هایفعالیتم سازمان ا صمیمات یک  روزانه، مقرر  هایفعالیتو ت

نی درو پرداخته شتتتود. مستتتئولیت اجتماعی باید از اجزای هاآنهستتتتند که باید به  مهمی هایبرنامهی از و دائمی ستتتازمان

 را در تمام سطوح مناسب سازمانی در نظر بگیرد. پذیریمسئولیتاستراتژی اصلی سازمان باشد و پاسخگویی و 

منافع  أمینتدولت در اقدام برای  وظیفهانجامجایگزینی برای  تواندنمی المللیبینباید توجه داشتتت این استتتاندارد 

الزامی رعایت شتتتوند، هیچ  طوربهلی که باید در چهارچوب قانون مستتتائ درزمینهاین استتتتاندارد  همچنین باشتتتد.عمومی 

 نیست که تنها از طریق نهادهای حکومتی هاییچالشهدف این استاندارد، پاسخ به  بر این افزون ؛کندنمیرهنمودی ارائه 

 هستند. رفعقابل

 ت در حصتتول اطمینان ازاستتت. نقش دول ناپذیراجتنابنیاز توستتعه پایدار به عملکرد صتتحیح دولت، ضتتروری و 

 هاولتدفرهنگ تطابق با قانون شتتتکل گیرد. ، قوانین و نظارت بر آن، نقشتتتی حیاتی استتتت تا از این طریق مؤثراجرای 

در پیشتتترفت عملکرد اجتماعی  هاستتتازمانگوناگون مانند شتتتناخت و ترویج مستتتئولیت اجتماعی، به  طرقبه  توانندمی
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 جایگزینی برای انجام صتتحیح وظایف دولت و تواندنمیاما ترویج و ارتقای مستتئولیت اجتماعی  ؛مستتئوالنه کمک کنند

 آن باشد. هایمسئولیتایفای 

 اصول مسئولیت اجتماعی: 4بخش 

 :کندمیزیر تعریف  صورتبهاین مدل اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را 

 خود بر روی جامعه، اقتصاد و محیط باشد. این اصل هایآثار فعالیت: یک سازمان باید مسئول پاسخگویی -

به این  دهیپاسخ وظیفه را بپذیرد و همچنین ایموشکافانهحاکی از آن است که یک سازمان باید رسیدگی 

 عهده گیرد. به رسیدگی را

ته باشد و کامل قرار داش یک سازمان باید در یک وضعیت شفاف، دقیق سازمان: هایفعالیتشفافیت  -

 ؛هاستنآباشد که مسئول داشته  هاییفعالیتو  هاگیریتصمیم، هاسیاستمنطقی و کافی از  افتدریو 

سهولت موجود  این اطالعات باید به باشد. نیز آگاه از آثار مشخص و احتمالی آن بر جامعه و محیط همچنین

 درکقابلسازمان هستند،  تأثیر که تحت هاییگروهدر دسترس قرار گیرند و برای  مستقیم طوربهبوده و 

 باشد.

 صداقت، انصاف و درستی باشد. این مانند هاییارزش مبتنی بررفتار یک سازمان باید  رفتار اخالقی: -

 یهاریگیتصمیمسازمان و  هایفعالیتمحیط و توجه به آثار  ،، حیواناتهاانسان بهداللت بر دغدغه  هاارزش

 دارد. نفعانذیآن بر روی منافع 

 طور خاصبه توجه به اجرای قانون به حاکمیت قانون اشاره دارد و و احترام به اجرای قانون: توجه -

مسئولیت  هدرزمینمنظور این است که هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون است. 

قت وانین و مقررات اجرایی موافقانون به معنای آن است که یک سازمان با تمامی ق تأمیناجتماعی، احترام به 

داشته باشد. این اصل حاکی از آن است که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شود تا افراد 

 درون سازمان از تعهدات خود مطلع باشند.

 هاآن خود احترام گذاشته، نفعانذی یک سازمان باید به منافع :دارانسهام احترام به منافع و عالئق -

 ین، اعضا،کن است به منافع مالکپاسخگو باشد. اگرچه اهداف یک سازمان مم را در نظر داشته و

دارای حقوق، ادعاها یا منافع  نیز هاگروهافراد و  دیگر یا اعضای خود محدود باشد، کنندگانمصرف

 یلکسازمان را تش نفعانذی ،هاگروه افراد یا این کلی،طوربهکه باید در نظر گرفته شوند.  هستندمشخصی 

 .دهندمی

 هایوهگرو تالش ویژه برای کمک به افراد  تمامی افرادبا  رفتار محترمانه وق انسان:حقبهاحترام  -

را در نظر بگیرد.  هاآنو عمومیت  گذاشته و اهمیت وق انسانی احترامحقبهسازمان باید  یک ،پذیرآسیب
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دلیل  به تنهاو  هاآنشخصی  هایویژگی گرفتن در نظربدون تمامی افراد  با حقوق انسانی به رفتار محترمانه

 اشاره دارد. بودنشانانسان 

یک سازمان باید ضمن رعایت قوانین داخلی هر کشور به هنجارهای  :المللیبیناحترام به هنجارهای  -

 هم احترام گذاشته و برخالف آن هنجارها عمل نکند. المللیبین

وق بشر احترام بگذارد و هر دو جنبه اهمیت و جهانی بودن حقبهیک سازمان باید  بشر:وق حقبهاحترام  -

 آن را به رسمیت بشناسد.

 

 نفعانذیشناسایی مسئولیت اجتماعی و مشارکت با : 5بخش 

 . این دو کاربرد شتتامل تشتتخیص مستتئولیت اجتماعیپردازدمیاین بخش به دو کاربرد بنیادی مستتئولیت اجتماعی 

 ش است.نفعانذیسازمان و شناسایی و مشارکت با 

 سه رابطه را درک کند: خود باید یک سازمان به هنگام پرداختن به مسئولیت اجتماعی

و تصتتتمیماتش را بر جامعه،  هافعالیتستتتازمان و جامعه: یک ستتتازمان باید چگونگی آثار  میانرابطه  -

 را بررسی کند. تأثیراتو همچنین انتظارات جامعه از رفتار مسئوالنه خود در قبال این  زیستمحیط

سازمان باید از نفعانذیسازمان و  میان رابطه - شد.  خودآگاهگوناگون  نفعانذیش: یک  افراد یا  نفعانذیبا

 است. اثرگذار منافعشانسازمان بر  هایفعالیتو  تصمیماتگروهی هستند که 

 تأثیرکه تحت  نفعانذیمنافع  میان رابطه طرفازیکو جامعه: یک ستتتازمان باید  نفعانذی میانرابطه  -

بخشتتی از جامعه  عنوانبه نفعانذی بااینکهانتظارات جامعه را درک کند.  ،ستتازمان هستتتند و از طرف دیگر

، گردیعبارتبه؛ نباشتتند، ممکن استتت دارای منافعی باشتتند که با انتظارات جامعه همستتو شتتوندمیتلقی 

سازمان دارند که  نفعانذی صی در رابطه با  سئوالنه اجتماعی  با تواندمیمنافع خا انتظارات جامعه از رفتار م

 در رابطه با هر موضوعی متمایز باشد.

سائل مرتبط با این حوزه و  مؤثر راهیک سازمان با م شنایی  سئولیت اجتماعی خود، آ سایی م شنا سازمان در  برای 

کاری،  هایفعالیتاز: حاکمیت ستتازمانی، حقوق بشتتر،  اندعبارتهفت موضتتوع اصتتلی آن استتت که این موضتتوعات 

 در توسعه جامعه محلی. ، مشارکتکنندگانمصرفعملیاتی عادالنه، مسائل مربوط به  هایفعالیت، زیستمحیط

ه باید به سازمان را ک هایفعالیتو اجتماعی  محیطیزیستاقتصادی،  تأثیرات زیاداحتمالبهاین موضوعات اصلی 

با  که ایمستتئلهباید هر  نیز ستتازمان . در شتتناستتایی مستتئولیت اجتماعی یک ستتازماندهندمیاقدام کند را پوشتتش  هاآن

 کند.است را همراه با انتظارات و اقدامات مربوطه شناسایی مرتبط  یا تصمیماتش هافعالیت
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 یککدامقرار دهد تا مشخص شود  موردبررسیرا  26000هر سازمان باید تمام موضوعات اصلی استاندارد ایزو 

سائل مرتبط باید با ارزیابی اهمیت  سایی م شنا ستند.  سازمان مرتبط ه سائل با  صورت گیرد تأثیراز م . اهمیت یک سازمان 

و همچنین چگونگی این اثرگذاری بر توستتتعه پایدار مورد  نفعانذی هاینگرانیبا در نظر گرفتن  بایستتتتمینیز  تأثیر

 ارزیابی قرار گیرد.

و  هاعالیتفبالقوه  تأثیرات قرار دادنپیوستتتته استتتت. تعیین و مدنظر  فرایندشتتتناستتتایی مستتتئولیت اجتماعی یک 

اطمینان از  ورمنظبهمستمر سازمان باید  هایفعالیتجدید صورت گیرد.  هایفعالیت ریزیبرنامهدر مرحله  بایدتصمیمات 

ست یا خیر،  سائل جدید ه سئله که آیا نیازی به در نظر گرفتن م سازمان و تعیین این م سئولیت اجتماعی  در نظر گرفتن م

 شود. بازنگری

و تصمیمات خود است، ممکن است در بعضی مواقع  هافعالیتالوه بر اینکه مسئول از سوی دیگر، یک سازمان ع

در حیطه  هاییموقعیت و چنین بگذارد تأثیردر ارتباط استتت نیز  هاآنکه با  هاییستتازمانو تصتتمیمات  هافعالیتبتواند بر 

زمان و فراتر از آن استتت. تعیین اینکه حوزه نفوذ ستتازمان قرار گیرد. این حوزه نفوذ شتتامل روابط میان زنجیره ارزش ستتا

سئولیت  هاییموقعیتسازمان در چه  سایر  نفوذاعمالم سهیم بودن در  هاسازماندر  سازمان در  را دارد به میزان ارتباط 

 بستگی دارد. هاسازماندیگر  هایفعالیتپیامدهای منفی 

سایی  26000ایزو  5در بخش  ص نفعانذیشنا شارکت با آنان از ا سازمان و م سئولیت اجتماعی یک  ول محوری م

و یا افرادی هستند که در رابطه با هر فعالیت و تصمیم سازمان، منافع کم یا زیادی دارند و به  هایسازمان، نفعانذی. است

سمی . با توجه به اینکه این رابطشودمیایجاد  هاآنمیان  سازمان، یک رابطه هایفعالیتاین منافع از  تأثیرپذیریدلیل  ه ر

ات و تصمیم هافعالیتاز  هاگروهافراد و  تأثیرپذیرینیست و حتی ممکن است طرفین از آن مطلع نباشند، درک چگونگی 

 .کندمیرا میسر  شودمیکه منجر به ایجاد یک رابطه با سازمان سازمان، امکان شناسایی منافعی 

 زیر را از خود بپرسد: هایپرسش تواندمی، نفعانذیشناسایی  یک سازمان برای

 به چه کسانی تعهد قانونی دارد؟ -

 مثبت و یا منفی داشته باشد؟ تأثیرو تصمیمات سازمان بر چه افرادی ممکن است  هافعالیت -

 سازمان ابراز نگرانی خواهند کرد؟ هایفعالیتدر رابطه با تصمیمات  احتماالًچه اشخاصی  -

 د؟ننکمک ک هایشفعالیتخاص  تأثیرات قرار دادن جهموردتوبه سازمان برای  توانندمیچه کسانی  -

 د؟نقرار ده تأثیرسازمان را در انجام مسئولیتش تحت  هایتوانایی توانندمیچه کسانی  -

 کردن از مشارکت با سازمان متضرر خواهند شد؟ نظرصرف با چه کسانی -

 ؟گیرندمیقرار  تأثیرچه کسانی در زنجیره ارزش تحت  -
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مسائل خاصی از  خاص یا حمایت نفعانذیمدعی نمایندگی  را که هاییگروهیک سازمان باید نمایندگی و اعتبار 

برای مثال،  ؛قرار دهد. در بعضتتتی موارد، امکان نمایندگی مستتتتقیم از منافع مهم وجود ندارد موردبررستتتیهستتتتند را 

، و تحت اختیار خود نیستند. در چنین شرایطی یافتهسازمان هایگروهو یا طبیعت و همچنین کودکان، دارای  وحشحیات

 کند.معتبر که خواستار حمایت از چنین منافعی هستند، توجه  هایگروهیک سازمان باید به نقطه نظرات 

شد ترپیشکه  طورهمان شاره  سایی  ،ا صورت  نفعانذیشنا شارکت آنان  شارکت گیردمیبا هدف م  نفعانذی. م

استتتت که با فراهم کردن مبنای آگاهانه الزم در  نفعانذین ستتتازمان با یک یا تعداد بیشتتتتری از شتتتامل گفتگوی بی

 .کندمی، به سازمان در پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود کمک گیریتصمیم

شارکت  شد هایصورتدارای  تواندمی نفعانذیم سازمان مختلفی با ست را بنانهادهآن  که  س عنوانبهیا و  ا خ پا

جلستات رستمی یا  صتورتبه تواندمیهمچنین مشتارکت  ؛باشتد آغازشتده نفعانذیستازمان به یک یا تعداد بیشتتری از 

، هاکارگاه، هاکنفرانسمتعددی پیگیری شتتود، مانند جلستتات خصتتوصتتی،  هایشتتکلغیررستتمی صتتورت پذیرد و به 

 هایگروه، عضتتویت و شتترکت در ستتاختاریافتهو مشتتورتی، اطالعات منظم  هایرویهعمومی، میزگردها،  هایگزارش

باشتتد تا  نفعانذیتعاملی صتتورت پذیرد و هدف آن ایجاد فرصتتت برای  ایگونهبهباید  نفعانذیاجتماعی. مشتتارکت 

 است. هاگروهمیان  دوجانبهشنیده شود. ویژگی اصلی مشارکت، در نظر گرفتن ارتباط  صدایشان

شند و اندشدهشناختهذینفع  عنوانبهو افرادی که  هاسازمان شته با ست و واقعی دا سایی  فرایند، باید منافع در شنا

بر پایه اعتماد  نفعانذی مؤثریا تصتتمیمات ستتازمان را مشتتخص کند. مشتتارکت  هافعالیتاز  هاآن تأثیرپذیریآنان باید 

سازمان نباید گروه نفعانذیمناسب بوده و فراتر از روابط عمومی است. به هنگام مشارکت با  شده را  دهیسازمان، یک 

ه دیگران ، بکندمیحمایت  هاگروهیا از اهداف ستتتازمان بیش از ستتتایر  کندمیرفتار  تردوستتتتانهبه دلیل اینکه این گروه 

شارکت با  سازمان نباید م شانخاص را تنها به علت  نفعانذیترجیح دهد، یا یک  صیل با  سکوت نادیده بگیرد. گفتگوی ا

 مشابه است. هایحمایتمالی و یا  هایحمایتشفاف  آشکار کردنمستلزم استقالل طرفین و ، نفعانذی

 :از اندعبارت. این موارد رسدمیمعنادار و هدفمند به نظر  نفعانذیدر صورت وجود تعدادی از عناصر، مشارکت 

که بین سازمان  ایرابطهباشند؛  شدهساییشنا نفعانذیمشخص و واضحی برای مشارکت وجود داشته باشد؛ منافع  هدف

مرتبط با توسعه  چشمگیری طوربه نفعانذی منافع شود،صریح و مهم تلقی  است، ایجادشدهبر اساس این منافع  نفعانذیو 

 داشته باشند. گیریتصمیماطالعات و درک الزم را برای  نفعانذیپایدار باشد و 

 اصلی مسئولیت اجتماعیموضوعات  بارهدرراهنمایی : 6بخش 

سائل مرتبط با آن و  سایی م شنا سئولیت اجتماعی،  شمول م سهاآن بندیاولویتبرای تعیین دامنه  ازمان باید ، یک 

 موضوعات اصلی زیر را مدنظر قرار دهد:
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 حاکمیت سازمانی -

 حقوق بشر -

 کاری هایفعالیت -

 زیستمحیط -

 عملیاتی عادالنه هایفعالیت -

 کنندهمصرفمسائل مربوط به مشتری و  -

 هاآنمشارکت در جوامع محلی و توسعه  -

مرتبط با بهداشتت، ایمنی و زنجیره ارزش، در هر هفت موضتوع اصتلی استتاندارد  هایجنبهاقتصتادی و  هایجنبه

 أثیرتو مردان را تحت  زنان ،گوناگونی که هر یک از این هفت موضتتوع هایشتتیوههمچنین  .استتت قرارگرفته موردبحث

سینیز  دهدمیقرار  ست شدهبرر ستور از پیش  توجهقابل. ا ست که هیچ د ض ایشدهتعیینا سی مو وعات برای ترتیب برر

 اصلی توسط سازمان وجود ندارد و با توجه به شرایط و نوع سازمان تغییر خواهد کرد.

ی باشد و تمام موضوعات اصلی و مسائل و وابستگیک سازمان باید دید کلی و تاریخی به موضوعات اصلی داشته 

شدرا در ن هاآن سازمان باید آگاه با سایر  ظر بگیرد.  شود که از توجه به  سبب  ست  ضوع ممکن ا که پرداختن به یک مو

اثر معکوس بر دیگر  نباید ،دهدمیخاصتتی که یک مستتئله ویژه مورد هدف قرار  هایپیشتترفت شتتود.موضتتوعات غافل 

 باشد.مسائل داشته 

 نتایج اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی -2-9

ش که در این بخ از مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی است ایگستره، شامل ذکرشدههفت موضوع اصلی 

د شد. با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی موضوعی پویا رات مرتبط با آن توضیح داده خواههمراه با اقدامات و انتظا

تکمیلی  بنابراین مسائل ؛کندمی، اجتماعی و اقتصادی را منعکس محیطیزیست هاینگرانیتکامل تدریجی  و است

 دیگری نیز در آینده ممکن است مطرح شود.

 )حاکمیت سازمانی )شرکتی 

سازمان برای  ست که یک  ستمی ا سی شرکتی  صمیمحاکمیت  صمیمات برای پیگیری اهدا گیریت ف و اجرای ت

 است. حاکمیت رسمی بر اساس ساختار غیررسمیحاکمیت رسمی و  مکانیسمامل دو نوع و ش کندمیخود از آن استفاده 

ست و حاکمیت فرایندو  شخص ا سمیهای م و اغلب از  شودمیسازمانی پدیدار  هایارزشو  با فرهنگدر رابطه  غیرر

سازمان  شرکتی که  .پذیردمی تأثیررهبران  صمیمگفت چارچوب  توانمیحاکمیت  ست،  گیریت سسازمان ا سیا  ترینا

سازیعامل در  سئولیتسازمان برای  توانمند صمیماتش و همچنین  هافعالیت تأثیراتدر برابر  پذیریم  سازیکپارچهیو ت

کامل مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و ابالغ و ارتباطات آن است. حاکمیت شرکتی در مفهوم مسئولیت اجتماعی 
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که ستتازمان باید بر استتاس آن اقدام کند و هم  شتتودمییک موضتتوع اصتتلی تلقی  عنوانبه ویژگی خاصتتی دارد، زیرا هم

، افزایش دهذکرشاست که از طریق آن توانایی سازمان برای رفتار مسئوالنه در رابطه با دیگر موضوعات اصلی  ایوسیله

د. این و اجرا بنا شتو هاگیریمیمتصتاصتول مستئولیت اجتماعی در  ستازییکپارچهباید بر استاس  مؤثرحاکمیت  .دهدمی

صول شفافیت، رفتار اخالقی، احترام به منافع  از: اندعبارت ا سخگویی،  ، احترام به قانون و احترام به هنجارهای نفعانذیپا

 گیریتصمیم برای تنهانهسازمانی بسیار مهم است. این امر  مؤثررهبری نیز برای حاکمیت  و رعایت حقوق بشر. المللیبین

اهمیت  دارای ستتتازمانیفرهنگآن در کردن کارکنان در اجرای مستتتئولیت اجتماعی و نهادینه  انگیزهبلکه برای افزایش 

 است.

 گیریتصمیم ساختارهایها و فرایند 

ها و رایندف، شتتوندمیمستتئولیت اجتماعی تلقی  کنندهتستتهیل عنوانبهکه  گیریتصتتمیم ستتاختارهایها و فرایند

ستند  ساختارهایی صول و ه ستفاده عملی از ا شده قبالًکه  هاییشیوهکه ا ست را ارتقا  ذکر باید  هاسازمان. تمام دهدمیا

ستمها، فرایند سم، هاسی ساختارهایی هامکانی ستقر و  سئولیت اجتماعی کارگیریبهکه امکان کنند  را م صول م و عمل به  ا

 :کند تاباید یک سازمان را توانمند  گیریتصمیمها و ساختارهای فرایند .کندمیرا فراهم  هاآن

 .تعهد به مسئولیت اجتماعی باشد دهندهنشاناستراتژی و اهدافی تعیین کند که  -

 .دآن را نشان ده گوییپاسختعهد رهبری سازمان و  -

 .دمحیط و فرهنگی در سازمان ایجاد کند که اصول و مسئولیت اجتماعی در آن تمرین شو -

 .در راستای عملکرد بر اساس مسئولیت اجتماعی ایجاد کند غیراقتصادیاقتصادی و  هایمشوقسیستمی از  -

 .بهینه استفاده کند طوربهاز منابع مالی، طبیعی و انسانی  -

 کند.در حاشیه برای احراز مقامات ارشد سازمان فراهم  هایگروه برایرا  ایعادالنه هایفرصت -

 ند.کش که شامل نیازهای کنونی و نیازهای نسل آینده است، تعادل برقرار نفعانذیمیان نیازهای سازمان و  -

و کمک به شناسایی فضاهای موافق،  نفعانذیرا که به در نظر گرفتن منافع  نفعانذیبا  دوجانبهارتباط  فرایند -

 .، ایجاد کندشودمیناموافق و مذاکره برای حل تناقضات ممکن منجر 

 .مسئولیت اجتماعی باشد هایفعالیتکنان سازمان در مشوق مشارکت تمام سطوح کار -

 ند.کرا متعادل  کنندمی گیریتصمیمسطوح اختیار، مسئولیت و ظرفیت افرادی که از طرف سازمان  -

ی به با مسئولیت اجتماعی و پاسخگوی هاگیریتصمیمحصول اطمینان از انطباق  منظوربهاجرای تصمیمات را  -

 .منفی و یا مثبت سازمان زیر نظر داشته باشد هایفعالیتنتایج حاصل از 

ها را طبق نتایج این فرایندمنظم مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد،  طوربهروندهای حاکمیتی سازمان را  -

 را به کل سازمان ابالغ کند. انجام شدهتغییر داده و تغییرات  هابررسی
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 حقوق بشر -2-9-1

. شودیم . حقوق بشر به دو گروه عمده تقسیمبرخوردارنداز آن  هاانسانحقوق بشر، حقوقی اساسی است که تمام 

. شودیموق سیاسی و مدنی است و حقوقی مانند حق زندگی، آزادی، برابری، آزادی بیان را شامل حقبهگروه اول مربوط 

داری از برخور ه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حقوقی مانند حق کار، حق تغذیحقبهدومین گروه مربوط 

 .گیردبرمیباالترین سطح بهداشت، تحصیل و امنیت اجتماعی را در 

 بررسی دقیق 

وق بشتتر و حمایت از آن هستتتند. عالوه بر آن، هر ستتازمان نیز حقبهمستتئول و موظف به رعایت و احترام  هادولت

وق بشر حقهباحترام  غیردولتی هایسازمانی وق بشر در درون و حوزه نفوذ خود است. مسئولیت بنیادحقبهمسئول احترام 

کار برند ه بر حقوق بشر ب اقداماتشانمنفی  تأثیراتنهایت کوشش را در تشخیص  اندمکلف هاسازمان ،منظور بدین ؛است

سازمانکنندو از بروز چنین اثراتی جلوگیری  سی دقیق به معنی آگاه بودن  سئولیت خود مبنی بر  . برر  بر أثیرگذاریتبه م

 رفتار دیگران است که احتمال دارد در حال نقض حقوق بشر باشند.

که  پذیردیممتناسب با وسعت و شرایط سازمان انجام ، بررسی دقیق فرایندخالصه در رابطه با حقوق بشر،  طوربه

 زیر خواهد بود: هایمؤلفهشامل 

 که در هاییآنحقوق بشر برای سازمان که راهنمای ارزشمند و مفیدی را برای افراد درون سازمان و  مشیخط -

 .کندمی، فراهم اندسازمانارتباط با 

 و پیشنهادهای موجود بر حقوق بشر هافعالیتارزیابی چگونگی اثرگذاری  هایراه -

 حقوق بشر در سراسر سازمان سازییکپارچه هایشیوه -

 .دهندمیسازمان را مدنظر قرار  هایفعالیتمنفی تصمیمات و  تأثیراتکه اقداماتی  -

 کندمیایطی که حقوق بشر را تهدید شر 

شر دچار چالش  هایمحیطو  هاموقعیت  سازمان در رابطه با حقوق ب صی وجود دارد که در آن  و در  شوندمیخا

شدید خطر  شوار قرار خواهند گرفت. احتمال  ضعیتی د ستفادهو شرایط وجود دارد.  سوءا شر در برخی   طورهباز حقوق ب

فرهنگ  با جوامع بومی، وجود هافعالیت، بالیای طبیعی، مجاورت ستتالیخشتتکستتیاستتی، فقر و  ثباتیبیمثال در شتترایط 

ازمان باید ستت روازاین؛ استتتخراجی که ممکن استتت بر منابع طبیعی اثر مخرب بگذارد هایفعالیتفستتاد، درگیر بودن در 

 داشته باشد. هاموقعیتدر برخورد با  ایویژه دقت

شوار و  شرایط د سخ به  ستیابی به هدف احترام  منظوربهدر پا سازمان باید نتایج بالقوه اقداماتحقبهد شر،  ش را وق ب

از یک  ردیگعبارتبه ؛دیگر از حقوق بشتتر نشتتود هایستتوءاستتتفادهموجب تشتتدید و ایجاد  ویژهبه ؛زیر نظر داشتتته باشتتد

 برای عدم اقدام، استفاده کرد. ایبهانه عنوانبهوقعیت پیچیده نباید م
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 اجتناب از مشارکت در جرم 

مشتتارکت در جرم شتتامل دو مفهوم قانونی و عرفی استتت. در معنای قانونی مشتتارکت در جرم با مفاهیم کمک و 

تظارات از ان ناشتتی در معنای عرفی، استتت. و یا غفلت از انجام امری قانونی مرتبط غیرقانونیهمدستتتی در ارتکاب کاری 

 وسیع اجتماعی از سازمان است. سه نوع کلی مشارکت در جرم به این شرح است:

 مشارکت مستقیم در جرم: همکاری آگاهانه سازمان در نقض حقوق بشر -

 مشارکت سودجویانه در جرم: سود بردن یک سازمان از نقض حقوق بشر توسط فرد یا سازمانی دیگر -

 ؛تماتیک حقوق بشرسبردن مسئله نقض مستمر یا سی سؤالمشارکت خاموش در جرم: قصور سازمان در زیر  -

 باید اقدامات زیر را انجام دهند: هاسازماندر راستای اجتناب از مشارکت در جرم 

 ؛ه باشدتتطابق داش المللیبینوق بشر احترام گذاشته و با هنجارهای حقبهامنیتی سازمان  تمهیداتمقررات و  -

 ؛از حقوق بشر در اختیار نهادهای دیگر قرار ندهد سوءاستفادهخدمات و محصوالت خود را در جهت نقض و  -

 ،دهندمیکه اقداماتی را در جهت ارتکاب جرم و نقض حقوق بشر انجام  غیررسمیرسمی و  هایمشارکتوارد  -

 ؛نشود

 ؛آگاهی یابد شدهخریداریای و اجتماعی تولید خدمات و کااله محیطیزیستباید به شرایط  -

 ؛، همکاری کنداندفعال ضداجتماعینباید با نهادهایی که در اقدامات  -

  پذیرآسیب هایگروهتبعیض و 

 ؛شتتودیمتبعیض شتتامل هرگونه تفاوت، تحریم یا رجحان استتت که ستتبب از بین رفتن برابری رفتار و فرصتتت 

غیرقانونی تبعیض مواردی مانند نژاد،  هایزمینهقانونی. حظات این امر از روی تفاوت رخ دهد نه از روی مال کهطوریبه

سن، ملیت یا  سیت،  ستگاهرنگ، جن شأملی، مذهب،  خا صادی، معلولیت،  من شرایط اقت نژادی یا اجتماعی، نظام طبقاتی، 

ضویت در  سی را هایاتحادیهبارداری، ع سیا ستگی  س. ممنوعیت تبعیض یکی از شودمیشامل  صنفی و واب سیا  ترینا

 .شودمیحقوق بشر تلقی  المللیبیناصول قانون 

 هاییتفرصهستند،  پذیرآسیبکه  هاییآن ازجملهجامعه،  هایگروهتمام  مؤثرمشارکت دادن و درگیر کردن کامل و 

 . یک سازمان با اتخاذ یک رویکردکندمیو همچنین افرادی که این امر برایشان اهمیت دارد، ایجاد  هاسازمانرا برای تمام 

 یکسان و احترام به تمام افراد، منافع زیادی کسب خواهد کرد. هایفرصتفعال برای اطمینان از وجود 

، افرادی طرفیب ظاهراًیار یا فعالیت که یک شرط، مع دهدمینیز باشد. این امر هنگامی رخ  غیرمستقیم تواندمیتبعیض 

ت سایرین قرار دهد. مگر آنکه آن شرط، معیار یا فعالی در مقایسه باخاص هستند در موقعیتی نامطلوب  ویژگی را که دارای

 ی تنظیم شود و رسیدن به آن هدف، ضروری و مقتضی باشد.طرفبیمشروع و  با هدفی
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بعیض که آیا ت کند را در چارچوب حوزه نفوذ خود بررسی کند و مشخص هر سازمان باید عملیات خود و دیگر شرکا

 کند.ضمین را نیز ت آمیزتبعیضباید عدم شراکت در اعمال  همچنین ؛وجود دارد یا خیر غیرمستقیممستقیم یا  صورتبه

 به شرح زیر است: هاآنو اقدامات و انتظارات مربوط به  پذیرآسیب هایگروهبرخی از 

رد متعادل و برخو بگیرد در نظروق زنان را در حیطه تدابیر و تصمیماتش حقبهزنان: یک سازمان باید احترام  -

 اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتقا بخشد. هایحوزهزنان و مردان را در  میان

ا برای تمهیدات الزم ر، هامکاندستیابی به تسهیالت، امکانات و  منظوربهافراد دارای معلولیت: سازمان باید  -

 افراد دارای معلولیت فراهم کند.

دیگر  انواع جنسی و سوءاستفادهرا از  کارمندانشانرا در پیش بگیرند تا  هاییسیاستباید  هاسازمانکودکان:  -

 از کودکان منع کنند. جوییبهره

یستماتیک س هایتبعیضکه  اندقرارگرفته پذیرآسیب هایگروهدر میان  به این دلیلمردم بومی  مردم بومی: -

ندان و شهرو در مقایسه با دیگرچون استعمار، سلب مالکیت از سرزمین خود، وضعیت و شرایطی متفاوت 

. این افراد باید از حقوقی مانند تعیین حق سرنوشت، دسترسی و مدیریت اندکردهنقض حقوق بشر را تجربه 

هرگونه  دورازبهوم، فرهنگ، زبان و علوم سنتی خود از رس مندیبهرهامالک اجدادی، آب و منابع، حفظ و 

 تبعیض؛ همچنین مدیریت مالکیت فرهنگی و معنوی خود برخوردار باشند.

آنان، افرادی که مورد تبعیض نژادی  هایخانوادهکارگران مهاجر و  ازجمله پذیرآسیب هایگروهدیگر  -

 سازمان قرار بگیرند. موردتوجهنیز باید  سوادبی، افراد سالخورده، فقرا، افراد اندقرارگرفته

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

ه ب االجراالزمعضوی از جامعه دارای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  عنوانبههر فرد  26000بر اساس مدل ایزو 

الزم را  زمان باید تالشرعایت و احترام گذاشتن به چنین حقوقی، یک سا منظوربهاست.  اششخصیجایگاه و  دلیلشان

ز این ا هایینمونهار گیرد. ه کاطمینان یافتن از عدم مشارکت در اقدامات بازدارنده در برخورداری از این حقوق ب برای

 :اقدامات به شرح زیر است

 برای اعضای جامعه بلندمدتامکانات در رابطه با تحصیالت آموزش  ها وآسایندِ تسهیل دستیابی به -

 دولتی در حمایت از رعایت و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسساتو  هاسازمانهمکاری با دیگر  -

 کندمیاصلی سازمان که به احقاق این حقوق کمک  هایفعالیتمربوط به  هایراهبررسی  -

 خرید مردم فقیرتوان  باتطبیق قیمت کاالها و خدمات  -
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 زیستمحیط -2-9-2

. ردگذامیاثر  زیستتمحیطستازمان، همواره بر  قرار گرفتناز محل  نظرصترفستازمان  هایفعالیتتصتمیمات و 

ست تأثیراتکاهش  منظوربه سازمان باید یک محیطیزی شیخط،  صمیمدر یکپارچه  م  کند کهخاذ ات هایشفعالیتو  هات

 باشد. محیطیزیستالزامات اقتصادی، اجتماعی، سالمت و  دربرگیرنده

اعی است. مهم مسئولیت اجتم هایجنبه ازجملهبرای بقا و موفقیت بشر و  شرطپیشیک  محیطیزیستمسئولیت 

 احترام بگذارد: هاآنو به  کرده زیر را ترویج محیطیزیستیک سازمان باید اصول 

و  قوانین ،هارنامهببا  هایشفعالیتو  هاگیریتصمیمباید  بر اینکهافزون  : یک سازمانمحیطیزیستمسئولیت  -

، محصوالت هافعالیت که محیطیزیستمسئولیت مشکالت  باید مطابقت داشته باشد، محیطیزیستمقررات 

 بپذیرد. تروسیعبه معنای را  اندآوردهبه وجود  زیستمحیطشهری و  ،و خدمات در فضاهای روستایی

 کههنگامی، به زآناپسو توافقات  هابیانیه ،و توسعه زیستمحیط درباره"ریو"رویکرد محتاطانه: بر اساس بیانیه -

ل ، تردید علم در مورد علکندمیو یا سالمت انسان را تهدید  زیستمحیط، برگشتغیرقابلآسیب جدی و 

 زیستحیطمو اقتصادی جهت جلوگیری از انحطاط  مؤثردر انجام اقدامات  تأخیرپیدایش آن نباید دلیلی برای 

 مدنظر قرار گیرد. هاانسان سالمتیبهو یا آسیب 

و  مبتنی بر ریسک اندازچشمکه دارای  هاییبرنامه: سازمان باید به اجرای محیطیزیستمدیریت ریسک  -

 پایداری هستند، بپردازند.

ن ردکهزینه آلودگی و کمی  کردن درونی منظوربه: یک سازمان باید تالش خود را هاآالیندهپرداخت هزینه  -

ت کاهش پیامدهای منفی آن بر مبنای اصل پرداخ برای و نیز پیشگیری از آلودگی مزایای اقتصادی و محیطی

 به کار گیرد. هاآالینده هایهزینه

 از آلودگی پیشگیری 

 خود را با جلوگیری از ایجاد آلودگی در موارد زیر بهبود بخشد: محیطیزیستعملکرد  تواندمیسازمان 

 انتشار آلودگی در هوا -

 به آب هاآلودگیانتقال  -

 مدیریت پسماندها )مواد زائد( -

 دفع مواد شیمیایی خطرناک و سمی -
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 استفاده پایدار از منابع 

 هایرفیتظد تا هماهنگ با نونی مصرف و تولید باید تغییر کنک هایرویهدسترس بودن منابع در آینده،  در منظوربه

استفاده پایدار از منابع بدین معنی است که نرخ استفاده، کمتر یا مساوی با نرخ تجدید طبیعی  .شودموجود کره زمین عمل 

 از: اندعبارتباشد. چهار محدوده کلیدی برای بهبود بازدهی  هاآن

 مصرف انرژی سازیبهینهبازدهی و  -

 ، استفاده و دسترسی به آبسازیذخیره -

 بازدهی در استفاده از مواد -

 محصولتهیه یک برای  موردنیازمنابع  رسانی حداقل -

 کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری با آن 

. پذیردیم تأثیرمسئول بوده و به طریقی از تغییرات آب و هوایی  ایگلخانههر سازمان برای خروج بخشی از گازهای 

 کاهش تغییرات آب و هوایی اقدامات زیر ضروری است: یدر راستا

 هاآنثبت و گزارش  ،گیریاندازهو  ایگلخانهگازهای  هایخروجیشناسایی منابع  -

 و اثربخشی وریبهرهبرای بهبود  ریزیبرنامه در سازمانمصرفی  هایسوخت نوعمیزان و بررسی  -

 ایگلخانهکاهش انتشار گازهای  -

 باالی انرژیهی استفاده از تجهیزات و کاالهایی با بازد -

 توجه به کاهش انتشار کربن -

 و تجدید محیط طبیعی حفاظت 

آن و نیز حفاظت از خدمات و  هایاکوسیستمطبیعی و  زیستمحیطو حفاظت از  درترمیم توانندمی هاسازمان

رد زیر را رعایت سازمان باید موا بارهدراینند. نعمل ک ترمسئوالنهبسیار  ،کندمیفراهم  اکوسیستمکارکردهای مختلفی که 

 کند:

 هاآنبر اکوسیستم و اقدام الزم برای حذف  زاآسیبشناسایی اثرات  -

 قرار گیرد.در اولویت  که باید اکوسیستم و احیای تجدید…طبیعی و  هایاکوسیستمبه  رسانیآسیباز  پرهیز -

 سیستمزمین، آب و اکوبرای اداره و هماهنگ  یکپارچه ژیاسترات  -

 احتمالی ناشی از تصمیمات مرتبط با کشاورزی و توسعه شهری محیطیزیست تأثیراتکاهش  -

 وحشحیاتو مناطق  هاجنگل، هاتاالبطبیعی،  هایگاهزیست... حفاظت از و هاجاده، هاساختماندر توسعه  -

 در دستور کار سازمان قرار گیرد.
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 مشارکت در توسعه جامعه -2-9-3

. هستند اطدر ارتب کنندمیبا جوامعی که در آن فعالیت  هاسازماناست که  شدهپذیرفتهگسترده  صورتبهامروزه 

ی، اقتصادی، فرهنگ هایویژگی نتیجه ،این ارتباط باید بر اساس مشارکت در کمک به توسعه جامعه باشد. توسعه جامعه

 در جامعه بستگی دارد. مرتبط نیروهای اجتماعی هایویژگیسیاسی و اجتماعی بوده و به 

 از: اندعبارت، سهیم باشد در آن تواندمیمسائل مرتبط با توسعه جامعه که سازمان 

 آوریفن توسعه و اقتصادی هایفعالیت تنوع و گسترش طریق از اشتغال ایجاد، 

 محلی، اقتصادی توسعه اقدامات و اجتماعی هایگذاریسرمایه طریق از درآمد و ثروت ایجاد 

 هامهارت توسعه هایبرنامه و آموزش گسترش، 

 و هنر و فرهنگ حفظ و ارتقا 

 و هاگروه جامعه، نهادهای تقویت شامل است ممکن جامعه توسعه. جامعه سالمت خدمات ارتقای یا ارائه 

 .اشدب متعدد نهادهای از متشکل محلی هایشبکه و محیطیزیست اجتماعی، فرهنگی، هایبرنامه ،هاانجمن

 :پردازیممی هستند، مؤثردر اینجا به برخی اصول که در توسعه و مشارکت در جامعه 

 .سازمان خود را بخشی از جامعه و نه جدا از آن در نظر گیرد -

که  ایشیوه، پیگیری درنتیجهدر رابطه با جوامع خود و  گیریتصمیم منظوربهحقوق اعضای جامعه را  -

 .قرار دهد موردتوجه، به رسمیت شناخته و کنندمیانتخاب 

اصلی جامعه اعم از فرهنگ، مذهب، سنت و تاریخ را بشناسد و  هایمؤلفهبه هنگام تعامل با جامعه،  -

 .قرار دهد موردتوجه

نابع و از تبادل تجربیات، مو پشتیبانی  ارزش و اهمیت کار مشارکتی را به رسمیت شناخته و به حمایت -

 .بپردازد ،شودمیاین زمینه انجام که در  هاییکوشش

 مشارکت جامعه 

. این مشارکت اهدافی چون پیشگیری از وقوع استمشارکت در توسعه جامعه، همکاری فعاالنه سازمان با جامعه 

شکالت و حل  ضور در جامعه  و ایجاد نفعانذیمحلی و  هایسازمان، تقویت همکاری با هاآنم شتیاق برای ح  عنوانبها

از طریق همکاری و حمایت از نهادهای مدنی و مشارکت در شبکه  هاسازمان طورکلیبه ؛کندمیشهروند خوب را دنبال 

 اهستتازمان. مشتتارکت در جامعه به کنندمی، به جوامع خود کمک دهندمیگروهی و فردی که جامعه مدنی را تشتتکیل 

آنچه در  دیگر سازمان با هایتالشبدین ترتیب توسعه و  ؛شوند آن آشنا هایاولویتتا با نیازهای جامعه و  کندمیکمک 

 .شودمی و هماهنگ جامعه محلی و اجتماع موجود است، منطبق
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 تیهای مشتتارکفراینددر راستتتای تقویت احترام به حاکمیت قانون و  اجتماعیاقدامات مشتتارکت  کهدرصتتورتی

یامدهای ، پکندمی یان و دفاع از منافع خود توجهدیگران برای بوق افراد احترام گذاشتتتته و به دیدگاه حقبهکه  باشتتتد

 ز:ا اندعبارتانجام دهد  تواندمی بارهدراینکه سازمان  اقدامات مهمی ثمربخش باشد. تواندمی شدهانجام هایفعالیت

 هایتعالیفاجتماعی و  گذاریسرمایهمرتبط با  هایاولویتجامعه در تعیین  هایگروهمشورت با نمایندگان  -

 توسعه جامعه

ود با خو هماهنگ کردن  مردم بومی و تطبیق ازجملهبا جوامع  زمان و شرایط توسعه و پیشرفت دربارهمشورت  -

 آنان

 محلی با هدف کمک به اهداف عمومی مطلوب و توسعه جوامع هایانجمندر صورت امکان، مشارکت با  -

 شوهتطمیع یا دادن رنامناسب و  نفوذاعمال دورازبهمحلی و نمایندگان سیاسی  تیروابط شفاف با مقامات دول -

 تشویق مردم به داوطلب شدن در انجام خدمات اجتماعی و حمایت از آنان -

 توسعه هایبرنامهایجاد، اجرا، نظارت و ارزیابی  ،هاسیاستمشارکت در تدوین  -

 آموزش و فرهنگ 

. استتتر نوع توستتعه اقتصتتادی اجتماعی استتت و جزئی از هویت جامعه آموزش و فرهنگ، پایه و استتاس برای ه

ماعی دارد. در مثبتی بر همبستگی و توسعه اجت تأثیروق بشر، حقبهبا احترام  راستاهمبهبود آموزش و ارتقا و حفظ فرهنگ 

 همین راستا سازمان باید:

کت ی مشارسوادبیتقای دانش محلی و از بین بردن ربه ارتقا و حمایت از آموزش در همه سطوح پرداخته و در ا -

 کنند.

 بپردازد پذیرآسیب هایگروهبه ترویج فرصت یادگیری برای  ویژه طوربه -

 آموزش رسمی هایکالسو  هادورهحضور در کودکان برای  نامثبتترغیب  -

و  هایینآبه آداب،  گذاریارزشو  به رسمیت شناختن، اعتباربخشی فرهنگی و هایفعالیته ارتقای کمک ب -

 سنن فرهنگی جوامع بومی و محلی

 جوامع بومی فناوریاستفاده از دانش سنتی و تسهیل و ارتقای  -

  هامهارتو توسعه  زاییاشتغال 

اعم از بزرگ و  هاسازمانجهانی مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی است. همه  شدهشناختهاشتغال، یک هدف 

 در کاهش فقر و ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی داشته باشند. یک سازمان باید: زاییاشتغالبا  توانندمیکوچک 
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د قرار دهد و به هنگام شرایط مناسب برای رش موردبررسیرا  زاییاشتغالخود بر  گذاریسرمایهتصمیمات  تأثیر -

اهش فقر را به ک زاییاشتغالقیم از طریق مست طوربهبپردازد که  هاییگذاریسرمایهو توسعه اقتصادی، به انجام 

 .دنبال خواهد داشت

 هایرصتفرا انتخاب کند که موجب افزایش  هاییفناوریبر اشتغال را در نظر گیرد و  فناوریانتخاب  تأثیر -

 .شوندمیشغلی 

 .تدوین کندرا  محلی و ملی هایمهارتتوسعه  هایبرنامه -

  و دسترسی به آن فناوریتوسعه 

به  کمک منظوربهمدرن  فناوریبه نیاز جوامع و اعضای آن در دسترسی کامل و ایمن به مشارکت و توجه سازمان  

ه توسعه منابع ک ایگونهبه و فناوری هامهارتدانش تخصصی،  کارگیریبهپیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق 

 .اهمیت است دارایرا گسترش دهد،  فناوریانسانی و نفوذ 

 کند: و همکاری در جامعه مشارکت فناوریزیر در توسعه  هایشیوهبه  تواندمیسازمان 

زایی بر اجتماعی بس تأثیرقابل جایگزین هستند و  آسانیبهکه  قیمتارزان هایفناوریمشارکت در توسعه  -

 ی فقر و گرسنگی دارندکنریشه

ز جامعه همکاری با شرکایی ا از طریقو علمی  فناوریتوسعه  منظوربهو مراکز تحقیقاتی  هادانشگاههمکاری با  -

 بومیمحلی و استخدام افراد 

 سالمت 

رات اث تواندمیومی بشر است. تهدیدات سالمت عم شدهشناختهسالمت جزء ضروری زندگی در اجتماع و یک حق 

سالمت احترام  حقبهید بزرگ یا کوچک، با هایسازمانهمه  روازاین؛ را مختل کند جدی بر جامعه داشته توسعه آن

و کاهش  هاریبیما ،پیشگیری از تهدیدات سالمت خود به شکل مقتضی در ارتقا و بهبود سالمت، ابزارهایبگذارند و با 

 هرگونه آسیب به جامعه مشارکت کنند.

 مشابه موارد زیر در این راه گام بردارند: اتیبا انجام اقدام باید هاسازمان

وی از س شدهارائهتولید محصول و یا خدمات  فرایندهرگونه و پیامدهای منفی  اثراتبه دنبال از بین بردن  -

 بر روی سالمت باشند. هاسازمان

 .ترویج سالمتی مطلوب را در نظر داشته باشند -

 .را تسهیل کند هاواکسندسترسی به داروها و  که کنندخدماتی ارائه  -

 .ویق کنندورزش و تغذیه را تش ازجملهزندگی سالم  هایشیوه -
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سالمتی، آب سالم و بهداشت مناسب  هایمراقبتبه خدمات ضروری برای  مدتطوالنیاز دسترسی همگانی و  -

 کند. ، حمایتهابیماریجلوگیری از  منظوربه

 اجتماعی گذاریسرمایه 

 اهآنکه هدف  هاییبرنامهخود را در اقدامات و منابع  هاسازمانکه  گیردمیاجتماعی زمانی صورت  گذاریسرمایه

 :ستااجتماعی شامل موارد زیر هایگذاریسرمایهکنند. انواع  گذاریسرمایهاجتماعی حیات جامعه است،  هایجنبهبهبود 

 مربوط به آموزش و تحصیل هایپروژه -

 فرهنگی هایپروژه -

 بهداشتی هایمراقبت -

 زاییاشتغال -

 هازیرساختتوسعه  -

 دسترسی بهتر به اطالعات -

اجتماعی، یک ستتتازمان باید مشتتتارکت خود را با نیازها و  گذاریستتترمایهبرای  هافرصتتتتشتتتناستتتایی  منظوربه

ستکه  هاییاولویتبا در نظر گرفتن و همچنین  کندمیکه در آن فعالیت  ایجامعه هایاولویت لی و ملی مح گذارانسیا

سو اندکردهتعیین  شاوره و مذاکره ابزارها کند.، هم سایی  برای همکاری دری مفیدی تبادل اطالعات، م صشنا و  هاتفر

 اجتماعی هستند. هایگذاریسرمایهاجرای 

سازمان همچنین  شارکت اجتماعی در طراحی و  بایدیک  شویق قرار دهد. این امر  هاپروژه سازیپیادهم را مورد ت

 سازمان دیگر درگیر پروژه نیست، کمک کند. کههنگامی هاپروژهبه بقا و پیشرفت  تواندمی

 کاری کارکنان یهاتیفعال -2-9-4

و  سازمان از سوی شدهانجاممربوط به کار  هایفعالیتو  هامشیخطکاری یک سازمان شامل تمامی  هایفعالیت

اطی، انضتتتب هایرویهکارکنان، و ارتقای  کارگیریبهکاری شتتتامل  هایفعالیت. شتتتودمیفرعی آن  کارانپیمانهمچنین 

عتی و ، ایمنی و بهداشت صنهامهارت، توسعه آموزش و قراردادی کارگران، فسخ جایبهرسیدگی به شکایات، انتقال و جا

. ودشتتتمیاستتتت،  اثرگذارکارکنان  الزحمهحقبر ستتتاعت کاری و  ویژهبهیا فعالیتی که بر شتتترایط کار  مشتتتیخطهر 

کارگران و  هایستتازمانکارگری و مشتتارکت  هاینمایندگیو  هاستتازمانکاری همچنین شتتامل شتتناستتایی  هایفعالیت

ستهکارفرمایان در گفتگو و مذاکرات  سائ جانبهسه هایرایزنی، گفتگوی اجتماعی و جمعید سخ به م ل اجتماعی برای پا

 مربوط به استخدام است.
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 عملیاتی عادالنه هایشیوه 

ط . این رفتارها روابشتتودمیمربوط  هاستتازمانعملیاتی عادالنه، به رفتارهای اخالقی در ارتباط با ستتایر  هایشتتیوه 

ساتو  هاسازمانمیان  س شرکا،  هاسازماندولتی، روابط  مؤ ه در آن ک هاییانجمن، رقبا و کارانپیمان، کنندگانتأمینبا 

عملیاتی عادالنه در حوزه ضتتد فستتاد، مداخله مستتئوالنه در  یهاشتتیوه. مستتائل مربوط به شتتودمیعضتتو هستتتند را شتتامل 

بروز  رم دانستن حقوق مالکیتو محت هاسازمانعادالنه، رفتار اجتماعی مسئوالنه، ارتباط با سایر  رقابت عمومی، هایحوزه

 .کندمی

ن، بنابرای ؛ضتتروری استتت هاستتازماناخالقی رفتار کردن برای بنیان نهادن و تداوم روابط ستتازنده و مشتتروع میان  

 عملیاتی عادالنه است. اقداماتی که یک سازمان هایشیوه ساززمینهو تشویق استاندارد رفتارهای اخالقی  ترویج رعایت،

 انجام دهد به این شرح است: تواندمی بارهدراین

گیری ست آن را در معرض پیو ممکن ا بردمی سؤالو اعتبار اخالقی سازمان را زیر  کار آییمبارزه با فساد: فساد  -

یاسی، های سفراینداداری و مدنی نیز قرار دهد. فساد منجر به نقض حقوق بشر، فرسایش  هایتحریمقانونی و 

 .شودمی وکارکسبفقر جوامع و صدمه به محیط 

ها و روندهای سیاسی عمومی حمایت کنند و توسعه فرایندباید از  هاسازمانمشارکت سیاسی مسئوالنه:  -

فتارهایی باید از ر هاسازمان .کننددر بر دارد، تشویق  تروسیععمومی که منافع جامعه را در سطح  گذاریسیاست

 ، پرهیز کنند.کنندسیاسی عمومی را تخریب  فرایند تواندمیمانند تقلب، ارعاب و تحمیل که 

را  این اطمینان هاسازمان، به ندکمیو نوآوری را ترغیب  کار آییرقابت عادالنه: رقابت عادالنه و گسترده،  -

ها را رایندفیا  بهبودیافتههستند، توسعه محصوالت جدید و  وکارکسبکه دارای فرصت یکسان در  دهدمی

 .دهدمی، رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی را ارتقا بلندمدتو در  کندمیتشویق 

 

  کنندهمصرفمسائل مربوط به 

 خود و نیز مشتریان مسئول هستند که این کنندگانمصرفمحصوالت یا خدمات در قبال  کنندهتأمین هایسازمان

ر این بند به آن مسائلی که د اما ؛کنندمینیل به مقاصد تجاری خرید  برایدر ارتباط با مشتریانی است که  عمدتاًمسئولیت 

 .کنندمی(، خرید کنندگانرفمص) شخصیکه با مقاصد  گیردبرمیافرادی را در  عمدتاًپرداخته خواهد شد 

 های قراردادی عادالنه،فرایندشامل آموزش و ارائه اطالعات صحیح، استفاده از اطالعات بازاریابی و  هامسئولیت

که امکان دستتترستتی را برای همگان و در استتت  شتتفاف و مفید، ارتقای مصتترف پایدار و طراحی محصتتوالت و خدماتی

 .کندمیفراهم  پذیرآسیب هایگروهموارد مناسب، برای 
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 مسئولیت اجتماعی در کل سازمان سازییکپارچهراهنمای  -2-10

، اصتتول، موضتتوعات اصتتلی و مستتائل مربوط به مستتئولیت اجتماعی را المللیبیناین استتتاندارد  پیشتتین هایبخش

سئولیت اجتماعی ست. این بخش برای اجرایی کردن م شخص کرده ا سازمان م شترب . درکندیمارائه  هاییراهنمایی در   ی

تماعی مسئولیت اجی، سازمان هایشبکه، ساختارها و هاسیاستموجود،  هایسیستمبا گسترش  توانندمی هاسازمانموارد، 

 تریستردهگجدید و با در نظر گرفتن طیف  هایشیوهباید با استفاده از  احتماالً هافعالیتبرخی  اگرچه ؛را به اجرا درآورند

 وند.از عوامل انجام ش


 سازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمانمدل یکپارچه: 5 -2شکل شماره 

 زیر را در نظر بگیرند. یرهنمودهااجرای مسئولیت اجتماعی باید  منظوربهاز نقطه شروع،  نظرصرف هاسازمان

 سازمان با مسئولیت اجتماعی هاییژگیورابطه  کردنمشخص  -1

ایجاد یک مبنای آگاهانه برای اجرای مسئولیت اجتماعی در کل سازمان، الزم است سازمان چگونگی ارتباط  منظوربه

و تعیین  ، همچنین به شناساییوتحلیلتجزیهاجتماعی را مشخص نماید. این  مسئولیتمیان خصوصیات کلیدی خود و 

 .کندمیآن در هر موضوع اصلی کمک  نفعانذیمسائل اصلی مسئولیت اجتماعی مرتبط با سازمان و 

 قرار گیرد شامل موارد زیر است: موردبررسی وتحلیلتجزیهمواردی که باید در این  ترینمهم

 نوع، هدف، ماهیت عملیات و اندازه سازمان. -

 .کندمیکه سازمان در آن فعالیت  هایحوزه -

 .کندمیمشارکت  هاآنبخشی که سازمان با  هایسازمان -
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 گاهخودآهمچنین برای سازمان مهم است که از نگرش جاری، سطح تعهد و درک مسئولیت اجتماعی توسط رهبری 

اجتماعی  مسئولیت سازییکپارچهو منافع مسئولیت اجتماعی به  باشد. درک کامل سازمان از اصول، موضوعات اصلی

 در درون سازمان و حوزه نفوذ آن کمک شایانی خواهد نمود.

 ئولیت اجتماعی سازماندرک مس -2

ماعی، شناسایی اثرات منفی اجت منظوربه کنشگرانهی فرایندمسئولیت اجتماعی،  یحیطهبررسی دقیق و جامع در 

نفی م با هدف اجتناب و کاهش اثرات است که یک سازمان هایفعالیتو  هاگیریتصمیمو اقتصادی  محیطیزیست

 .شودآن انجام می

یک در یکی از عوامل شر عنوانبهکه ممکن است سازمان  درجایی ژهیوبهدیگران،  تأثیرنفوذ و این بررسی  همچنین

اسب با بررسی دقیق و جامع، متن فرایندشناخته شود را نیز در برگیرد. در  قض حقوق بشر یا نقض سایر موضوعاتن

 :زیر در نظر گرفته شوداندازه و شرایط سازمان، موارد 

ی درون سازمان و افراد افرادارزشمندی را برای  هایراهنماییسازمانی مرتبط با موضوعات اصلی که  هایسیاست -

 .کندمینزدیکی با سازمان دارند، فراهم  یرابطهکه 

 گردد.وجود و پیشنهادی بر اهداف سازمان تدوین میم هایفعالیتاحتمالی  تأثیراتابزارهای ارزیابی چگونگی  -

 و رویکردها طراحی هااولویتایجاد تنظیمات الزم در  منظوربهابزارهای پیگیری عملکرد سازمان در طول زمان  -

 شود.می

عالوه بر خودارزیابی، یک ستتازمان ممکن استتت دریابد که در برخی موارد، این امکان و تناستتب وجود دارد تا 

شان د تأثیربرای  شود،  یحوزهر بر رفتار دیگر نهادها و افزایش عملکرد سئولیت اجتماعی تالش  ر مواردی که د ویژهبهم

، کندیمستتازمان در حوزه بهبود عملکرد مستتئولیت اجتماعی تجربه کستتب  کههنگامیارتباط نزدیکی با ستتازمان دارند. 

 ممکن است ظرفیت و تمایل سازمان به همکاری با دیگر نهادها در جهت حمایت از این هدف گسترش یابد.

 تعیین میزان ارتباط و اهمیت موضوعات اصلی و مسائل برای سازمان -3

ارتباط دارند. یک سازمان تمام موضوعات اصلی را برای  هاسازمانهمه موضوعات اصلی، نه همه مسائل، به همه 

 سازمان باید: ارتباطشناسایی مسائل مرتبط بررسی نماید. در همین 

 خود را فهرست کند. هایفعالیتکلیه  -

 را شناسایی نماید. نفعانذی -

در حوزه نفوذ را شناسایی کرده و در نظر داشته باشد که تصمیمات و  هاسازمانخود و دیگر  هایفعالیت -

 هد.قرار د تأثیرمسئولیت اجتماعی سازمان را تحت  تواندمیو پیمانکاران،  کنندگانتأمین هایفعالیت

که در حوزه نفوذ یا زنجیره ارزش، ممکن است رخ  هافعالیتتعیین موضوعات و مسائل اصلی در هنگام انجام  -

 دهد.



صنعتی چابهار-عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاریتدوین نقشه راه و برنامۀ   

64 

و  هافعالیتبر تصمیمات،  توانندمیو مسائل مسئولیت اجتماعی  نفعانذیکه از آن طریق،  هاییراهبررسی  -

 بگذارند. تأثیرسازمان  هایبرنامه

اص رخ ی که تنها در شرایط بسیار خروزانه و دیگر مسائل هایفعالیتتمامی مسائل مسئولیت اجتماعی مرتبط با  -

 را مورد شناسایی قرار دهد. دهندمی

ت ، اما باید مشارککندمیخود سازمان ممکن است باور داشته باشد که مسئولیت اجتماعی خود را درک  اگرچه

 ، موضوعات و مسائل اصلی در نظر بگیرد.اندازچشمشناسایی برای گسترش  فرایندرا نیز در  نفعانذی

سازمان طیف  ازآنپس ستردهکه  سایی  ایگ شنا صمیمات و اقدامات خود را مورد  سائل مرتبط با ت ، ادقرارداز م

 در مورد مسائل و موضوعات گیریتصمیماز معیارهای  ایمجموعهرا بررسی کند.  شدهشناساییمسائل  دقتبه تواندمی

 از: اندعبارتوین کند. برخی از این معیارها که بیشترین اهمیت را در کل و برای سازمان دارند، تد اصلی

 و توسعه پایدار. نفعانذیمسائل بر  تأثیرمیزان  -

 اثر بالقوه اقدام یا عدم اقدام روی آن مسئله. -

 در مورد آن مسئله. نفعانذیسطح دغدغه  -

از: عدم تطابق با قوانین، عدم سازگاری با هنجارهای  اندعبارت شوندمیدر نظر گرفته  بااهمیتمسائلی که در کل 

که  هاییهشتتتیوزندگی و ستتتالمت را به خطر انداز و  توانندمیکه  هاییشتتتیوه، نقض بالقوه حقوق بشتتتر، المللیبینرفتار 

 منفی جدی بر محیط بگذارند. تأثیر توانندمی

 نفوذاعمالارزیابی حوزه نفوذ سازمان و  -4

 :گیردمیاز منابعی زیر سرچشمه سازمان  هایحوزه

 .شودمیمالکیت و نظام راهبری: ماهیت و گستره مالکیت و نمایندگی را شامل  -

 بر مبنای سطح ارتباطات اقتصادی و اهمیت این ارتباط برای هر سازمان است. تأثیرگذاریرابطه اقتصادی:  -

قانونی: بر مبنای تهیه قراردادهای قانونی یا وجود اختیارات قانونی که توانایی تحمیل موارد خاص -مرجع سیاسی -

 ، استوار است.دهدمیبر دیگران را به سازمان 

بر افکار عمومی و اثرات افکار عمومی بر عواملی که سازمان  تأثیرگذاریافکار عمومی: توانایی سازمان برای  -

 .شودمیداشته باشد را شامل  تأثیر هاآنبر  کندمیتالش 

خود بر دیگران، در جهت افزایش اثرات مثبت بر توستتعه پایدار یا به حداقل  نفوذاعمالاز طریق  تواندمیستتازمان 

خود،  هایمستتئولیتگام بردارد. ستتازمان باید به هنگام ارزیابی حوزه نفوذ و تعیین  هاآن هردویرستتاندن اثرات منفی یا 

 از: اندعبارت نفوذاعمالراهکارهای  رسی دقیق و جزئی را به کار گیرد.بر
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 .هامشوقتنظیم بندهای قراردادی و یا  -

 عمومی توسط سازمان. هایبیانیه -

 .نفعانذیمشارکت و همکاری با جامعه، رهبران سیاسی و دیگر  -

 .هاگذاریسرمایهدر مورد  گیریتصمیم -

 اطالعات.به اشتراک گذاشتن دانش و  -

 مشترک. هایپروژهانجام  -

 و دیگران. هاسازمانبخشی،  هایانجمنمشارکت با  -

سازمان باید  ست هایجنبهیک  سئولیت اجتماعی محیطیزی سازمانی و نیز م را  هاییسازمان، اجتماعی، حاکمیت 

صد برقراری ارتباط با  هاآنکه با  ست یا ق سازمان، ب کارگیریبهرا دارد، در نظر بگیرد.  هاآندر ارتباط ا اید همواره نفوذ 

، باید در کندمی نفوذاعمالمسئولیت اجتماعی هدایت شود. سازمان وقتی  هایشیوهتوسط رفتار اخالقی و سایر اصول و 

درجه اول، مشتتتارکت در گفتگو با هدف بهبود آگاهی در مورد مستتتئولیت اجتماعی و ترویج رفتار مستتتئوالنه را در نظر 

 نباشد، اقدامات دیگری شامل تغییر ماهیت ارتباط، باید در نظر گرفته شوند. مؤثرفتگو گیرد. اگر گ

 برای پرداختن به مسائل و موضوعات اصلی بندیاولویت -5

روزانه آن تعیین  هایفعالیتخود را برای اجرای مستتئولیت اجتماعی در تمام ستتازمان و  هایاولویتباید  ستتازمان

 نفعانذیند. ، انتخاب گردشوندمیباید از میان مسائلی که مهم و مرتبط در نظر گرفته  هااولویت کند و به آن متعهد باشد.

 مشارکت داده شوند. هااولویتنیز باید در شناسایی 

 سازمان برای تعیین اولویت یک فعالیت موارد زیر را مدنظر قرار دهد:

بهترین  و المللیبیندهای جهانی، هنجارهای رفتاری عملکرد فعلی سازمان در رابطه با تطابق قانونی، استاندار -

 عملکردها.

 بر توانایی سازمان در رسیدن به اهداف مهم دارد. فراوانی تأثیرآیا این مسئله  -

 برای اجرا. موردنیازبالقوه اقدام مربوطه در مقایسه با منابع  تأثیر -

 رسیدن به نتایج مطلوب. زمانمدت -

 شوند. روزرسانیبهدر فواصل زمانی مناسب برای سازمان، بررسی و  هااولویتباید توجه داشت که 

 افزایش آگاهی و ایجاد شایستگی برای مسئولیت اجتماعی -6

ستتازمان را در همه ستتطوح  جانبههمهایجاد مستتئولیت اجتماعی در همه ابعاد فعالیت یک ستتازمان، تعهد و درک 

مسئولیت  هایجنبهدرک  شیبرافزامسئولیت اجتماعی، ایجاد آگاهی باید  درزمینه. در مراحل اولیه تالش سازمان طلبدمی
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اجتماعی شامل اصول، موضوعات اصلی و مسائل متمرکز باشد. تعهد و درک باید از باالترین سطح سازمان آغاز شود. 

ن، بنابرای ؛کندمیدرک مزایای مستتئولیت اجتماعی برای ستتازمان، نقش استتاستتی در ایجاد تعهد در رهبری ستتازمان ایفا 

 رهبری سازمان از مفاهیم و مزایای مسئولیت اجتماعی انجام شود. جانبههمهباید در ایجاد درک  هاتالش

سئولیت اجتماعی دارند.  هایبخشبرخی کارکنان و  شتری به اقدام در جهت م مکن م هاسازمانسازمان، عالقه بی

تا معنای مسئولیت اجتماعی را در عمل نشان دهند.  پذیرا قرار دهند هایحوزهو  هابخشاست تمرکز تالش اولیه را بر این 

ی نیاز داشتتته باشتتد، اما پیشتترفت این توجهقابلایجاد فرهنگ مستتئولیت اجتماعی در درون ستتازمان ممکن استتت به زمان 

 بوده است. مؤثر هاسازمانو فرهنگ موجود در بسیاری از  هاارزشو عمل بر مبنای  مندنظامموضوع با روش 

 مسئولیت اجتماعی سویبهتعیین مسیر سازمان  -7

سازمان همراه با اهداف،  هابیانیه سیر هاارزش، هاآرمانو اقدامات رهبری  سازمان، م ستراتژی  صول اخالقی و ا ، ا

ولیت ئاز کارکرد ستتازمان باشتتد، باید مستت مؤثری. برای اینکه مستتئولیت اجتماعی بخش مهم و کنندمیستتازمان را تعیین 

ستتازمان منعکس شتتود. ستتازمان باید مستتیر خود را با یکپارچه کردن مستتئولیت اجتماعی در  هایجنبهاجتماعی در این 

 تعیین کند. و عملکرد، استراتژی، ساختارها سازمانیفرهنگ، مشیخط، هاسیاست

 برخی اقدامات در این راستا به شرح زیر است:

 سازمان اندازچشم بیانیهیا  هاآرمانلحاظ کردن اهمیت مسئولیت اجتماعی در  -

 مهم مسئولیت اجتماعی سازمان هایجنبهبیان مشخص، شفاف و دقیق  -

 هارزشارعایت اصول رفتاری و اخالقی که تعهد سازمان را در قبال مسئولیت اجتماعی از طریق تبدیل اصول و  -

 .کندمیدر مورد رفتار مناسب، مشخص  هاییبیانیهبه 

، هاسیاست، هاسیستممسائل و موضوعات اصلی استاندارد را از طریق ادغام آن در  درزمینهدام اق هایاولویت -

 ها به اهداف سازمانی قابل مدیریت تبدیل کند.فرایند

 های سازمانیفرایندو  هاسیستمایجاد مسئولیت اجتماعی در حاکمیت،  -8

مستتئولیت اجتماعی در کل ستتازمان، حاکمیت ستتازمانی استتت،  ستتازییکپارچهبرای  مؤثرمهم و  هایراهیکی از 

صمیمات در جهت نیل به اهداف، اتخاذ و اجرا  ساس آن ت ستمی که بر ا سازمان باید شوندمیسی ص تائید.  ول کند که ا

اداره ستتتازمان اجرایی شتتتده و در ستتتاختار و فرهنگ و الگوهای رفتاری آن  نحوهمستتتئولیت اجتماعی در حاکمیت و 

سازمان باید  شدهمنعکس ست.  سب بازنگری کنندفرایندو  هارویها صل زمانی منا ند که تا اطمینان یاب های خود را در فوا

 لحاظ شده است. هاآنمسئولیت اجتماعی سازمان در 

 :موارد زیر در نظر گرفته شود برای دستیابی به آنچه گفته شد باید

 .در سازمان شدهنهادینهمدیریتی  هایشیوهسخ به آن در اطمینان از انعکاس مسئولیت اجتماعی سازمان و پا -
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به اصول مسئولیت اجتماعی و مسائل و موضوعات اصلی استاندارد در  هاآنکه با استفاده از  هاییراهشناسایی  -

 مختلف سازمان، عمل شود. هایبخش

 در تجدیدنظربرای بازنگری و  سازمانیدرون هایگروهیا  هابخشو ماهیت سازمان، ایجاد  اندازهبهبا توجه  -

 که با اصول و موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی سازگار باشد. ایگونهبهعملیاتی  هایرویه

منابع  ، مدیریتگذاریسرمایه هایشیوهدر نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی در انجام عملیات سازمان و ادغام آن با  -

 انسانی و ...

 



 



 

 

 و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی یامنطقهجهانی،  یهاتجربه -3

 مقدمه -3-1

سازمانی )واکاوی نمونهدر این گزارش به  سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سازمانCSRهای موفق کارب های ( در 

خراج کاوی تجارب عملی و استتتت شتتتود. ناگفته پیداستتتت که بهینهبر مناطق آزاد تجاری پرداخته می تأکیدبا  مختلف

 در انجام شتتتدههای پژوهشویژه به طور عام( همواره بخش مهمی از هرگونه پژوهش عملیرهنمودهای اصتتتلی آن )به

 :از اندعبارتترین دالیل آن دهد که مهمحوزه علوم اجتماعی را شکل می

  در سایر نقاط انجام شدهتحلیل اثرات و نتایج اقدامات 

 دامات مبتنی بر تجارب عملی موجودپذیر بودن اقتوجیه امکان 

 های نوآورانهآگاهی از شیوهظر و هایی از چگونگی کاربست تجارب رهیافت مدندریافت آموزه 

 و مانند آن.ها در کاربست رهیافت مدنظر دودیتآگاهی از امکانات و مح 

ای جموعهاساس م بر هاهای مشابه، زمانی مؤثر خواهد بود که این نمونهمونهوجود، بررسی تجارب عملی و نبااین

شو ضمیناز معیارهایی انتخاب  شترین قرابت میان د که ت شد. ازاین ها و نمونهآنکننده بی سموردپژوهش با عی بر آن رو، 

ست تا نمونه شده سازمانی انتخاب میهایی که بها سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سی چگونگی کارب تا  شوندمنظور برر

 :های زیر باشندحد ممکن دارای ویژگی

  

 های تجربیانتخاب نمونه معیارهای مدنظر در: 1 -3شکل شماره 

البته باید به این نکته اشتتتاره شتتتود که در انتخاب موارد، چنانچه یک یا چند مورد، به علتی خاص )نوآوری در 

ستتازی و مانند آن( به تشتتخیص گروه پژوهشتتی، واجد بررستتی شتتناخته شتتود، به کارگیری رهیافت، شتترایط ویژه پیادهبه

 ها صدق نکند.یک یا چند معیار از معیارهای فوق در مورد آنشده است، هرچند بررسی آن پرداخته

ی کاربستتت رهیافت مستتئولیت منظور بررستتی نحوهستتازمان به 5شتتده در باال، درنهایت منطبق بر معیارهای اشتتاره

 اند از:ها، انتخاب شدند که عبارتاجتماعی سازمانی در آن

 

منطقه آزاد
تجاری 
بودن

واقع شدن 
در آسیا

در دسترس
بودن 
اطالعات

عملکرد در
مقیاس 
فراملی
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منظور بررسی نحوه کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در شده بههای انتخابسازمان: 2 -3شکل شماره 

 ها آن

 

سازمان ازآن، ابعاد مختلف شوند و پسصورت اجمالی معرفی میها بهدر ادامه این نوشتار، نخست هریک از این 

سازمانی آن سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سی این تایت و در قالب جمعشود. درنهها تبیین میکارب جارب بندی از برر

 شود.ترین رهنمودهای استخراجی تدوین و ارائه میعملی، مهم
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 تجارب جهانی -3-2

 (MFTZکره جنوبی ) 1آزاد تجاری ماسان منطقه -3-2-1

 گریزی بر مناطق آزاد تجاری کره جنوبی

با معرفی 1970در ستتتتال  لت کره جنوبی  قه، دو ماستتتتان، تالش منط جاری  بهآزاد ت جذب های خود را  منظور 

های مستتتقیم خارجی آغاز کرد. از آن زمان به بعد، دولت کره جنوبی به دنبال رشتتد اقتصتتادی و تجمیع گذاریستترمایه

 .(Jae-gon, 2008)تجاری تأسیس کرد.  منطقه آزادسرمایه و فناوری، تعداد زیادی 

آزاد تجاری )یکی با محوریت صتتتنعت و دیگری با محوریت  منطقهدولت کره جنوبی در ابتدا به ایجاد دو نمونه 

با عنوان مناطق آزاد تجاری  هاآنهای رستتمی، تصتتمیم بر ادغام پس از بازبینی 2004تهیه و توزیع( پرداخت؛ اما در ستتال 

آزاد تجاری با  منطقه 6بین، آزاد تجاری استتت که دراین منطقه 10در حال حاضتتر این کشتتور دارای  حال،بااین گرفت.

آزاد دیگر با محوریت تهیه و  منطقه 4بنیان( و های صتتنعتی )زیر نظر وزارت اقتصتتاد دانشمحوریت صتتنعت و مجموعه

 .(Jae-gon, 2008) هستند توزیع، شامل بندر و فرودگاه )زیر نظر وزارت زمین و شیالت(

 (Masanی آزاد تجاری ماسان )معرفی منطقه

ها در کره تأسیس شد. عنوان اولین مجموعه صنعتی ویژه خارجیبه 1970آزاد تجاری ماسان در ژانویه سال  منطقه

سیس این  صاد ملی و منطقه منطقههدف از تأ سرمایهآزاد، ارتقای اقت صادرات، ای از طریق جذب  های خارجی، تحریک 

ایه صنایع آزاد صادراتی بر پ منطقهعنوان آزاد تجاری ماسان به منطقههای فناورانه بوده است. ایجاد اشتغال و ارائه پیشرفت

آزاد  منطقه عنوانبه منطقه، این 07/13/2000جود در وشد، بااینشناخته می 2000تا سال  1970پردازشی و ساخت از سال 

های مالیاتی به شتتکلی مؤثرتر و وکارهای مشتتتریان از طریق مشتتوقدهی مجدد شتتد تا از کستتبتجاری جامع، ستتازمان

 .(deloitte Consulting Service, 2008) تر، حمایت کندجذاب

ساحت آزاد که محدوده منطقهاین  شامل میمترمربع  950000ای به م سیمرا  سه بخش مجزا تق ست شود به  شده ا

ند. بیش از اشدهجزیره کره واقعترین قسمت شبهشده در خلیج ماسان( در جنوبیکه همگی در نزدیکی بندر ماسان )واقع

درصد خارجی،  100ها )مالکیت اند که شامل طیف متنوعی از مالکیتشدهآزاد تجاری تأسیس منطقهشرکت در این  80

شترک داخلی و خارجی و مالکیت ما شده در این منطقه،  98شود. داخلی( می 100لکیت م صد از کل تولیدات انجام  در

آزاد تجاری ماستتتان بوده که تحت نظر  منطقهآزاد بر عهده ستتتازمان مدیریت  منطقهمختص صتتتادرت استتتت. اداره این 

 .(deloitte Consulting Service, 2008) بنیان کره جنوبی قرار دارددانش وزارت اقتصاد

                                                           
1 Masan free trade zone 
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 موقعیت منطقه آزاد تجاری ماسان در کره جنوبی )منبع: نگارندگان(: 1-3شماره  ریتصو

 (MFTZی آزاد ماسان کره جنوبی )کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه

سان در کره جنوبی باوجوداینکه  منطقه سی سهیمقا درآزاد ما سایر مناطق آزاد برر ری دارد؛ اما در تمراتب بیشبهسابقه شده در این گزارش، با 

تری را به مراتب ضتتعیفهای مرتبط با مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی، عملکرد بهدهی به فعالیتای مشتتخص برای ستتازمانبرنامه ارائهتدوین و 

آزاد و یا اختصتتاص قستتمتی از وبگاه این ستتازمان به مباحث مرتبط با  منطقهاین  برنامه مدعا، عدم اشتتاره به نیشتتاهد انمایش گذاشتتته استتت. 

 2016متحده آمریکا در ستتال شتتده از ستتوی وزارت امور خارجه ایاالتپایداری و مستتئولیت اجتماعی استتت. در همین ارتباط، گزارش ارائه

جنوبی،  در کرهپایداری و مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی  در زمینهشتتد آگاهی گذاری در کره جنوبی نیز ضتتمن اذعان به رپیرامون اقلیم ستترمایه

 Bureau of economic and) کندهای این کشتتتور را خام و در مراحل ابتدایی تکامل، ارزیابی میشتتتیوه اجرای آن توستتتط ستتتازمان

business affairs, 2016). 

دامات مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی در منطقه آزاد دهی به اقای خاص و مدون برای ستتتازمانباوجود نبود برنامه

ماستان، بررستی نمودهای عملی رهیافت مستئولیت اجتماعی در این منطقه آزاد، صترفاً بر مرور کوتاهی بر اقدامات انجام 

پایداری های مرتبط با های تمرکز فعالیت، ارکان و حوزهنفعانذیشده در این باره تمرکز کرده و از پرداختن به اهداف، 

 .شود)به دلیل نبود اطالعات کافی( پرهیز می
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 توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی انجام شدهاقدامات 

، استتت انجام شتتدهی آزاد ماستتان ترین اقداماتی که در راستتتای ایفای مستتئولیت اجتماعی در منطقهی مهمگزیده

ست از عبارت سئولیت اجتماعی در  اقدامات دهیگز :1ا ستای ایفای م ست،  منطقهمهم که در را شده ا سان انجام  آزاد ما

 است از: عبارت

 2011در سال  هاسمینار حمایت فنی از توسعه پروژهبرگزاری  -

 2011در سال  مدیریت و نیروی کار توسعهکارگاه برگزاری  -

 تکنیک کره جنوبیبا دانشگاه پلی دانشگاهی-نامه صنعتییادداشت تفاهمامضای  -

گاه کارمندان - نداردهای بین منطقهستتتاکن در  تجهیز و نوس   ازی خواب تا با رعایت استتت المللی و آزاد 

 زیستیمحیط

 2011در منطقه آزاد در سال  جویی در مصرف انرژیسیستم پایش صرفهسازی پیاده -

 

  

                                                           
 .شده استآوری و سازماندهی ی آزاد مازاد، جمعرسانی منطقهاطالعات موجود در این قسمت براساس پایگاه اطالع1 
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 اجتماعی سازمانی در هند مسئولیت -3-2-2

شور  شور هند، تنها ک شخص، مطرحک سازمانی در قالب قوانین م سئولیت اجتماعی  ست که در آن، م شده در دنیا

( همچون جاهای دیگر، در هند نیز ستتیاستتتی ستتازمانی برای ارزیابی و پذیرش اثرات CSR) استتت. مستتئولیت اجتماعی

عی سازمانی ت اجتمازیست و رفاه اجتماعی است. همچنین، رهیافت مسئولیها بر محیطشده توسط شرکتبرجای گذاشته

شرکتناظر بر ارتقای اثرات مثبت اجتماعی و محیط ست که  ستی ا سزی ت ها بر محیط پیرامونی خود دارند. دیدگاه این ا

کت مد شتتتر به دستتتتت میکه درآ عه  جام با  باط  نافع آنها، در ارت نابراین، م ید، ب بازگرددآ عه  جام مان  به ه ید  با  ها 

(iasparliament, 2017). 

 انونی مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند چیست؟الزامات ق

تر، حجم و بیش 1کرور 500، هر شتتترکت باارزش خالص 2013شتتتده در ستتتال ها، تدوینتحت قانون شتتترکت

سود خالص کرور و بیش 1000معامالت  سود خالص  2تر باید حداقل کرور و بیش 5تر و  صد از  شته خود  3در سال گذ

 االجراستتتالزم 2014آوریل  1ستتئولیت اجتماعی ستتازمانی خرج کنند. این قانون از تاریخ را پیرامون وظایف مرتبط با م

(iasparliament, 2017.) 

سازمانی نه عالوه بر این، بر سئولیت اجتماعی  شروط قانون م شرکتطبق قوانین،  که برای های هندی بلتنها برای 

ست.های ادارات خارجی موجود در هند نیز الزمشعبه شرکتبه االجرا صالحیت ملزم به ایجاد کمیته عالوه،  های واجد 

مسئولیت اجتماعی سازمانی متشکل از سه عضو یا بیشتر هستند. کمیته مسئولیت اجتماعی سازمانی ملزم است سیاستی که 

صیص داده میکند، اتخاذ کرده و ابالغ کند. بههای آتی را معین میفعالیت ست، منابع تخ سیا سطه این  و اقدامات د شووا

شتتوند. عدم ایفای نقش مرتبط با مستتئولیت اجتماعی توستتط ستتازمان بین مرتبط با مستتئولیت اجتماعی شتترکت، پایش می

 (.iasparliament, 2017) لک و یا حتی تا سه سال حبس را به دنبال خواهد داشت 25کرور تا  50000

 صورت گیرد؟ تواند در راستای مسئولیت اجتماعی سازمانیهایی میچه فعالیت

ی شکلی مشخص به ارتقای زندگ هایی است که بهها و نوآوریمسئولیت اجتماعی سازمانی تعهدی برای سیاست

 (.iasparliament, 2017) پردازدهای زیر میدستان و محرومان در یکی از زمینهتنگ

 بین بردن گرسنگی، فقر و سوءتغذیهاز  -

 ای آموزش و تحصیالتارتق -

 نوزادان و کودکانارتقای سالمت  -

 ارتقای ورزش -

 زیستیتضمین پایداری محیط -

                                                           
 است.دالر  156250کرور معادل  11 
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 حمایت از میراث فرهنگی -

 مهیداتی برای منافع نیروهای مسلحت -

 توسعه نواحی فرودست شهری -

 رساند؟مسئولیت اجتماعی سازمانی چگونه به جامعه منفعت می

ه دنبال ه شتتکلی فعال بکنندگان بشتتوند: بستتیاری از مصتترفکنندگان ازنظر اجتماعی آگاه میاستتتفاده -

 .کنندها حمایت میند که از خیریههایی هستشرکت

شرکت - شان میمزیت رقابتی:  سبت به هایی که ن شتری ن سئولیت اجتماعی با جدیت بی دهند در قبال م

 تر هستند.کنند، به موفقیت نزدیکرقبای خود عمل می

ه ماعی ستتتازمانی تأثیر شتتتگرفی بر روحیهای مرتبط با مستتتئولیت اجتارتقای روحیه کارمندان: فعالیت -

 (.iasparliament, 2017) کنددوستی و یکدلی شرکت مطمئن میها را از انسانکارمندان دارند چراکه آن

 اثرات وضع قانون پیرامون موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند چه بوده است؟

شتر ضع این قانون، کمک به امور خیریه و کمک بی شرکتخیریه: پس از و سط  صی از ها تو صو  33.67های خ

 یافته است؛روپیه افزایش 1میلیارد 250، به نزدیک به 2013میلیارد روپیه در سال 

ت تا مسئولیت اس : وضع این قانون باعث شدهشدن مسئولیت اجتماعی سازمانی به جریان اصلیتبدیل

ی امهها باید با جدیت پیرامون منابع، برناکنون شرکتهم ای به یک اصل تبدیل شود.اجتماعی سازمانی از یک امر حاشیه

 زمانی و راهبردهای خود که برای ملزومات رسمی موردنیاز است، بیندیشند؛

شرکت بزرگ هند در سال گذشته،  100شرکت از  52: نتایج یک نظرسنجی مشخص کرده است عدم موافقت

 درصد نشدند. 2موفق به پرداخت این 

حستتاب ها بهعنوان یک عامل اعتبار بخش برای شتترکتها از گذشتتته، بهکمک به خیریه: بازگش  ت به عقب

سیاری از شرکتآمده است. امروزه این کمکمی ر، بیش از تهایی که پیشها تنها به دلیل پیروی از قانون رسمی است. ب

 اند.کاهش داده های خود را به میزان دو درصدکردند، امروزه کمکها کمک میاین مقدار به خیریه

های رو خیریهازاین ؛های پیشروی بخش شرکتی، یافتن خیریه مناسب برای حمایت است: یکی از چالشنابرابری

 مانند.های کوچک، مغفول میرو شده و این در حالی است که خیریههای زیادی روبهبزرگ و معروف با کمک

                                                           
 میلیون دالر صدهشتمیلیارد و  13 



صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری  

76 

صد بهجغرافیا ست، به این شکاف جغرافیایی بهنوعی : قانون دو در شرکتدامن زده ا هایی ریهها به خیگونه که 

به  تر نستتتبتشتتتده در مناطق صتتتنعتیهای واقعرو، کمک به خیریهها قرار دارند. ازاینکنند که در نزدیکی آنکمک می

 جایی که نیاز بیشتری به توسعه وجود دارد( بیشتر است.) شده در مناطق کمتر صنعتیهای واقعخیریه

ست ست آوردن اعتبار از طرشرکت یبرخ: سیا سط بخ یهاکمک به پروژه قیها به دنبال به د شده تو ش اداره 

ستند؛ ازا یدولت ستقل، ب یهابا پروژه سهیمقا ها درپروژه نیکمک به ا رونیه  ,iasparliament) خواهد بود. شتریبخش م

2017.) 

 ئولیت اجتماعی در هنداهداف و مقاصد اصلی برنامه مس

 برند.مند و یکپارچه پیش مینظام ایها را به شیوهوکارها، فعالیتهایی که کسبشناسایی قسمت -

ام و مشخص کردن نواحی ی در حال انجکمک به تحلیل شکاف داخلی، حمایت از کارهای پسندیده -

 برای توسعه

 قای عملکرد و پیشبرد ارتباطاتهای عملی برای ارتفراهم آوردن ابزارها و چارچوب -

 هایک شرکتبهکشوری و حمایت یک ای وهای بهتر منطقهپیشنهاد آموزش -

 شده:خدمات ارائه

 دی برای مسئولیت اجتماعی سازمانیهای راهبرگذاری و برنامهتوسعه آموزش، ارزش -

 سازیهای ظرفیتس کشوری و کارگاهبرگزاری سلسله جلسات در مقیا -

 سازمانی راهبردی مسئولیت اجتماعیهای تعیین برنامه -

 شرکتی.-برقراری پشتیبانی میان -

 اقتصادی-های نوآورانه اجتماعیسیاست –تجدید حیات شهری دهلی 

ضرت نظام شده در محله ح سعه اجتماعی1الدیندر پروژه اجرا شی مرتبط با تو صاد-، اقدامات حفاظتی با تال ی اقت

ستتازی شتتده استتت. هدف، ارتقای شتترایط یادهترکیب شتتد که در قالب رهیافتی همیارانِ و با مرکزیت اجتماع محلی پ

شت بود. تمامی محیط سالمت و بهدا ضروری از طریق مداخالت با مرکزیت آموزش،  شهری  ستی و تقویت خدمات  زی

 ها با مطالعات ارزیابانِ کیفیت زندگی، همراه بود.برنامه

 آموزش -

نه آموزش از رهیافت چرخه زندگی پیروی می مات درزمی قدا ندا مکن نا تدای دوره : بر عه از اب ه مراقبت و توستتت

سعه همه سهیل تو سهیل دورهکودکی به دنبال ت صلی گذار آن جانبه کودکان و ت ست. تالش ا سه ا ها تا زمان ورود به مدر

، معرفی آموزش هنر، ارتباط بهتر با والدین و ارتقای 2MCDارتقای آموزش دوره دبستتتان شتتامل بازستتازی دبستتتان  برای

                                                           
1 Hazrat Nizamuddin Basti 
2 Municipal Corporation of Delhi 
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های آموزش شتتده استتت. برنامهآموزان ارشتتد فراهممدیریت مدرستته بود. پشتتتیبانی آموزشتتی چشتتمگیری برای دانش

( و آموزش زبان انگلیسی )سفارت بریتانیا( NIITای برای جوانان شامل یک مرکز توسعه حرفه )کانون فناوری وحرفهفنی

 شود.عنوان یک مهارت موردنیاز برای اشتغال، میبه

 سالمت -

و درمان بهتر،  تشتتخیصبرای  MCDشتتامل ارتقای درمانگاه چندبخشتتی  ،مداخالت مرتبط با بهداشتتت در محله

ی شتتود. یکهای پزشتتکی پیشتتگیرانه میبرای مراقبت ،ستتالمت محله یظرفیت برای تیم پزشتتک ایجادکاهش ارجاعات و 

بیمار  3675آزمایش بر روی  11500یش از آزمایشتتتگاه پاتولوژی که در آن ب دیگر از اقدامات در حوزه ستتتالمت، ایجاد

است. اقدامات مرتبط با این بخش همچنین شامل مشاوره تخصصی مرتبط با بخش زنان، گوش، حلق و بینی و  انجام شده

 شود.مراقبت از چشم می

 ارتقای وضعیت شهری -

نجام ا محیط حساس شهرییزی رمنظور سند نگاری از آن باهدف برنامه، نگاشت کالبدی محله، به2009در سال 

شهرداری دهلی سازی برنامه. این پیمایش به آمادهشد شد که  های موجود در . پارککرد اجراهای ارتقای خیابان منجر 

هایی به بانوان، شتتده توستتط اجتماع ستتاکن را پاستتخ دهند. پارکحاشتتیه غربی محله منظرستتازی شتتد تا نیازهای اشتتاره

وان عنهای بهداشتتتی عمومی نوستتاز، بهجشتتن ازدواج، اختصتتاص یافت. ستترویس کودکان، بازی کریکت و برگزاری

 ای کلیدی برای تجدید حیات محله، به ارتقای دسترسی بهتر به محیطی بهداشتی برای ساکنان انجامید.مداخله

 احیای فرهنگی -

شامل ترکیب "فرهنگ زنده" ست کبی این ناحیه،  سکوالر ا صر چند اعتقادی و  شی، ه هنرهای نمایبدیلی از عنا

ریق گیرد. اقدامات در راستای احیا و تجدید این عناصر از طدستی سنتی را در برمیموسیقی کالسیک، سفالگری و صنایع

ها در محیط معاصر صورت پذیرفته است. اینجا همچنین جایی است که امیر خسرو موسیقی سنتی قوالی را مانا ساختن آن

س سیزدهم، آغاز کرده ا شنوارهدر قرن  شم میت. میراث او در ج شی آگاهی خورد. همچنین اقداماتی درزمینهها به چ بخ

م دستتتتی و بازدید از میراث در حال انجاهای صتتتنایعمانند برگزاری تئاتر، کارگاههایی ها از طریق فعالیتنپیرامون یادما

رای تر باین محصتتتوالت، درآمدی بیشهستتتتند. زنانی که در پیشتتته ستتتنتی برش کاغذ آموزش دیدند، امروزه با فروش 

 آورند.خانواده خود به ارمغان می
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 مسئولیت اجتماعی در هند یهاتیفعال: 2 -3شماره  ریتصو

فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از ارکان اصتتلی مستتئولیت اجتماعی  شتتده تعیین حوزهدر همه موارد اشتتاره

های مدون شده و تضمین پایدار پیشبرد برنامه برایارائه خدمات و مشخص بودن جامعه مورد هدف  کردناست. هدفمند 

صحیح جامعه محل شناخت  ست که همگی از  صل میبودن آن امری الزامی ا سئولیت ی حا صلی در بحث م شوند. رکن ا

واند زیستت نیز بتاجتماعی، پایداری استت و تالش بر این استت تا فارغ از حوزه اقتصتادی در دو حوزه اجتماعی و محیط
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نیز بخش  هابستتا که در وبگاه آنفارس و هندوستتتان )چهخلیج حوزهبیشتتترین تأثیر را داشتتته باشتتد. هرچند که تنها در 

اشته دای مدون درزمینه مسئولیت اجتماعی وجود یی به مسئله مسئولیت اجتماعی اختصاص پیداکرده(، از ابتدا برنامهمجزا

فظ رسانی به جامعه محلی و حیاری منظوربهطور که اشاره شد اما دیگر کشورها نیز از این مسئله غافل نبوده و همان است

 اند.هایی داشتهمحیط پیرامونی تالش

 بحث آموزش و تربیت شتده،تحقق بخشتیدن به اهداف تعیین برایث استاستی و مشتترک در همگی موارد دو بح

 دهد. حمایت از فرهنگهای مختلف ستتنی را نیز مدنظر قرار میجامعه استتت که گروه کردنتوانمند  منظوربهنیروی کار 

 کند.اقتصاد جامعه محلی کمک می وپایدار  ایجاد منبع درآمدبه  است که عواملیمعرفی آن نیز از  برایمحلی و تالش 

ملموس و ناملموس( از قبیل ) ، در هر دو حوزه فعالیتی و کالبدیانجام شتتدهشتتده در پژوهش های اشتتارهفعالیت

نار کدر  ، دانشگاه، مراکز بهداشتی و غیرههای آموزشی و همچنین احداث مدارسبرگزاری رویدادها، سمینارها، کارگاه

اندازهای ای پایدار و توانمند در درازمدت از چشتتم، همگی در راستتتای ایجاد جامعهزیستتتی مدونحیطرعایت اصتتول م

 اصلی مسئولیت اجتماعی هست.
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 یامنطقهتجارب  -3-3

 در امارات متحده عربی 1آزاد تجاری جبل علی مناطق -3-3-1

 (UAEگریزی بر مناطق آزاد تجاری در امارات متحده عربی )

 ،یمشتتتخص و مجزا با ستتتازمان واردات یهاطیمح ای هانیشتتتامل زم یدر امارات متحده عرب یمناطق آزاد تجار

سط چارچوب مقررات ژهیو یاتیو مال یگمرک ستند که تو ستثنامختص خود )به یه ( یتحده عربامارات م یفریقانون ک یا

شور امارات، مناطق آزاد متعددشوندیاداره م سایابوظب ،یدر دب ی. ک شارجه و  سامارات هفت ری،  رده ک سیگانه خود تأ

ر و مناطق آزاد واقع د یمناطق آزاد فرودگاه ،یها را به مناطق آزاد بندرگاهآن توانیم یبنددسته کیاست که در قالب 

صل نیسرزم شک یا سی)خ ستند  ریز یهایژگیو یدارا یمناطق آزاد تجار نیکرد. ا یبندمی( تق  ,UAE free zones)ه

2016): 

 های خارجینگاهها و بدرصد به شرکت 100لکیت اعطای ما -

 لیاتی کامل برای واردات و صادراتهای مامعافیت -

 بازپرداخت سرمایه و سود کامل -

 سال 50فیت مالیاتی سازمانی برای معا -

 معافیت مالیات بر درآمد شخصی -

 تقال )سرمایه، درآمد و مانند آن(های انمعافیت کامل از هزینه -

یروی تیبانی نهای مرتبط با خدمات مربوط به پشتتتاستتتتخدام نیروی کار و کمکهای فرایندکمک در  -

 کار )ضمانت و مسکن(

به  تیاند و تنها اجازه فعالگرفتهشتتتکل یوکار صتتتنعتچند گروه کستتتب ای کی رامونیمناطق آزاد پ نیاز ا کیهر

ستقل م یاهسته ،یآزاد تجار ینواح نیااز  کی. در هرکنندیم تیها فعالگروه نیکه در قالب ا شودیداده م ییهاشرکت

 یوکارهاکستتتب یبرا تیارائه مجوز فعال یدارد و مستتتئول اصتتتل دهبه نام ستتتازمان منطقه آزاد اداره منطقه آزاد را به عه

گاه زیمختلف و ن به بن مک  کتک هاکستتتتب سیتأستتت نهیها در زمها و شتتتر کار قه آزاد استتتتت.  یو خود در منط

(freezoneguide.com, 2016).  ،ی آزاد در کشتتور امارات متحده عربی وجود دارد که امارت منطقه 45در حال حاضتتر

 .(Cherian & Writer, 2017) تعداد این مناطق را به خود اختصاص داده است ترینی آزاد تجاری، بیشمنطقه 25دبی با 

( در دو CSRی سازمانی )در ادامه، به معرفی اجمالی و سپس، بررسی تفصیلی کاربست رهیافت مسئولیت اجتماع

 شود.پرداخته می الخیمهرأسو  جبل علیی آزاد منطقه

 

                                                           
1Jabel Ali free trade zone 
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 (JAFTZی آزاد تجاری جبل علی )معرفی منطقه

 ،یشتتتهر دب یدر حد جنوب غرب 1985در ستتتال  لومترمربعیک 57از  شیب یبا مستتتاحت یدب یمنطقه آزاد جبل عل

 یهاتیفعال 1990و انبار آغاز کرد و در ستتال  یواحد ادار یخود را با تعداد اندک تیمنطقه آزاد، فعال نیشتتد. ا سیتأستت

بزرگ  یهااز شتتبکه یکی یمنطقه آزاد جبل عل ،اکنون. همدیستتبک، گستتترش بخشتت یصتتنعت التیتستته جادیخود را با ا

سب ست که ب انهیوکار در خاورمک سرما 32از  شیا صد از مجموع  ستق یهایگذارهیدر شور امارات و  یخارج میم در ک

 انهیمنطقه در خاورم نیمنطقه آزاد، نخست نیکشور را به خود اختصاص داده است. ا یناخالص داخل دیدرصد از تول 21 زین

 .(companyincorporationdubai.com, 2017است )شده  1ISOموفق به کسب نشان  1996و جهان است که در سال 

هان ج یها و بندرهافرودگاه نیتراز بزرگ یکی انیدر جهان استتت که در متنها منطقه آزاد  یمنطقه آزاد جبل عل

 یر سوجهان و د ییایونقل دربندر بزرگ حمل نیهفتم ،یآن، بندر جبل عل طرفکیشکل که در  نیشده است؛ بدواقع

گاه ب گر،ید گاهفرو نیتراز بزرگ یکیالمکتوم،  یالمللنیفرود هان قرار دارد  یبار یهاد  ,uaefreezones.com)ج

2017). 

صل یهاشرانیاز پ یکیمنطقه آزاد،  نیا صاد یا شد اقت سته ر سال یدب یو برج ست بو امارات در طول  ه ها بوده ا

راهم وکارها از سرتاسر جهان فکسب نیجذب بهتر یبرا ژهیو یهاو مشوق شنهادهایجذاب را با ارائه پ یطیکه مح یشکل

 یرنفتیتجارت غ 2017در ستتال  یمنطقه آزاد جبل عل ،یالمللنیوکار بکستتب 7300از  شیآورده استتت و با دربرداشتتتن ب

هزار نفر، فراهم آورده استتتت.  144000از  شیب یدالر را به ثبت رستتتانده و فرصتتتت اشتتتتغال برا اردیلیم 80.2معادل با 

(gulfnews.com, 2017). 

 
 )منبع: نگارندگان( موقعیت منطقه آزاد تجاری جبل علی در امارات متحده عربی: 3 -3شماره  ریتصو

 

 

                                                           
1International organization for standardization 
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 کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه( ی آزاد جبل علیJAFTZ) 

منظور کنترل و چنانچه رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی را تعهد دائم و پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی به

کند، فعالیت می در آنای که امدهای اجتماعی، اقتصتتتادی و محیطی زیستتتتی اقدامات خود و کمک به جامعهمدیریت پی

های انجام شتتده در ستتازمان مناطق آزاد تجاری کشتتور امارات متحده تعریف کنیم، بررستتی هرچند اجمالی در فعالیت

برای  های مدون اجراییاین رهیافت دارد. برنامه نهنوآوراها به کاربست عربی، حاکی از پیشتازی و توجه ویژه این سازمان

های نوآورانه و نیز توجه به رعایت اصتتول و اهداف زیستتتی، اجرای برنامهاین تعهد در ابعاد اجتماعی، اقتصتتادی و محیط

 .مدعاستهای اصلی سازمان، شاهدی بر این توسعه پایدار در اجرای فعالیت

ی به آزاد تجاری جبل عل منطقههای مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی در عالیتمنظور بررستتتی فدر همین ارتباط و به

آزاد تجاری پیرامون مباحث پایداری و مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی آورده شتتده  منطقهبخش مجزایی که در وبگاه این 

ست و نیز گزارش ست، مراجعه و نتایهایی که در پایگاها شاریافته ا صل در قهای خبری و مقاالت مرتبط انت سه ج حا الب 

 شده است.بخش به شکل زیر تدوین

 ی آزاد جبل علیاصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقه نفعانذیانداز، اهداف و چشم 

اعتقاد وجود  نیا ،یمنطقه آزاد جبل عل یستتازمان یاجتماع تیشتتده در برنامه مستتئولاشتتاره یبر استتاس رهنمودها

ستتتازمان در گرو  نینقش کارآمد ا یفایبر ا یمال یتوجه صتتترف به عملکردها یجاستتتازمان به یینها تیدارد که موفق

 یادهنیآ یبرا یدیعنوان کلرا به یداریپا دگاه،ید نیاز آن استتت. ا یمنطقه آزاد، بخشتت نیاستتت که ا یتوستتعه اجتماع

 یهاتیستتازمان با فعال نیا رونیازا داند؛یم یاتیح یرا امر نفعانیو مشتتارکت مؤثر همه ذ آوردیدر نظر م زیآمتیموفق

 یستت. با بررزاندیبرانگ دار،یتحقق توستتعه پا یخود درصتتدد استتت تا مشتتارکت اجتماعات و کارمندان خود را در راستتتا

 تیبرنامه مستتئول یرا برا ریاهداف ز توانیشتتده توستتط آن، ممطرح یهاارزش زیستتازمان و ن نیا یهاتیها و فعالبرنامه

 :(.JAFTZ, n.d)کرد  ییشناسا ،یدر منطقه آزاد جبل عل یسازمان یاجتماع

 ترین استعدادهای موجود در اماراتکارگیری بهاستقبال از تنوع و تشویق رشد از طریق به -

 زیستوکار، آموزش و محیطینه کسبمشارکت با نوآوران و کارآفرینان درزم -

 های اقتصادی صرفندان( بر فعالیت)کارفرمایان، کارمندان و شهرو نفعانذیاولویت دادن نیازهای  -

 ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری جبل علی 

سی گزارش ساالنه ارائهبرر شان میهای  سازمان منطقه آزاد تجاری جبل علی ن سط  ای هدهد که فعالیتشده تو

و  زیس تمحیط، بازار، محیط کاررکن  4در این ستتازمان، حول  در حوزه مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی انجام شتتده

 :(.JAFTZ, n.d) شونداجمال معرفی میاند. در ادامه هرکدام از این ارکان بهشدهریزیدهی و برنامهسازمان اجتماع
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د در کارمندان را به همراه داشته باش تیکه رضا یطیمح جادیمنطقه آزاد، ا نیرکن در ا نیبر ا یمبتن: محیط کار

 و انجامدیکارمندان م یو وفادار انیمشتتر تیبه رضتا جادشتدهیصتورت استت که ارزش ا نی. در اردیگیقرار م تیاولو

 کنندهنیاست که تضم شدهنیو خطوط راهنما تدو مهبرنا یارتباط، تعداد نی. در همابدییم شیافزا یسازمان یعملکرد کل

صد کل صت نیشامل: تأم یدیمقا سعه، پاداش یهافر صها و منفعتبرابر، آموزش و تو ص ستند ک یها و خدمات تخ ه به ه

 .گذارندیکارمندان اثر م یمؤثر بر رفاه اجتماع یشکل

 نفعانیذ یتمام یریدربرگ ،یدر منطقه آزاد جبل عل یاجتماع تیمستتئول افتیره یاز مقاصتتد اصتتل یکی: بازار

و  احساس تعلق به اجتماع حال،نیشده است و درع ترشیانجام شده در منطقه آزاد ب یهااست که به واسطه آن، اثر برنامه

سه جهیکه نت شودیم ختهیبرانگ نفعان،یذ یتمام انیتعهد در م سشده بهانجام یهاتیفعال لیآن، ت مرتبط با  نفعانیذ لهیو

 یبرا .کندیبرابر م نیاجتماعات را چند یشتتده براحاصتتل یهامنفعت ت،یرنهااستتت که د یستتازمان یاجتماع تیمستتئول

آن  ردوکار منطقه آزاد کسب یو شرکا انیتا مشتر شودیبرگزار م ییهاو کارگاه ینارهایسم نفعان،یمشارکت ذ قیتشو

شتراک تجرب یریادگیشرکت کنند و در قالب آن به  ست اتیو ا سئول یهاخود بپردازند وکارب را  یاجتماع تیمرتبط با م

 کنند. نهیخود نهاد یوکارکسب یهاتیدر فعال

 یدر تمام ستتتیزطیدوستتتدار مح یهاکاربستتت یو ارتقا ستتتیزطیمراقبت از مح یتعهد برا :زیس  تمحیط

 دیتجد یهایانرژ ،یانرژ ییمانند کارا)به یمتنوع یهاجنبه یستیزطیمح یهااستیمنطقه آزاد وجود دارد. س یهاتیفعال

 .ردیگی( را در برماهانیکاشت گ زیوساز سبز و نساخت یاستانداردها ر،یپذ

افزودن  یاقدام برا ،یجبل عل یدر منطقه آزاد تجار یاجتماع تیمرتبط با مستتتئول یدیاز ابعاد کل یکی: اجتماع

 اسیو چه در مق یمحل اسیمق ( استتتت. منطقه آزاد چه درتیکل کیمثابه ستتتالمت جامعه )بهارزش و کمک مؤثر به

 راتیتأث و جیداشتتته و نتا یآزاد همخوان طقهمشتتخص من یارهایکه با مع ییهاجنبه یدر تمام یگذارهیبه ستترما یالمللنیب

 یدادهایرو جادیها و ابالعوض، ضمانت یهاشامل کمک هاگذاریسرمایه نی. اکندیرا به همراه دارند، اقدام م یاارزنده

 و تیحما کنند،یم جادیرا ا یدیمؤثر و مف راتییکه تغ یها و اشتتخاصتتمنطقه آزاد از ستتازمان نیاستتت؛ همچن یاجتماع

در  یل علمنطقه آزاد جب انیدر ماه رمضان با مشارکت مشتر یمراسم افطار یاقدامات شامل برگزار نی. اکندیم یبانیشتپ

 یاز دولت امارات متحده عرب یبانیپشت زیو ن یمانند ماراتون دب یورزش یدادهایطول ماه مبارک رمضان، مشارکت در رو

 است. یجشن روز مل یهاتیبا فعال
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 توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی انجام شدهای از اقدامات گزیده 

قق ی خود و نیز تحهای متنوعی را در راستتتتای تحقق مستتتئولیت اجتماعی آزاد جبل علی تاکنون فعالیتمنطقه

 :1زیر است شرحها از ای از این فعالیتتوسعه پایداری در تمامی ابعاد آن، صورت داده است. گزیده

 استتت، کمک  لیبدیبرنامه که در نوع خود ب نیا یهدف از اجرا"طموهی"دهی برنامه کارورزی ستتازمان

برنامه که با  نیدلخواه و متناستتب با انتظاراتشتتان استتت. منطبق بر ا ندهیبه آ یابیدستتت یبرا یبه جوانان امارات

 نیا رد،یگیواقع در منطقه آزاد صتتتورت م یتیچندمل یهاها و شتتترکتها، وزارتخانهدانشتتتگاه یهمکار

صت برا ستعدادها یتا با ارتقا شودیفراهم م یامارات جوانان یفر  ندهیورود به بازار کار در آ یخود برا یا

 شوند.آماده 

  که با مشارکت این سازمان و شهرداری دبی برگزارشده  روز بدون خودرومشارکت در رویداد ساالنه

مادین، بیش از  یداد ن لب این رو قا ندان  3000استتتتت. در  کارم قهنفر از  مل منط قل عمومی آزاد از ح ون

 زیست برای سفر به محل کار استفاده کردند.دوستدار محیط

  2017در سال  ماراتون دبیمشارکت در رویداد ورزشی 

  شنهاد و برگزاری سه  برنامهپی صت داوطلبانه برای ساخت یک مدر در نپال. در قالب این برنامه، این فر

شور که به منطقهکارمندان  ساخت مدارس در این ک سفرکرده و در  چار تازگی دآزاد فراهم آمد تا به نپال 

 ارکت کنند.طبیعی شده بود، مش سانحه

 پرورشگاه در دبی 25در بیش از  آموزشی و تفریحیهای متنوع برگزاری برنامه 

 پنل خورشیدی بر روی  88000نصب  مانند، های پایدارگیری از انرژیاقدامات نوآورانه در بهره

 آزاد منطقهها و انبارها در ها، پارکینگسقف ساختمان

 

  

                                                           
 .است استخراج و سازماندهی شده The Zone:JAFTZمنطقه آزاد جبل علی و نشریه  یرساناطالعاطالعات موجود در این قسمت براساس پایگاه 1 
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 ات متحده عربیدر امارالخیمه رأسمناطق آزاد تجاری  -3-3-2

 (RAKFTZ)الخیمه رأسی آزاد معرفی منطقه

سال  مهیالخمنطقه آزاد رأس س 2000در  ست و از ا شدهسیتأ س نیا در امارات  سینظر، جزو مناطق آزاد تازه تأ

 شیز با هیشده است، باعث جذب سرماواقع یاز دب ساعتهکیحدوداً  یامنطقه آزاد که در فاصله نیاست. ا یمتحده عرب

 ییهایژگیو نیتر. مهمکنندیم تیفعال یبخش صنعت 50 درکشور بوده است که  100از  شیشرکت و بنگاه از ب 8000از 

 ,uaefreezones.com)اند از استتتت، عبارت کردهلیتبد یگذارهیستتترما یجذاب برا یطیمنطقه آزاد را به مح نیکه ا

2017): 

 محیطی با معافیت مالیاتی کامل -

 های خارجیها و بنگاهصد به شرکتدر 100اعطای مالکیت  -

 وکارهای هر کسبارائه تسهیالت متنوع متناسب با نیاز -

 منعطف استخدام کارمندان فرایندسیستم و  -

 سرعت و سهولت در ثبت شرکت -

 :است ریها به شکل زهرکدام از مجموعه یهایژگیاست که و شدهلیمجموعه جداگانه تشک 4از  مهیالخمنطقه آزاد رأس

 های چهارگانه موجود در منطقه آزاد رأس الخیمهمجموعه: 1-3جدول شماره 

 uaefreezones.com, 2017منبع: 

 هاویژگی مجموعه

 ای برای استقرار دفاتر اداریمجموعه- وکار )تجاری(مجموعه کسب

 شده در قلب بخش تجاری )مرکزی( شهرواقع -

 برای استقرار صنایع سنگینهکتاری  128ای مجموعه - مجموعه صنعتی

 کیلومتری شمال شهر رأس الخیمه 18شده در واقع -

 هکتاری برای تجارت و استقرار صنایع سبک 100ای مجموعه - مجموعه فناوری

 شده در جنوب شهر رأس الخیمهواقع -

 ای برای استقرار مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزشیمجموعه - مجموعه علمی و پژوهشی
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 در امارات متحده عربیالخیمه رأسموقعیت منطقه آزاد تجاری : 4 -3شماره  ریتصو

 (RAKFTZ)الخیمه رأسی آزاد کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه

د ستتازمان معتق نیا مه،یرأس الخ یدر منطقه آزاد تجار یستتازمان یاجتماع تیمستتئول شتتدهنیبر استتاس برنامه تدو

 یدفراتر از صرف کمک به رشد اقتصا یزیچ کنند،یم تیکه در آن فعال یدر قبال اجتماع یاصل یهااست، نقش سازمان

 ،یبانیپشتتتت یارتقا قیخود از طر یستتتازمان یاجتماع تیمستتتئول یفایبه ا یدائم یتعهد مهیالخاستتتت. منطقه آزاد رأس

کمک  متعادل یسبک زندگ جادیاجتماع شده و به ا هیدارد که باعث بهبود روح ییهاتیو مشارکت در فعال یدهسازمان

 .رساندیم یاریکشور امارات  یو فرهنگ یعیطب راثیو به حفاظت از م کندیم

ست تا ا نیهم شده ا ها و برای فعالیت EPDA1 ژهیو زهی، برنده جا2014سال  هیمنطقه آزاد در ژانو نیتعهد باعث 

ست ستدار محیطکارب ستی خود های دو سئولیت. در ادامه، بهشودزی ست عملی رهیافت م سی برنامه و کارب صیل به برر  تف

 شود.ی آزاد پرداخته میاجتماعی سازمانی در این منطقه

 خیمهی آزاد رأس الاصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقه نفعانذیانداز، اهداف و چشم 

 ،یاجتماع تیمستتئول نهیخود در زم یهاتیفعال یدهمنظور ستتازمانستتازمان به نیا شتتدهنیبرنامه تدو یبا بررستت

 :(.ae-rakftz.com, n.d)کرد  نییرا تب ریاهداف ز توانیم

 مهیالخرأس یمنطقه آزاد تجار یتعهد برا نیهدف، ا نیمنطبق با ا: خدمت گذاری به اجتماعات محلی

 قیهدف از طر نیآن ستتاکن استتت، کمک کند. ا یکیکه در نزد یاجتماع یستتطح زندگ یکه به ارتقا شتتودیم جادیا

 .شودیم دهیتحقق بخش یرانتفاعیغ یهاکمک و شراکت با سازمان

صیالت شد آموزش و تح  کینزد یبه دنبال همکار مهیالخهدف، منطقه آزاد رأس نیا قیاز طر :کمک به ر

 زیو ن یقاتیها و مراکز تحقاز مدارس، دانشگاه تی. حمابرندیم شیرا پ یاست که اهداف آموزش ییادهایها و بنبا سازمان

                                                           
1 Environmental protection and development Authority 
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 یتماعاج تیمستئول یهاامهدر مقاطع باالتر از اهداف برن لیادامه تحصت یآموزان بااستتعداد برااز دانش تیو حما قیتشتو

بال فراهم آوردن بر نیا نیمنطقه آزاد استتتت. همچن نیا به دن  یدرون خود ستتتازمان برا یآموزشتتت یهانامهستتتازمان 

 تجربه کسب کرده و حرفه دلخواه خود را دنبال کنند. خواهندیاست که م یآموزاندانش

 کنندگاننیها، شرکا، تأمبا سازمان یهدف، منطقه آزاد متعهد به همکار نیبر ا یمبتن :زیستمراقبت از محیط

س ستیو  ضا قیاز طر ستیزطیمراقبت از مح ینوآورانه برا یهاحلراه افتنی یسازان برا ا ب و آ رهیذخ عات،یکاهش 

فاده از استتت یدرون منطقه آزاد برا یهاشتترکت قیو تشتتو افتیباز رامونینوآورانه پ یهااستتتیاز ستت یبانیپشتتت ،یانرژ

 .شودیم ریپذ دیتجد یهایانرژ

بهداشت  یموظف به ارتقا مهیالخرأس یهدف، منطقه آزاد تجار نیبر ا یمبتن بهداشت و سالمت کارمندان:

سالم ) یارتباط، برنامه سبک زندگ نی. در همشودیو سالمت کارمندانش م سانHELPکارمندان   ی( که دپارتمان منابع ان

ها را که آن دشونیم زیتجه یعکه در قالب آن، کارمندان به ابزارها و منابع متنو شودیم یریگیکرده است، پ میآن را تنظ

 .کندیم یاریسالم در طول روز،  یزندگ یبرا

 ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری رأس الخیمه

 مهیالخو ارزش افزا که در رأس انیبندانش شتتترفته،ینوآورانه، پ یوکارهاجذب کستتتب مه،یمنطقه آزاد رأس الخ

کمک  یامارات یهابه شرکت قیطر نیاست تا از ا دهیخود برگز یستیزطیمح-یاجتماع تیعنوان مأموراند را بهشدهواقع

 یهابرستتانند. ارزش یالمللنیب یمنطقه آزاد به استتتانداردها نیا یجهان یشتتبکه ادار قیخود را از طر یهاتیکند تا فعال

صاد ساس  نیا یستیزطیو مح یاجتماع ،یاقت سئول 4منطقه آزاد برا شتر تیاولو ،یاجتماع تیرکن م سعه  ان،یدادن به م تو

 (..ae-rakftz.com, n.d) اندشده یدهسازمان ،یکار و تعهد به نوآور یروین

 ،یدهنده خدمات به اجتماعات محلارائه یهاو رودررو با ستتتازمان کینزد یهمکار :یاجتماع تیمس  ئول

 یعیطب طیحفاظت و مراقبت از مح نهیارائه مقررات فعال در زم ،یالمللنیب رهیخ ینهادها

 یهاو کمک یفن یهاینوآور ،یرساختیز یبانیوکار بهتر، پشتکسب یهاارائه راه :انیدادن به مشتر تیاولو

 انیبه مشتر یبخشتیاولو افتیره قیاز طر یاصل نفعانیعنوان ذکنندگان بهبه استفاده یعموم

 قید از طربااستعدا یهااز اشخاص و گروه یتوسعه و نگهدار نهیفعاالنه در زم افتیاتخاذ ره کار: یرویتوسعه ن

 شرفتیپ یزیرو برنامه یمتمرکز آموزش یهایپاداش مؤثر، نوآور یهاستمیجامع، س یآموزش یهابرنامه

 موجود. یوکارهادر کسب یبروز نوآور یامکانات برا یسازفراهم :یتعهد و نوآور
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 در هر حوزه شدهانجام های تمرکز و اقدامات حوزه

شده پ سئول نیتعهد ا رامونیاقدامات انجام  ست که ا یخود، حاک یاجتماع تیمنطقه آزاد به م ات اقدام نیاز آن ا

سب رامونیپ شامل مجموعهحوزه نیاند که هرکدام از اشده یدهسازمان ستیزطیوکار و محدو حوزه کالن ک از  یاها 

-ae:شتتتودیها پرداخته محوزه نیاز ا کیهر یبه معرف یصتتتورت اجمالبه ر،یاقدامات در ابعاد مختلف هستتتتند. در ز

rakftz.com, n.d.).) 

 وکار:الف( حوزه کسب

ت از حفاظت و مراقب حال،نیو درع یرشد اقتصاد د،یجد یشغل یهافرصت دیتا به تول شودیمنطقه آزاد متعهد م

 بپردازد: ستیزطیمح

ستانداردهای قانونی و عرفی سه ماه سازمان منطقه آزاد به: ا ساالنه، گزارش مال بارکیصورت  د را خو یو 

شکل شر کرده که به  وجود دارد  یقدرتمند شیپا ستمیس ن،یهمچن رد؛یگیقرار م نفعانیذ یتمام اریشفاف در اخت یمنت

 ندهکننیکار تضتتم نی. اپردازدیشتتده در محدوده مواقع عیها و صتتناشتترکت تیفعال شیمشتتخص به پا یهاکه در دوره

 است. یالمللنیو ب یقانون یها از استانداردهاآن یرویپ

که هدفشان جذب، استخدام و توسعه  شودیم یدهسازمان ییهابعد، برنامه نیدر قالب ا: ی نیروی کارتوسعه

 :ردیگیصورت م ریز یهاها و برنامهبعد در قالب طرح نیاست. ا یجوان امارات یاز استعدادها ندهینسل آ

o النیالتحصفارغ یاشتغال برا یهابرنامه 

o یکارورز یهابرنامه 

o یتابستان یشغل یهافرصت 

ه است ک یسالمت سازمان و اجتماع نیتضم یبرا یضرور یاقدام ستیزطیحفاظت از محزیست: ب( محیط

 است: ریشامل موارد ز مهیالخرأس یحوزه در منطقه آزاد تجار نی. اقدامات انجام شده در اکندیم تیدرون آن فعال

سال  تیامن ست،یزطیبرنامه مح - سالمت که از  سب کار  زیو ن یصنعت یهاتیفعال یدر تمام 2008و  مرتبط با ک

 شده است. تیدر منطقه آزاد رعا

 االجراست.منطقه آزاد الزم یاست که در تمام ییهاآب و پسماند که شامل دستورالعمل تیریمد یهابرنامه -

کارمندان و  یو روان یستتالمت جستتمارج نهادن به منظوربهستتلستتله اقدامات  نیو ستتالمت کارکنان: ا بهداشتتت -

( HELPکارمند سالم ) یبرنامه سبک زندگ نه،یزم نیبرنامه در ا نیتری. اصلشودیمشغول در منطقه آزاد انجام م یهامیت

 است.
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  توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی انجام شدهاقدامات 

نه یدادهایو رو هاتیتاکنون فعال مهیالخرأس یمنطقه آزاد تجار تحقق ابعاد  یرا در راستتتتا یامتنوع و نوآورا

 است: ریاقدامات شامل موارد ز نیاز ا یادهیکرده است. گز یدهخود سازمان یاجتماع تیمختلف برنامه مسئول

امارات  ستتتتیزطیبا مشتتتارکت گروه مح 2004امارات از ستتتال  یستتتازپاک نیو اداره کمپ یاندازراه -

(EEGو تالش برا )یساالنه دائم دادیعنوان روآن به لیتبد ی 

 یمنیستتالمت و ا نیمنظور تضتتم( که بهEHS) یمنیو ا ستتتیزطیبرنامه جامع ستتالمت، مح یستتازادهیپ -

، 24فدرال )شتتتماره  یستتتتیزطیمراقبت مح شیو قانون پا ISO 14001 یکارمندان منطبق با رهنمودها

 .ردیگی(، انجام م1999

سال  افتیباز کپارچهی ستمیس یسازادهیپ - سطه آن، اکه به 2009در  در  یمتعدد افتیباز یهاستگاهیوا

 سرتاسر منطقه آزاد نصب شد

با مشارکت وزارت  یمجموعه صنعت انیمشتر ی( براEPC) یستیزطیعملکرد مح ناریسلسله سم یبرگزار -

 امارات ستیزطیآب و مح

 یتمام یستتتیزطیاثرات مح شیمنظور پا( بهEHS) یستتتیزطیمح یخدمات ضتترور ستتتمیستت یستتازادهیپ -

 مهیموجود در منطقه آزاد رأس الخ یهاشرکت

 یشتتنهادهایمنظور ارائه پبه 2012ستتال  لی( از اواHELPکارمند ستتالم ) یبرنامه ستتبک زندگ یبرگزار -

 ترسالم یانتخاب سبک زندگ ینفر از کارمندان برا 350از  شیو کمک به ب یکاربرد

  



صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری  

90 

 (SOHARدر عمان ) 1آزاد صحار یمنطقه -3-3-3

 گریزی کوتاه بر مناطق آزاد تجاری عمان

سعه مناطق آزاد تجار صل یتو سر عمان، ا سرتا شور به نیراهبرد برنامه ا نیتریدر  شمنظور تنوعک صاد ب یبخ ه اقت

 یافزوده بوده است. مناطق آزاد تجارصادرات محور واجد ارزش عیصنا یارتقا قیموجود از طر یبر بخش نفت یمبتن یمل

 یاتیمال یهاو مقررات و مشتتتوق نیها( و چارچوب قوانها و راهنمونه بندرگاه ی)برا ستتتاتیفراهم آوردن تأستتت قیاز طر

مثابه باال هستتتند، به یبا فناور یو داخل یخارج یهابر درآمد( که جاذب شتترکت اتیو مال یگمرک اتیاز مال اتی)معاف

 .(Gugolz, 2011) کنندیرشد عمل م نیا عیعامل تسر

منظور جذب و متمرکز به یمطلوب ازنظر اقتصاد یهاطیمح جادیا ،یمناطق آزاد تجار جادیهدف دولت عمان از ا

شرکت صاد طیمح کیها در کردن  ص کیتحر زیو ن یجذاب ازنظر اقت صو سعه اجتماع یبرا یبخش خ و  یکمک به تو

 .(Gugolz, 2011)کشور است. یاقتصاد

صحار  یصالله، منطقه آزاد تجار یدر عمان وجود دارند: منطقه آزاد تجار یدر حال حاضر، سه منطقه آزاد تجار

 اقتصاد عمان هستند و منطقه یبزرگ صالله و صحار از عناصر اصل ی. دو منطقه آزاد تجارهونیالمز یو منطقه آزاد تجار

عمان با  یرز)م کیاستتتتراتژ یتیدارا بودن موقع لیتر و کمتر مطرح بودن، به دلباوجود کوچک زین ونهیالمز یآزاد تجار

 .(Hossain, 2015)برخوردار است  ژهیو یتی( از اهممنی

 ژهیو تیموقع ن،یهاستتت. عالوه بر اآن کیاستتتراتژ یریقرارگ تیمناطق آزاد کشتتور عمان، موقع یاصتتل تیمز

ستراتژ شوق ک،یا  یارجخ یگذارهیسرما یجذاب برا یطیمح جادیا یمناطق آزاد برا نیاز ا کیدر هر زین یمتنوع یهام

 :(Gugolz, 2011)اند از ها عبارتاز آن یکه برخ شودیارائه م

 های خارجیها و بنگاهصد به شرکتدر 100مالکیت اعطای  -

 عوارض گمرکی بر صادرات و واردات معافیت -

 سال 30یات بر سود سهام برای مدت معافیت مال -

 گذاریای انتقال سرمایه و سرمایهگونه محدودیت برنبود هیچ -

 ون تعیین حداقل آن برای شروع کارگذاری بدامکان سرمایه -

 درآمد شخصیمعافیت از مالیات بر  -

 

 

 

                                                           
1 SOHAR port and free zone 
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 (SOFTZی آزاد صحار )معرفی بندر و منطقه

 کیدنز یو محدوده مشخص منطقه آزاد تجار یانوسیصحار متشکل از مجموعه بندر اق یبندر و منطقه آزاد تجار

سال به مسقط واقع یجاده دب انهیآن است که در صحار عمان، در م  سیتأس 2002شده است. بندرگاه صحار نخست در 

قرارداد  کی یشد. بندر و منطقه آزاد صحار ط ضافه( به مجموعه ا2010ازآن )سال سال پس 10منطقه آزاد،  یشد و اراض

 تیریصحار آن را مد یو شرکت صنعت شدهسیبندر نتردام هلند و دولت عمان تأس نی( ب50:50مشترک ) یگذارهیسرما

 .(muscatdaily.com, 2013) کندیم

صحار  شور عمان و در زممنطقه آزاد  شمال ک ساحت  ینیدر  صحار واقع یکیهکتار و در نزد 4500به م شده بندر 

 4500از برنامه جامع  یهکتار و در قالب بخشتت 500به مستتاحت  یادر محدوده یمنطقه آزاد تجار نیاستتت. فاز نخستتت ا

 نهیدر زم یدرخور یهاتیا از مزباعث شتتتده استتتت ت دمنطقه آزا نیا ژهیو تیمنطقه آغاز به کارکرد. موقع نیا یهکتار

 .(Hossain, 2015)برخوردار شود  یجهان اسیبا سهولت در مق عیبه بازار گسترده و امکان توز یدسترس

 ییاستت که از سترعت رشتد باال یازجمله مناطق آزاد یخارج یگذارهیمنطقه آزاد با رشتد روزافزون سترما نیا

و  فلزات ،یمیپتروشتت ع،یو توز هیته یهااکنون مکان تجمع خوشتتهصتتحار هم یبرخوردار بوده استتت. منطقه آزاد تجار

 ک،یالستتت ک،یمانند فوالد، پالستتت یاهیبا مواد اول یدستتتنییپا عیصتتنا کنندههیها، تغذخوشتته نیغذاستتت که هرکدام از ا

 .(dredgingtoday.com, 2013)هستند  ییایمیو مواد ش کیسرام

 
 )منبع: نگارندگان( موقعیت بندر و منطقه آزاد تجاری صحار در عمان: 5 -3شماره  ریتصو

 (SOHAR FTZی آزاد صحار )کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه

برنامه  یدارا ،یدر امارات متحده عرب مهیالخو رأس یمانند مناطق آزاد جبل عل زیمنطقه آزاد صتتحار در عمان ن

ص شخ سئول هاتیفعال یداریپا نهیدر زم یمدون و م ست یسازمان یاجتماع تیو تحقق تعهد خود در حوزه م که  ا
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 ترقیدق یاستتت. در ادامه به بررستت یدستتترستتابلمنطقه آزاد، ق نیستتاالنه ا یهاگزارش زیبرنامه در وبگاه و ن نیا

 .شودیمنطقه آزاد پرداخته م نیدر ا یسازمان یاجتماع تیمسئول افتیکاربست ره

 ی آزاد صحاراصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقه نفعانذیانداز، اهداف و چشم

 نیا ،یسازمان یاجتماع تیتحقق مسئول یمنطبق بر اطالعات موجود در برنامه سازمان بندر و منطقه آزاد صحار برا

 تیمسئول نیهمچن داند؛یم زیآمتیموفق یاندهیبه آ یابیدست یبرا یدیکل یعنوان ابزاررا به یاجتماع تیسازمان مسئول

نقش در  یفایا یسازمان در راستا نیکه ا یتعهد لیاست که به دل یاتیح یافهیمثابه وظسازمان به نیا یبرا یاجتماع

 .ددانیبه آن م یبندیخود را موظف به پا ند،یبیخود م یابعاد( برا یتحقق توسعه در کشور عمان )در تمام نهیزم

سا نیطبق ا بر صحار در  سازمان بندر و منطقه آزاد  صنا هیبرنامه،  شارکت با  تماعات و اج زیمنطقه و ن نیفعال در ا عیم

ر در بند کیبه  لیتوستتعه و تبدتر در منطقه وجود دارند، درحالکالن یاستتیآن و در مق یگیکه در همستتا ییهاستتازمان

شور عمان در منطقه و ک یرشد صنعت کیدر تحر ژهیو ینقش منطقه، نیاست. ا کپارچهی یصنعت هیناح کیو  یسطح جهان

و  و متعادل بوده داریاستتت که پا ینوعتوستتعه به نیا شیپا ،یستتازمان یاجتماع تیهدف مستتئول رو،نیبر عهده دارد؛ ازا

 باالتر، کشور فراهم آورد. اسیو در مق یاجتماعات محل یبلندمدت برا یمنفعت

ر صتتحار د یدر بندر و منطقه آزاد تجار یستتازمان یاجتماع تیبرنامه مستتئول یرا برا ریاهداف ز توانیباره، م نیدر هم

 :(soharportandfreezone.com, 2017)نظر گرفت 

 ییایدر کیتراف تیو امن ییکارا یارتقا قیو ارزشمند در منطقه از طر یعنوان بندر اصلبه تیفعال -

کلمه از  ریراگف یدر معنا داریپا یمنطقه صحار به شکل یصنعت هیبندر و ناح تیو فعال تیریساخت، مد توسعه، -

 :قیطر

o ستیزطیاز مح مراقبت 

o یبه اجتماعات محل یسودرسان 

o ندهیاجتماعات در آ نیدر ا یزندگ تیفیاز ک مراقبت 

 .ستیزطیاجتماعات و مح یهاارزش ،یاجتماعات مانند سالمت ندهیبه مراقبت از منافع آ توجه -

 ی آزاد تجاری صحارارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در بندر و منطقه

ر ستته ب یبندر و منطقه آزاد تجار نیدر ا یستتازمان یاجتماع تیمستتئول رامونیانجام شتتده پ یهاتالش ،یطورکلبه

هد ،یداریپارکن  فافو  تع  شتتتونتتدیم یستتتته رکن معرف نیا اجمتتالبتتهاستتتتوار استتتتت. در ادامتته  تیش  

(soharportandfreezone.com, 2017.) 

که محرک توستتعه بندر و منطقه آزاد  یدیکل یعنوان ارزشتتمنطقه آزاد به نیا یهاتیدر فعال یداریپا: پایداری

 یتیاز اهم ،یستیزطیو مح یانسان ،یملزومات اقتصاد انیتعادل م جادیمعناست که ا نیبد نی. اشودیاست در نظر آورده م

بندر و منطقه  تیفیک یارتقا یبرنامه فعال بلندمدت برا کی یستتازادهیرکن ناظر بر پ نیبرخوردار استتت؛ افزون بر ا ژهیو
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 کنند؛یم یدر اطراف آن زندگ ایو  کنندیاست که در آن کار م یکسان یبرا زیو ن ستیزطیمح یصحار برا یآزاد تجار

شرکت نیا نیهمچن صول تو زیپاک و ن یهایفناور یریکارگمنظور بهرا به ینواح نیموجود در ا یهامنطقه آزاد،  سعه ا

 .کشاندیها را به چالش مکرده و آن قیتشو دار،یپا

ش یرکن، بندر و منطقه آزاد تجار نیبر ا یمبتن: تعهد  کند،یم تیکه در آن فعال یاز اجتماع یصحار خود را بخ

 کنندهنیتضتتم ینوعتعهد که به نیاجتماع در نظر آورده شتتود. ا نیا از یعنوان بخشتتاستتت که به نیو به دنبال ا ندیبیم

 ،یمحل یوکارهاتا از کستتب کندیصتتحار را موظف م یهستتت، بندر و منطقه آزاد تجار زیستتازمان ن یآت یهاتیموفق

 بکوشد. یفرهنگ راثیکرده و در حفاظت از م یبانیآموزش، ورزش و فرهنگ پشت

در  انجام شده یهاتا تالش داندیصحار خود را موظف م یحکم، بندر و منطقه آزاد تجار نیبراساس ا: شفافیت

محقق  ریز قیعمل از دو طر نیشفاف منتشر کند. ا یرا به شکل یسازمان یاجتماع تیو مسئول داریپا یوکارهاکسب نهیزم

 شودیم

 اه سازمان در بخش خبرهاگانتشار اخبار مربوطه در وب -

 ها و نهادهای محلیو سایر سازمانوپرورش های اجتماعی، مراکز آموزشتعامل مستقیم با گروه -

 در هر حوزه انجام شدههای تمرکز و اقدامات حوزه

 یها در بندر و منطقه آزاد تجارحوزه نیاز ا کیتمرکز و اقدامات صتتتورت گرفته در هر یهاحوزه نیتریاصتتتل

 (.soharportandfreezone.com, 2017) هستند ریصحار، شامل موارد ز

ای از طریق ارائه وحرفههای آموزشتتتی و فنیآزاد تجاری صتتتحار از فعالیت منطقه: ستتتازمان بندر و آموزش

صیلی، برنامههزینهکمک سعههای های تح سالمت و ورزش برای مدارس حمایت آموزان و برنامهدانش تو های 

 کند.می

 منطقه های اشتغال است. عالوه بر این، بندر وترین منافع رشد صنعتی، ایجاد فرصت: یکی از اصلیکارآفرینی

های کارآموزی جوانان و نیز را متعهد به ارتقا و حمایت از ایجاد اشتتتتغال و برنامه خود آزاد تجاری صتتتحار،

 داند.های خوداشتغالی میپتانسیل

سازیستبهداشت، ایمنی، امنیت و محیط داند آزاد تجاری صحار، خود را متعهد می منطقهزمان بندر و : 

کنندگان و اجتماعات اطراف آن، سالم و امن که برای کارمندان، کارکنان صنایع، مراجعه کند جادیامحیطی را 

زیست ای که به توسعه بهداشت، ایمنی، امنیت و محیطباشد؛ همچنین در این سازمان از هرگونه نوآوری و برنامه

 شود.کند، حمایت میکمک می

شارکت ذی نفعان بر ارتباط و تعامل نزدیک با ذی تأکیدآزاد تجاری صتتحار  منطقه: ستتازمان بندر و نفعانم

سعهها به دنبال دارد. از این طریق، آن سعه به همراه  تو ستند که تو شترک و تغییراتی ه شترک از منافع م درک م



صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری  

94 

های های خبررستتانی، بازدید از مدارس و فعالیتپایگاه مانندهای مختلفی این بخش از راه هایفعالیت. آوردمی

 .شودیماجتماعی و ورزشی مشترک انجام 

توس  ط س  ازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مس  ئولیت  انجام ش  دهای از اقدامات گزیده

 اجتماعی

مرتبط با  یهااستیس یسازادهیاقدام به پ یامتعدد و نوآورانه یهاوهیصحار تاکنون به ش یبندر و منطقه آزاد تجار

 :(Al-Shamaisi, 2018)هستند  ریها شامل موارد زآن نیترکرده است که مهم یسازمان یاجتماع تیمسئول

آموز از مدارس محلی در آن شرکت کردند. دانش 350که  2017در سال  دوره آموزش تابستانی -

لیستتتی و هایی با تمرکز بر توستتتعه مهارت فناوری اطالعات، آموزش زبان انگرگاههدف این دوره، ایجاد کا

 های فردی بود.توسعه مهارت

 شهرهای صحار و لیواآموزان حمایت مالی از جشن قدردانی از دانش -

رائه ونقل و ارتباطات و ابا همکاری وزارت حمل المللی علوم دریاییبین دانش  کدهتأس  یس  -

 المللیبینهای معتبر گواهی

 با همکاری سفارت هلند ی بانوان: قدم برداشتن با یکدیگر:حرفه"برگزاری کارگاه  -

کارآفرین برای شتتترکت در  - بانوان  به گروهی از  بانوان ش  ورای کمک  کارآفرینی  انجمن 

 2017در سال های خلیج همکاری

مالی و معنوی از همایش - عالیتبرگزاری و حمایت  با بهداش   ها و ف  ،تهای مرتبط 

 مانند:بهزیست ایمنی، امنیت و محیط

o شناسی خاورمیانه و شمال آفریقامششمین کنفرانس علوم س 

o  2017های خلیج در سال رای همکاریشو هفته ترافیکشرکت در رویداد 

o های اولیههای آموزشی کمکی دورهبرگزار 

o  در مدرستتته امیر بنت قیاس در شتتتهر لیوا با  ی مدارس س  بزبرنامهحمایت از برگزاری

قابوسهمکاری وزارت آموزش و برخی از  وپرورش، دفتر یونستتتکو در دوحه، دانشتتتگاه ستتتلطان 

 نهادهای مردمسازمان

 های خیریه و رویدادهابرنامهالمللی در حمایت از نهاد بومی و بینهای مردمهمکاری با سازمان -
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 ملی تجربه -3-4

 شرکتی در شرکت ملی صنایع مس ایران اجتماعیمسئولیت  -3-4-1

شرکتی، در دهه سئولیت اجتماعی  شرکتمفهوم م سلط حوزه اداره  شده ها تبدیلهای اخیر به پارادایم غالب و م

شرکت ست و  شرکتی خود ا سئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد  های بزرگ و معتبر جهانی، م

ست که همبینند. این مفهوم، ممی ضوعی ا سعهو شورهای تو صاد باز بهاکنون در ک شورهای با اقت سوی شیافته و ک دت از 

سال  60گردد. باگذشت بیش از المللی و مراکز علمی دنیا دنبال میهای بینها و جامعه مدنی، سازمانها، شرکتحکومت

وکارها، هنوز این مفهوم در فضتتای بها و کستتاز ورود مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی به ادبیات مدیریت شتترکت

در همین راستا، فاطمه دانشور، نائب (. karafarini.mcls.gov.ir, ndای پیدا نکرده است )وکار ایران جایگاه شایستهکسب

شرکت ضعیت و جایگاه  صنعت و معدن اتاق تهران، و سیون  سئولیت اجتماعی رئیس کمی شاخص م های ایرانی بر طبق 

طور هایی که در ایران مفهوم مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی را بهداند و تعداد شتترکتنامطلوب می شتترکتی را جایگاهی

اخص ریزی برای تحقق این شکه برنامهطوریهای مسئولیت اجتماعی را عملیاتی کرده باشند بهکامل اجرا و تمام شاخص

شتتمار رش نتایج وجود داشتتته باشتتد را انگشتتتهای مدیریتی و راهبردی شتترکت تبلور یابد و شتتفافیت در گزادر برنامه

 (.1395دانشور، ) داندیم

های امید از رشد بخش خصوصی و توجه به صاحبان سرمایه در حال در فضای کنونی اقتصاد ایران که بارقهبااین

شم می شکلخورد، مجموعهآن به چ ضای ت صی و اع صو شته با ای از مدیران بخش خ سال گذ صنعتی نیز در چند  های 

عهد اجتماعی، ایفای این تعهد در قبال اجتماع هایی در راستتتتای مستتتئولیت و تبر ضتتترورت توجه به اجرای پروژه تأکید

 دانند.داری میهای افراطی بدبینانه نسبت به سرمایه و سرمایهکننده دیدگاهمحلی را خنثی

 ی،و بخش خصتتوصتت یعتوستتط صتتاحبان صتتنا یراخ یهادر ستتال یراندر ای شتترکت یاجتماع یتولئمفهوم مستت

 یاجتماع یتولئکنفرانس مستت یناول یاستتت. برگزار یدهمطرح گرد یانو روشتتنفکران و دانشتتگاه یردولتیغ یهاستتازمان

و  یخصوص یهااز شرکت رخیصنعت، ب یونکنفدراس ی،چون اتاق بازرگان یصنعت یهاتشکل یها توسط برخشرکت

 یگرطرف د از .بود یرانموضتتتوع در ا ینا یاتدرزمینه مطرح کردن مفهوم و ادب ینقطه آغاز یردولتی،غ یهاستتتازمان یزن

ضا یافتنشدت  صنا یبرخ یبرا یرقابت یف س یعصاحبان  شد که ب شرکت یاریباعث  مفهوم در  ینه اب یرانیبرتر ا یهااز 

 یتعال هایینامهگواه یزو ن زیستتتتیمحیط یفیتک هاینامهیگواه شتتتدنخود توجه کنند. با مطرح یریتیمد هایفرایند

ها را رکتش ینکهعالوه بر ا هاینامهگواه ینا یافتگرفت. در یاها جشرکت یریتیمد هایفرایندمفهوم در  ینا انی،سازم

 .(1387کرد )امیدوار، یم یجادا یزن یرقابت یتها مزشرکت یبرا داد،یسوق م یشترب یوربه سمت بهره

 یردر موارد ز توانیمرا  یشتترکت یاجتماع یتولئستتوی مستتاز حرکت به یرانیا یهااهداف شتترکتدرمجموع، 

 (:1387نمود )امیدوار، بندی دسته
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  گذاران؛یهرماس یزکنندگان، کارکنان و نمصرف ی،افکار عموم ینشرکت در ب یرونیب یربهبود تصو 

  یماعاجت یتولئشتتترکت در حوزه مستتت یپراکنده کنون هاییتکردن فعال یکپارچههدفمند کردن و 

 ؛سازمانیدرون هایفرایند یگربه د یشرکت یاجتماع یتولئمس هاییتافزایی فعالمنظور اتصال و همبه یشرکت

 ی.سازمان یدر مدل تعال یازامت یارتقا 

صنایع مس ایران و پس شرکت ملی  سی فعالیتدر ادامه، به معرفی  ستای تحقق ازآن، برر شرکت در را های این 

 شود.مسئولیت اجتماعی شرکتی، پرداخته می

 معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران

صنایع مس  سال شرکت ملی  شین( از  شمه کرمان پی سرچ صنایع معدن  شرکت  های ، کلیه فعالیت1355ایران )

سازمان شور را  صوب دهی و مدیریت میمعادن مس ک صنایع مس ایران )م شرکت ملی  سنامه  سا  27/3/1357کند. طبق ا

پارلمانی مجلستتتین(، عمدهکمیستتتیون مس، تولید  برداری از معادنترین وظایف این شتتترکت، استتتتخراج و بهرههای 

 (.rc.majlis.ir, n.dمتری است )میلی 8های محصوالت پر عیار سنگ معدن و محصوالت مسی مانند کاتد، بیلت و مفتول

مس در ایران و منطقه و پانزدهمین شتترکت بزرگ تولید  بزرگ شتترکت ملی صتتنایع مس ایران از تولیدکنندگان

شرکت، کات صلی این  صول تولیدی ا ست. مح صوالت در کمس در جهان ا سایر مح ست و  صول قرار د مس ا نار این مح

توان به معدن مس ستتترچشتتتمه، معدن میدوک شتتتهربابک و معدن ستتتونگون این شتتترکت می مهم معادن گیرند. ازمی

 برداری این معادن به نام خود شرکت است.که پروانه بهره آذربایجان شرقی اشاره کرد

 شرکت ملی صنایع مس ایرانکاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی شرکتی در 

میان  ویژه درهای پیشتتتاز درزمینه ایفای نقش مستتئولیت اجتماعی، بهشتترکت ملی صتتنایع مس ایران از شتترکت

شکلی که میشرکت ست؛ به  شرکت، کارخانههای معدنی ا صنایع مطبوع آن را بر مناطقی که دتوان تأثیرات این  ر ها و 

در این  " برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی"عنوان  باکرد. باوجوداینکه برنامه مدونی وضوح مشاهده اند، بهشدهآنجا واقع

یرامون این بخشی پسازی و آگاهیهای متنوعی درزمینه فرهنگحال، این شرکت فعالیتبااین نشده است؛شرکت تدوین

سئولیت اجتماعی خسو و نیز اجرای پروژهمفهوم از یک ستای ایفای م سازمانهای عملی در را ست. نکتود،  ه دهی کرده ا

و  مانند اقتصتتاد مقاومتیی شتترکتی در این شتترکت با مفاهیمی مهم در این میان، این استتت که مفهوم مستتئولیت اجتماع

خلق ارزش مشتتترک به بهترین شتتکل تحقق یابد. در ادامه، ابعاد  که کندآوری پیوند خورده استتت تا مدلی را ایجاد تاب

 :شودمی ی شرکتی در این شرکت بررسیمسئولیت اجتماعمهم 

 اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران نفعانذیانداز، اهداف و چشم

چه درزمینه های جدی در حوزه مستتئولیت اجتماعی شتترکت ملی صتتنایع مس ایران گامگونه که بیان شتتد، همان

استخراج  پیرامون انجام شده هایبرداشته است. بررسی مات کاربستیچه درزمینه اقداسازی پیرامون این مفهوم و فرهنگ
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شم برنامه سازمان )حاوی چ ست که این  شخص و معینی  باوجوداینکهاندازها، راهبردها و مانند آن( حاکی از آن ا برنامه م

این امکان وجود دارد که این موارد را از دو بخش،  ؛ اماین شرکت در این حوزه وجود ندارداقدامات ا دهیسازمانبرای 

 کرد.استخراج و مستند 

 الف( نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران

ستراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران سازمانکه به نقشه ا سندی راهبردی برای  آینده های دهی به فعالیتنوعی، 

ای ی این نقشه راه حاکی از آن است که در تدوین آن، توجه ویژهشده است. بررسبخش، تدوین 6در  این سازمان است؛

زیستتتی اجتماعات محلی شتتده استتت. در ادامه، به رهنمودهای اصتتلی این ستتند های اجتماعی، فرهنگی و محیطبه ارزش

 شود:انداز، اهداف و راهبردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت اشاره میپیرامون تبیین چشم

ها، توسعه پایدار، شفافیت و پاسخگویی و حفظ اصول سالمت و کرامت انسانارکان جهت ساز، احترام به در بخش

 از: اندعبارتکه  اندهای اصلی مدنظر شرکت، فهرست شدهعنوان ارزشاجتماعی به

ست - سئولیت اجتماعی، ارتقای بهرهصیانت از ثروت ملی و زی سانمحیطی و ایفای م ی و وری نیروی ان

مار به شتتعنوان موضتتوعات استتتراتژیک شتترکت ملی صتتنایع مس ایران، ول فرهنگی، اخالقی و اجتماعی بهتح

 د.آیمی

ی، زایهای کارآفرینی و اشتتتغالهای اجتماعی، توستتعه فرصتتتارتقای مشتتارکت و ایفای مستتئولیت -

ا در برخورد ب ی مهماعنوان راهبردهمحیطی و صتتیانت و حفظ ذخایر معدنی نیز بهارتقای استتتانداردهای زیستتت

 شده است.، توسط این شرکت تدویننفعانذیمشتریان و 

های قانونی و اجتماعی و فرایندهای داخلی نیز در قالب دو بخش فرایندبخش راهبردهای مربوط به در  -

به تصتتتویر نقش مستتتئولیت اجتماعی در ستتتازمانفرایندنیز  ید و عملیات  به های تول  های داخلیفراینددهی 

 شده است.پرداخته
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 محیطیب( چارچوب نهادی و نظام اجرایی اقدامات زیست

سند ملی محیط سالمی ایراندر قالب این چارچوب که برگرفته از  ست جمهوری ا ست،  زی شمه ا سرچ در معدن 

 ,nicico.com) است شدهاهبردی به شرح زیر، تدوینزیستی شرکت، اقدامات رپس از بیان اصول، حقوق و اخالق محیط

n.d.:) 

 کیفیت منابع آبی زیرزمین و سطحی ایجاد یکپارچگی و کارآمدی در مدیریت کمیت و -

 پاکفیت هوا برای دسترسی به هوای پیشگیری، پایش و کنترل کی -

 و بهبود کمیت و کیفیت منابع خاک راهبری، کنترل -

 تی در مصرف منابع انرژیزیسرعایت استاندارهای محیط -

 زیستلمی و فناورانه در بخش محیطهای عایجاد و توسعه ظرفیت -

 ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران

ع مدونی درزمینه ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنای برنامه یشین نیز بدان اشاره شد،پ بخشگونه که در همان

حال، نظرات و آرای مسئوالن این شرکت در گفتگوها، سمینارها و جلسات حاکی از مس ایران در دسترس نیست، بااین

 دهی شده است:آوری، در دو رکن سازمانها در این شرکت حول مفهوم تابگونه فعالیتآن است که این

تی ای درون شرکهدر این بخش به فعالیت انجام شده: اقدامات سازی تولید(حوزه تولید )مقاوم -

 اشاره دارد.

 انجام شدهات : اقداممناطق عملکردی )انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی( -

ا جوار بمناطق هم آوری درهای بیرونی شتتترکت داللت دارد. در این محور، مفهوم تابدر این بخش به فعالیت

شان تکها جلوه پیدا میکارخانه صاد ستند که اقت ستکند. این مناطق عمدتاً مناطقی ه صولی و کامالً واب ه به مح

مس استتت؛ به بیانی شتتیواتر در دوران پستتامعدن )دورانی که ذخیره مس تمام شتتود( اقتصتتاد این نواحی دچار 

آوری در نواحی نگاه و رویکرد خود، افزایش تاب فروپاشتتتی خواهد شتتتد. در همین راستتتتا، این شتتترکت در

 کند.عملکردی را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این مناطق در دوران پسامعدن، دنبال می

 سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی انجام شدهاقدامات 

سازمانی  اقدامات مهم ازجمله سئولیت اجتماعی  ستای ایفای نقش م صنایع مس ایران، در را شرکت ملی  داده  انجامکه 

 :از اندعبارتاست، 

صاد مقاومتی - ستاد مدیریت اقت شکیل  سال  ت ستاد، مقاوم ،1395در  صلی این  سازی مأموریت ا

ستها و تکانهتولید در برابر تنش صاد مقاومتی ا ستر اقت سئولیت اجتماعی در ب ه ارکان و ک های جهانی و انجام م

 .کنندپیگیری آن را اجزای شرکت باید 
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مایشگاه این ن ،کمک برای ساخت و تجهیز نمایشگاه بزرگ جنوب شرق ایران در کرمان -

سعت س یبردارشهر کرمان به بهره ینهکتار در جاده باغ 240به  یکزدن یدر و ستر ساخت محل یده ا . با اتمام 

محل،  ینگذشتتته وجود ا یهااستتتان کرمان برآورده شتتد که در ستتال یجد یازهایاز ن یکی یشتتگاه،نما یدائم

 .شود یجادا یاستان تحول جد ینا یو فرهنگ یاقتصاد یدستاوردها یدر معرف تاسبب شد 

صنایع مس  - شرکت ملی  شارکت  سونگون با م طرح جهاد درمانی در منطقه ورزقان و 

مددجو از خدمات و امکانات دندانپزشتتتکی و ستتتایر  350که در قالب آن، بوده روزه  طرحی چهاراین  ،ایران

 شده، استفاده کردند.خدمات بهداشتی و درمانی فراهم

این طرح از ابتدای  بابک،وکارهای کوچک و متوس  ط ش  هرس  بطرح احیا و توس  عه ک -

شهر کارآفرینی»اندازی وبگاه راه مانندو تاکنون اقداماتی  1396خردادماه  ای ایجاد پنجره واحد بر« شهربابک، 

 .سترا به انجام رسانده اهای تأمین مالی به کارآفرینان پیگیری و رفع موانع تولید، شناسایی و معرفی روش

ستانداردهای محیطپیاده - شرفته و کنترل تولید آالیندهزیسازی ا ویژه در ها، بهستی پی

 صنایع موجود در شهربابک.
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 بندی فصلجمع -3-5

 ( امارات متحده عربیJAFTZ: منطقه آزاد جبل علی )1نمونه  :2-3جدول شماره 

  

 نوع سازمان: منطقه آزاد تجاری

 میمستق یهایگذارهیدرصد از مجموع سرما 32از  شیشامل ب انهیوکار خاورمشبکه کسب نیتربزرگ های عمومی اقتصادی:ویژگی

 144000از  شیدالر و به ثبت رساندن ب اردیلیم 80.2معادل با  یرنفتیثبت تجارت غ ،یالمللنیوکار بکسب 7300از  شیحضور ب ،یخارج

 .ینفر فرصت شغل

 اهداف

 موجود در امارات یاستعدادها نیبهتر یریکارگبه قیرشد از طر قیاستقبال از تنوع و تشو -

 ستیزطیوکار، آموزش و محکسب نهیدر زم نانیمشارکت با نوآوران و کارآفر -

 صرف یاقتصاد یهاتیکارمندان و شهروندان( بر فعال ان،ی)کارفرما نفعانیذ یازهایدادن به ن تیاولو -

 های فعالیتی )ارکان(زمینه

 مسئولیت اجتماعی

محیط کار: اولویت دادن به ایجاد محیطی که رضایت کارمندان را به همراه دارد. تعدادی برنامه و خطوط  -

ضمینراهنما تدوین ست که ت صتشده ا شامل تأمین فر صد کلیدی  سکننده مقا عه، های برابر آموزش و تو

ده شان سازماندهیها و خدمات تخصصی است که درصدد ارتقای رفاه اجتماعی کارمندها و منفعتپاداش

 است.

سهیل فعالیتبازار:  - سط ذیهای انجامت سازمانیشده تو سئولیت اجتماعی  که در نهایت  نفعان مرتبط با م

نفعان، کنند. برای تشتتتویق مشتتتارکت ذیشتتتده برای اجتماعات را چندین برابر میهای حاصتتتلمنفعت

د وکار منطقه آزاد در آن شرکت کننای کسبشوند تا مشتریان و شرکهایی ایجاد میسمینارهای و کارگاه

ستتئولیت های مرتبط با متا در قالب آن به یادگیری و اشتتتراک تجربیات خود بپردازند و درنهایت کاربستتت

 وکاری خود نهادینه کنند.های کسباجتماعی را در فعالیت

مامی زیست در تمحیطهای دوستدار زیست و ارتقای کاربستتعهد برای مراقبت از محیطزیست: محیط -

های متنوعی را در زیستتتتی جنبههای محیطهای انجام شتتتده در منطقه آزاد وجود دارد. ستتتیاستتتتفعالیت

وستتاز ستتبز و نیز کاشتتت های تجدید پذیر، استتتانداردهای ستتاختمانند کارایی انرژی، انرژی)گیرد برمی

 گیاهان(.

یت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری جبل علی، اقدام ترین ابعاد مرتبط با مستتتئولاجتماع: یکی از کلیدی -

 مثابه یک کلیت( است.سالمت جامعه )بهبه مؤثربرای افزودن ارزش و کمک 

ا یی که بهاجنبهگذاری در تمامی المللی، منطقه آزاد به ستتترمایهچه در مقیاس محلی و چه در مقیاس بین

 ند.کمثبتی را به همراه دارند، اقدام می تأثیرات معیارهای مشخص منطقه آزاد همخوانی داشته و نتایج و

های انجام نمونه فعالیت

 شده در هر زمینه

 دهی برنامه کارورزی طموهیسازمان

 مشارکت در رویداد ساالنه روز بدون خودرو

 مشارکت در رویداد ورزشی ماراتون دبی

 ساخت یک مدرسه در نپال برنامهپیشنهاد و برگزاری 

 پرورشگاه 25های متنوع آموزشی و تفریحی در بیش از برنامهبرگزاری 

 های پایدارگیری از انرژیاقدامات نوآورانه در بهره

 سرپرست، کارمندانآموزان و دانشجویان، زنان، نیازمندان، کودکان بیدانش جامعه هدف
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 ( امارات متحده عربیRAKFTZ)الخیمه رأس: منطقه آزاد 2نمونه : 3-3جدول شماره 

 

 ( عمانSOHARمنطقه آزاد صحار ) :3 : نمونه4-3جدول شماره 

 نوع سازمان: منطقه آزاد تجاری

 کشور. 100شرکت و بنگاه از بیش از  8000های عمومی اقتصادی: جذب سرمایه از بیش از ویژگی

 اهداف

 خدمت گذاری به اجتماعات محلی -

 آموزش و تحصیالتکمک به رشد  -

 زیستمراقبت از محیط -

 کارمندانبهداشت و سالمت  -

 های فعالیتیزمینه

 ارکان مسئولیت اجتماعی، شامل:
دهنده خدمات به اجتماعات محلی، های ارائهاحترام به جامعه محلی: همکاری نزدیک و رودررو با سازمان -

 نه حفاظت و مراقبت از محیط طبیعیالمللی، ارائه مقررات فعال درزمینهادهای خیره بین

ی و های فنوکار بهتر، پشتتتتیبانی زیرستتتاختی، نوآوریهای کستتتبن: ارائه راهاولویت دادن به مشتتتتریا -

 بخشی به مشتریانق رهیافت اولویتاصلی از طری نفعانذیعنوان کنندگان بههای عمومی به استفادهکمک

شخاص و گروه - سعه و نگهداری از ا سعه نیروی کار: اتخاذ رهیافت فعاالنه درزمینه تو ستعتو از داد های باا

ریزی های متمرکز آموزشتتی و برنامههای پاداش مؤثر، نوآوریهای آموزشتتی جامع، ستتیستتتمطریق برنامه

 پیشرفت

 وکارهای موجودروز نوآوری در کسبتعهد و نوآوری: فراهم آوردن امکانات برای ب -

 های عمل مسئولیت اجتماعی شامل:حوزه
غلی های شتتشتتود تا به تولید فرصتتتآزاد متعهد می یوکار: مبتنی بر این حوزه، منطقهالف( حوزه کستتب

 .زیست بپردازدحال، حفاظت و مراقبت از محیطجدید، رشد اقتصادی و درعین

زیست اقدامی ضروری برای تضمین سالمت سازمان و اجتماعی زیست: حفاظت از محیطب( حوزه محیط

 کند.است که درون آن فعالیت می

 انجامهای نمونه فعالیت

 در هر زمینه شده

 2004سازی امارات از سال اندازی و اداره کمپین پاکراه

 (EHSزیست و ایمنی )ی جامع سالمت، محیطسازی برنامهپیاده

 2009سازی سیستم یکپارچه بازیافت در سال پیاده

 (EPCزیستی )برگزاری سلسله سمینار عملکرد محیط

 (EHSزیستی )سازی سیستم خدمات ضروری محیطپیاده

 (HELPی سبک زندگی کارمند سالم )برگزاری برنامه

 کارمندان، ساکنان شهر جامعه هدف

 نوع سازمان: منطقه آزاد تجاری

 گذاری خارجی.باال بر اساس رشد روزافزون سرمایهاز نمونه مناطق آزاد با سرعت رشد های عمومی اقتصادی: ویژگی

 اهداف

 ای کارایی و امنیت ترافیک دریاییعنوان بندر اصلی و ارزشمند در منطقه از طریق ارتقفعالیت به -

توسعه، ساخت، مدیریت و فعالیت بندر و ناحیه صنعتی منطقه صحار به شکلی پایدار در معنای فراگیر منطقه  -

 از طریق:

 اقبت از کیفیت زندگی در اجتماعاتمر - سودرسانی به اجتماعات؛ - زیست؛مراقبت از محیط -

 زیستهای اجتماعی و محیطی، ارزشمانند سالمتتوجه به مراقبت از منافع آینده اجتماعات به -
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 ( کره جنوبیMFTZ: منطقه آزاد ماسان )4: نمونه 5-3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 های فعالیتیزمینه

 ارکان مسئولیت اجتماعی شامل:

 شفافیت./ تعهد؛/  پایداری؛

 مسئولیت اجتماعی شامل:های عمل حوزه

های های تحصیلی، برنامههزینهای از طریق ارائه کمکوحرفههای آموزشی و فنیآموزش: حمایت از فعالیت

 های سالمت و ورزش برای مدارسامهآموزان و برنتوسعه دانش

 وداشتغالیهای خانسیلان و نیز پتهای کارورزی جوانکارآفرینی: تعهد به ارتقا و حمایت از ایجاد اشتغال برنامه

زیست: تعهد به ایجاد محیطی سالم، ایمن و امن برای کارمندان، کارکنان صنایع بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط

 کنندگان و اجتماعات اطراف آنجعهمرا

 و مانند خبررسانی، بازدید از مدارسهای متنوع بههای سازمان از راه: ارائه و معرفی فعالیتنفعانذیمشارکت 

 های مشترک اجتماعی و ورزشیعالیتف

 انجامهای نمونه فعالیت

 در هر زمینه شده

 زیستهداشت، ایمنی، امنیت و محیطهای مرتبط با بها و فعالیتبرگزاری و حمایت مالی و معنوی از همایش

 2017در سال  برگزاری دوره آموزش تابستانی

 آموزان شهرهای صحار و لیوادانش حمایت مالی از جشن قدردانی از

 ونقل و ارتباطاتمکاری وزارت حملالمللی علوم دریایی با هتأسیس کالج بین

 ی بانوان: قدم برداشتن با یکدیگرحرفه"برگزاری کارگاه 

 لیجهای خنی بانوان شورای همکاریکمک به گروهی از بانوان کارآفرین برای شرکت در انجمن کارآفری

 های خیریه و رویدادهااز برنامه المللی در حمایتنهاد بومی و بینهای مردمازمانهمکاری با س

 آموزان و دانشجویان، زنان، اجتماعات محلی، نیازمندان، کارمندان.دانش جامعه هدف

 سازمان: منطقه آزاد تجارینوع 

شرکت خارجی  80گذاری خارجی در کره جنوبی، فعالیت بیش از های عمومی اقتصادی: اولین مجموعه صنعتی مخصوص سرمایهویژگی

 در این منطقه به صادرات. انجام شدهدرصد از کل تولیدات  98ی آزاد، اختصاص بیش از در این منطقه

ر ر هد انجام شدههای نمونه فعالیت

 زمینه

 2011ها در سال ی از توسعه پروژهبرگزاری سمینار حمایت فن -

 2011مدیریت و نیروی کار در سال  یبرگزاری کارگاه توسعه -

 تکنیک کره جنوبیه پلیدانشگاهی با دانشگا-نامه صنعتیامضای یادداشت تفاهم -

المللی داردهای بینرعایت استانی آزاد با تجهیز و نوسازی خوابگاه کارمندان ساکن در منطقه -

 زیستیو محیط

 2011انرژی در منطقه آزاد در سال جویی در مصرف سازی سیستم پایش صرفهپیاده -

 آموزان و دانشجویان، کارمندان، دانشگاهیاندانش جامعه هدف
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 (NICICOایران ): شرکت ملی صنایع مس 5نمونه : 6 -3جدول شماره 

 نوع سازمان: شرکت غیرتجاری

 ترین تولیدکننده مس در ایران و پانزدهمین شرکت تولید مس در جهان.های عمومی اقتصادی: بزرگویژگی

 اهداف

 ستند:استخراج هاهداف مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت از دو قسمت قابل

 مس ایرانستراتژی شرکت ملی صنایع الف( نقشه ا

ها، توسعه پایدار، شفافیت و سالمت و کرامت انساندر بخش ارکان جهت ساز، احترام به -

 اند.های اصلی مدنظر شرکت، فهرست شدهعنوان ارزشپاسخگویی و حفظ اصول اجتماعی به

روی انسانی وری نیمحیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی، ارتقای بهرهصیانت از ثروت ملی و زیست -

عنوان موضوعات استراتژیک شرکت ملی صنایع مس تحول فرهنگی، اخالقی و اجتماعی به و

 آیند.حساب میایران، به

زایی، های کارآفرینی و اشتغالهای اجتماعی، توسعه فرصتارتقای مشارکت و ایفای مسئولیت -

راهبردها  ترینهمعنوان ممحیطی و صیانت و حفظ ذخایر معدنی نیز بهارتقای استانداردهای زیست

 شده است.، توسط این شرکت تدویننفعانذیدر برخورد با مشتریان و 

 های قانونی وفرایندهای داخلی نیز در قالب دو بخش فراینددر قسمت راهبردهای مربوط به  -

دهی به های تولید و عملیات، به تصویر نقش مسئولیت اجتماعی در سازمانفراینداجتماعی و نیز 

 شده است.ی داخلی پرداختههافرایند

 زیستینظام اجرایی اقدامات محیط ب( چارچوب نهادی و

 اند:شدهزیستی به شکل زیر تدویناقدامات راهبردی درزمینه حفاظت محیط

 کیفیت منابع آبی زیرزمین و سطحی ایجاد یکپارچگی و کارآمدی در مدیریت کمیت و -

 سترسی به هوای پاکفیت هوا برای دپیشگیری، پایش و کنترل کی -

 و بهبود کمیت و کیفیت منابع خاک راهبری، کنترل -

 زیستی در مصرف منابع انرژیمحیط رعایت استاندارهای -

 زیستهای علمی و فناورانه در بخش محیطایجاد و توسعه ظرفیت -

 های فعالیتیزمینه

ومتی و مفهوم اقتصاد مقاهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت حول فعالیت

 اند:دهی شدهآوری پیرامون دو رکن سازمانتاب

کتی های درون شرعالیتدر این بخش به ف انجام شدهسازی تولید(: اقدامات ی تولید )مقاومحوزه -

 گردد.بازمی

 در این دهانجام شمناطق عملکردی )انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی(: اقدامات  -

جوار آوری در مناطق همهای برون شرکتی داللت دارد. در این محور، مفهوم تاببخش به فعالیت

 کند.ها جلوه پیدا میبا کارخانه

ر در ه انجام شدههای نمونه فعالیت

 زمینه

 1395یریت اقتصاد مقاومتی در سال تشکیل ستاد مد

 در کرماناه بزرگ جنوب شرق ایران کمک برای ساخت و تجهیز نمایشگ

 مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران طرح جهاد درمانی در منطقه ورزقان و سونگون با

 وکارهای کوچک و متوسط شهربابکسبطرح احیا و توسعه ک

ر صنایع موجود ویژه دها، بهزیستی پیشرفته و کنترل تولید آالیندهسازی استانداردهای محیطپیاده

 در شهربابک

 ردازان، اجتماعات محلی، کارمندانایده پ جامعه هدف
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 شگفتاریپ

خود را از دست داده است و  یمعنا ،یاشهیاند یو محدود در حصارها یتک ساحت ستیاست که امکان ز هاسال

 تیمستتئول کردیها رواز آن یکیکه  میتوستتعه هستتت یندهایفرا یدر موضتتوع راهبر یدیجد یکردهایدر جهان شتتاهد رو

 ها مطرح شد.معطوف به عملکرد سازمان تیریمد ۀتوسط متفکران رشت 1950 ۀ( است که از دهCSR) یشرکت یاجتماع

ود تمرکز خ یو اقتصتتاد ییبنا ریمنافع و منابع ز ۀتنها بر رشتتد و توستتع شتتانیذات تیکه بنا بر مأمور ییهاستتازمان

سود و ز سبه  شتند و محا صاد انیدا ستگاه یابیشاخص ارز نیتریمحور ،یاقت س شانیعملکرد درون و برون د وب مح

به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند.  یخود را اندک دید ،یمدن یهادر ابتدا تحت فشار مردم و سازمان شد،یم

سازمان شیضرورت افزا شنیشدن در تعامالت ب رفتهیپذ ،یاعتبار  ص ،یحکمران یبخ ستیس ۀورود مؤثر در عر  یگذارا

 نآنا ،یتوسعه در آکادم دیجد یهاهیو مطرح شدن نظر گرید یهاسازمان یتجربه و دستاوردها شه،یو تبادل اند یعموم

 و مشارکت سوق داد. یحکمران یالگو نیا ریزناپذیو گر یضرورت حتمرا به

 توانیخواهد داشت و نم ییبه سزا ریتأث یرونیب طیها بر محوضوح مشخص است که عمل سازمانبه گرید امروز

 دیکه فوا است ییبه سمت و سو یاجتماع تیمسئول شیگرفت. گرا دهیها بر جامعه را ناداز عملکرد آن یناش انیسود و ز

شد که با یاگونهها بهسازمان انیاست که سود و ز نیبر ا ششده است. لذا تال فیدر امتداد آن تعر یو مل یاجتماع محل

 یونگچگ نیدارد؛ بنابرا یبر نظام اجتماع یاعمده ریها تأثعمل ستتازمان کهییمتحمل نشتتوند. ازآنجا یاضتتاف نهیمردم هز

ران آن به جب ملزم ان،یز دنیمتوجه جامعه نشتتود و در صتتورت رستت یانیباشتتد که در اثر آن ز یاگونهبه دیها باآن تیفعال

شند. امروزه ا سازمان بر مناطق پ یضرورت اثرگذاربه فیتعر نیبا سترش زین یرامونیمثبت و مؤثر  ست. چنان تهافیگ که ا

س شورها و همچن یاریدر ب شمگ نیاز ک سبت چ سازمان یرین ست ییرهابه کا دیبا رانیامروزه همه مد ،یداخل یهااز   د

 باشد. آنیهابا ارزش قبزنند که موردقبول جامعه و منطب

ت، ها مهم اسوجود دارد و پرداختن به آن یاجتماع تیابعاد مسئول زیو ن فیکه در مورد تعر یاز مباحث نظر جدا

سئول شه راه م سازمان یاجتماع تینق سعه دیبا یهر  سالت تو سطح  و اقدام آن تیحوزه فعال یریو فراگ یابا توجه به ر در 

مختصتتتات ممکن آن ستتتازمان با توجه به  ییشتتتناستتتا ،یاجتماع طیو اعتبار آن در مح گاهیشتتتناخت از جا ،یو محل یمل

 یالمللنیو ب یمل اتیبرحستتب تجرب یرامونیپ طیبر مح یو اثرگذار یریعام و خاص و ستتنجش برد اثرپذ اتیخصتتوصتت

 شود. نیتدو

کت ییهاتالش ماع تیئولمستتت ۀها در حوزکه شتتتر جام م یاجت ند،یخود ان دارد و از  یعیوستتت فِیط ده

تالش  نی. اردیگیرا در برم یارتباط دوستانه با مشتر یهاکیو تاکت استیبِرند تا س کی یبر رو یماد یهایگذارهیسرما

ت صور یطیجامعه مح یو مهارت یتوانمند سطحو ارتقاء  یعموم ۀانداز مشارکت فعال در عرصنخست با چشم ۀدر وهل

شرکت،  یهاتینسبت به فعال یاپوشش رسانه شیجامعه نسبت به شرکت، افزا یاما موجب بهبود تصور عموم رد،یپذیم
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و  یفعاالن اقتصتتاد یآرام و مناستتب برا یکار طیمح جادیا گذاران،هیمشتتارکت کارکنان، جذب و حفظ ستترما شیافزا

 .ودشیم ،یسازمانبرون یروهاین لیو پتانس تیاز ظرفکارکنان و استفاده  تیخالق شیفزاکارمندان شرکت، ا

 یرامونیپ طیبر مح ریمسئول رفتار خود و تأث ینهاد ایمهم که هر فرد، گروه، سازمان  نیاساس و با توجه به ا نیا بر

سازمان منطقه آزاد چابهار به ست،  سازمانا سعه یعنوان  سطح مل یاتو سازمان در منطقه،  نیو اول یو محل یامنطقه ،یدر 

رار خود در دستتتور کار ق یتیفعال یمحورها نیتراز مهم یکیعنوان را به یاعاجتم تیمستتئول ۀو اقدام در حوز یزیربرنامه

 حاضر و فعال در محدوده یاقتصاد یهاسازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاه نیا یاجتماع تیداده است. مسئول

 است. شدهفیتعر

سعه منطقه یتالق ۀدر چابهار )نقط یتیکانون فعال نیتریعنوان جدمنطقه آزاد چابهار به  سند مهم تو شور  یادو  ک

بر  یاساس یریخود در منطقه، تأث کیتیو ژئوپل کینقش استراتژ لیتوسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق( به دل یعنی

 -رقشتتمال و شتت -جنوب یارتباط یدورهایکر تیتقو ،یالمللنیبتعامالت  ،یدانش و فنّاور ،یاجتماع یاقتصتتاد و فضتتا

به  شتیفعال اسیمق کهییونقل دارد و ازآنجاو حمل یبندر ۀدر منطقه و توستتع رانیا یو تجار یاستتیغرب، مناستتبات ستت

 اعمدر دو بخش فرهنگ و اجت یمحل یهاطور حتم بر مناسبات و کنشدارد به عیسر یو روند رودیم ینیسمت فرا سرزم

 یراه مشتتهود استتت، در پ یابتدا نیاز آن در هم یکه بخشتت یریچشتتمگ یانهیرهگذر آثار هز نیاثرگذار بوده و از ا زین

 ستتتیزطیبا نگاه به مراقبت از مح یمحل ۀجامع یمشتتارکت حداکثر ازمندیتوستتعه مورد انتظار، ن یداریخواهد داشتتت. پا

دن توسعه، مشارکت دا انیشود که در کنار اراده و خواست متول ققمح تواندیم یطیدر شرا یمحل ۀاست. مشارکت جامع

 یریپذتوستتعه و مشتتارکت یهاکه شتتاخص دهدینشتتان م یخوببه ،ینی. مشتتاهدات عردیمورد توجه قرار گ یجامعه محل

به  یآت یهاروند در سال نیو ا ستیمناسب ن ،یمهارت یهایآموزش، بهداشت و توانمند یهاجامعه، خصوصاً در حوزه

 مراه خواهد شد.ه یندتریناخوشا یاجتماع یامدهایبا پ گفته،شیدر دو محور پ یتیفعال یهاکانون ریسا یریگشکل لیدل

 ازمندیمنطقه، ن لیبدیب یهااز فرصتتتت یریگامکان بهره یضتتترور یازهاینشیعنوان پبه دار،یپا تیو امن توستتتعه

 نیحاضتتر در منطقه استتت. با چن یفعال اقتصتتاد یهاها و بنگاهتوستتط همه ستتازمان یجانبه و عمومهمه ،یاقدامات استتاستت

توسعه  در مدل یاجتماع یهاتیفعال شرانیپ "تواند در نقش یسازمان منطقه آزاد چابهار م یاجتماع تیمسئول ،یکردیرو

ضا دیعمل نما "زا درون ضمن کاهش حس نار سبت به پ یتیو  سعه اقت یامدهایو دغدغه ن ضا یصادتو از  ،یمحل یدر ف

 یبوم یروهایبالقوه ن لیو پتانس دینما یریشگیپ نده،یدر آ یااز مجموعه اقدامات توسعه یاحتمال گسست اجتماعات محل

ستا صاء و در را صاد ۀچرخ یرا اح شد اقت سطح آگاه ،یر ضاء جامعه محل یو توانمند یارتقاء  شد. چن تیفعل یاع  نیبخ

شبرهم س یحکمران ۀحوز نفعانیو هدفمند ذ داریجزء از راه تعامل پا یکن ستیو  عاالن و ف یاجتماع یروهایبا ن یگذارا

 ممکن است. یالگو نیترییو اجرا نیترجامع یاجتماع تیمسئول کردینخواهد بود که رو سریم یبخش مدن
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مهم است که با تالش موسسه مطالعات و  نیتحقق ا یبرا یامنطقه آزاد، الگو و قاعده یاجتماع تیمسئول ۀنظامنام

 نیتر حسدک یجناب آقا یعلم تیریدر کشور و با مد یعلوم اجتماع ینهاد علم نیدانشگاه تهران، اول یاجتماع قاتیتحق

 نیسپاس را داشته باشم. ا تیو همکارانشان نها شانیزحمات ا زا دانمیم فهیاست که وظ دهیگرد نیتدو یجاجرم یمانیا

 یهایازمندیتوسعه، ن یآت یهاچابهار و مناطق همجوار و ضرورت یشهر ۀمنطق یدانیم شیمطالعات و پا یۀنظامنامه بر پا

استتتخراج و در قالب هدف، راهبرد،  یدرستتترا به داریجامعه و الزامات توستتعه پا یو حضتتور حداکثر یریپذمشتتارکت

 کرده است. نیمجموعه تدو نیفعال در ا یهازاد و شرکتعنوان نقشه راه سازمان منطقه آو برنامه به استیس

عات ندیفرا یبر اجرا یعلم نظارت بافهم عم یدکتر عبدالوهاب شتتتهل یبر عهده جناب آقا یمطال  قیبر بوده که 

 یپژوهش میت یهاافتهینموده و بر  نیمطالعه را تدو یتوسعه، استراتژ ندیمنطقه در فرا یفرهنگ و اجتماع بوم یهاضرورت

 نیکه در ا یکسانهمه زیاز همکارانم و ن ان،یتشکر را داشته باشم. در پا تینها شانیاز ا دانمیاند که الزم مصحه گذاشته

 نیا حیصتتح ینمود تا با اجرا مینموده و تالش خواه یاند قدردانستتازمان منطقه آزاد چابهار بوده گریاریاقدام ارزشتتمند 

حرکت  ،ستیزطیمح زو مراقبت ا یجامعه محل یجلب مشارکت حداکثر کردیبا رو منطقه داریبرنامه در جهت توسعه پا

 .میینما

 

 یکرد میعبدالرح

 رعاملیو مد رهیمدئتیه سیرئ

 چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان
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 مقدمه

شته، منطقه آزاد تجار یهااز دهه صاد یهااز قطب یکیچابهار  یصنعت-یگذ سطوح ب یجذاب اقت  ،یلالملنیدر 

شرق ا یو مل یامنطقه س رانیدر جنوب  ست. پس از تأ ستقرار فعال سیبوده ا  ،یجارمتعدد ت یهاتیمنطقه آزاد چابهار و ا

ساختیدر محدوده آن، ز یو خدمات یصنعت سعه یهار صاد یاجتماع ،یاز نظر کالبد یسبمنا یاتو مده به وجود آ یو اقت

 عمل کنند. یمل زیو ن یدر سطوح محل یاجتماع-یرونق اقتصاد یهاشرانیمثابه پبه توانندیاست که م

سعه سعه در جا تو صت جادیدرکنار ا ،یگرید یدر چابهار، همچون تو و  یتیمنجر به تحوالت جمع یکار یهافر

 عیستتر شیافزا خواهد شتتد. یاستتاستت یهامنطقه دچار چالش ندهیها آشتتده استتت که بدون توجه به آن یپرشتتتاب یاجتماع

در  یتعددم یبه شتکل گرفتن مستائل اجتماع رنامتوازن منج ینیشتهرنشت ندهیچابهار و رشتد فزا یدر منطقه شتهر تیجمع

اء ارتق یبرا یزیربرنامه زیگذشتتتته توستتتعه و ن یدر الگوها یحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگر

 .طلبدیرا م یتوسعه اجتماع یهاشاخص

 یهاتیتوستتتعه منطقه تاکنون، موفق گریباز نیتریعنوان جدچابهار به یصتتتنعت-یمنطقه آزاد تجار ستتتازمان

شمگ س یریچ ست اما تا ر شته ا سقف ظرف دنیدا س شیهاتیبه  ستقرار رو شیدر پ یطوالن یریم  تیسئولم کردیدارد. ا

 شیزاو اف یه توستتعه جامعه محلب شتتتریهر چه ب یبندیپا یبرا دیجد ینهادستتاز کیستتازمان  نیدر ا یشتترکت یاجتماع

 حوزه است. نیمنابع اختصاص داده شده در ا یوربهره

ا به مطالعات مختلفی انجام گرفت تچابهار، صتتنعتی -تجاریمنطقه آزاد  مستتئولیت اجتماعیِ نظامنامه برای تدوین

 هایها و مدلدر جلد اول، پس از بیان کلیات پژوهش، نظریه ی عمل، دستتت یابیم.هاحوزهوضتتوع و شتتناخت دقیقی از م

های موفق از نتایج حاصتتل از بررستتی نمونهبا نگاهی به مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش، 

شرکتی سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سازمان موفق  5این رهیافت در  یریبارگ ی عملی بهتجربه، تجارب عملی کارب

شده) شخص انتخاب  ست. در این بخش،  (اندکه مبتنی بر معیارهای م سی قرار گرفته ا ی نمودن چگونگی عملیاتمورد برر

اصتتتلی، ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،  نفعانذی، اهداف و اندازچشتتتم)چند بخش مجزا مستتتئولیت اجتماعی در 

قدامات حوزه قالب هر رکن و در  ینیبشیپهای تمرکز و ا قدامات عملی  یادهیگزنهایت، شتتتده در   (شتتتدهانجاماز ا

ی هاشتتتت که نمونهشتتتدند. البته باید در نظر دا یبندجمعترین رهنمودها در قالب جداولی و در انتها، مهم شتتتدهیبررستتت

نی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر الطو ییهاستتابقدارای  تجارب موفق جهانی، عموماً عنوانبهشتتده بررستتی

تدوینی در راستای  یهابرنامه، پس نباید انتظار داشت که اندپشت سر گذاشتهاند و مراحل اولیه آن را ای جامع بودهبرنامه

ی اجرا شده در فعل یهابرنامهبه  کاز شبیه یا نزدیغمسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آ

 د.کنمشخص می شیازپشیببندی اقدامات را تاولوی ممفهو حطر مها باشد. همین امر، لزوآن
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صویریمجلد دومدر  ستند ، با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه، ت سائل و ویژگیاز  م ماعی های اجتم

 نیترمهمستتتنجی از زنیایک ، شتتتدهیآورجمع یهادادهتحلیل  . باه استتتتترستتتیم شتتتدحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار، 

ت و شتتوند، صتتورت پذیرف یدهستتازمانها هایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنوزهح

ی هاین حوزهشتتود که تعیمی تأکیددر ادامه گرفت. قرار  مورداستتتفاده نظامنامهعاتی برای تهیه المنبع اط نیترمهم عنوانبه

ارائه خدمات و مشتتخص محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت. هدفمند بودن  ستتازی جامعهفعالیتی و توانمند

ستتتت که همگی از های مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیهدف در جهت پیشتتتبرد برنامه بودن جامعه

صل می صحیح جامعه محلی حا صادی، در دو حوزه اجتماعی و شناخت  ست تا فارغ از حوزه اقت شوند و تالش بر این ا

 را داشته باشد. ریتأثنیز بتواند بیشترین  ستیزطیمح

ست که در قالب دو بخش  شرکتی منطقه آزاد چابهار ا سئولیت اجتماعی  سوم گزارش، حاوی نظامنامه م ( 1جلد 

استت. در این  شتدهمیتنظی منطقه آزاد، ی اقتصتادی فعال در محدودههاگاهبنها و ( نظامنامه شترکت2نظامنامه ستازمان و 

مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات، اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که 

ات ستتتازمان منطقه آزاد . در ادامه، اهم اقداماندشتتتده، توضتتتیح داده اندپژوهشبرآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی 

ی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان، ستتاختار اجرایی حوزهچابهار در 

شکل از  سازمان، مت ست که بخش مربوط به  شده ا صلی نظامنامه ارائه  ست. پس از مبانی، متن ا شده ا  4نظامنامه معرفی 

هدف کالن،  4ها، متشکل از و بخش مربوط به شرکت طرح 159سیاست و  34، دراهبر 15هدف خرد،  19هدف کالن، 

 سیاست اجرایی و طرح است. 33راهبرد،  15 هدف خرد، 19

ز و نی برگزارشتتتدهی آموزشتتتی هاکارگاهی پاورپوینت هالیفادر مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد، 

 است. شدهارائهگزارش تصویری از مطالعات میدانی 

-یدر سازمان منطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تیمسئول یاتیعمل _یبرنامه راهبرد نیتدو» 1رح اقدام پژوهیط

سو یصنعت سه مطالعات و تحق یصنعت-یسازمان منطقه آزاد تجار یچابهار که از  س شگاه  یاجتماع قاتیچابهار به مو دان

مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،  یهاماندر ستتاز یامداخله -یطرح پژوهشتت نیتهران واگذارشتتده استتت، نخستتت

منظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن به یامداخله یهامدل یطراح زیو ن یسازمانو برون یسازمانشناخت مسائل درون

 .بالفصل آن است طیحوزه نفوذ مح یهارساختیدر توسعه ز

سروش کیبر  یطرح که مبتن نیا در شتهانیم یشنا صاد ،یاختشنجامعه یار ساز یتیریمد ،یاقت شهر ست،  یو  ا

سائل اجتماع شناخت م شده که با  صاد-یتالش  سائل ادار طیمح یاقت صل، م  یهاجربهت ،یسازماندرون یتیریو مد یبالف

نقشه راه  ،یتشرک یاجتماع تیمسئول یو استاندارها هاهینظر م،یو مفاه یشرکت یاجتماع تیمسئول یو مل یامنطقه ،یجهان

                                                           
1 .Action research 
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 یستتتازمان بتواند با نگاه نیشتتتود تا ا نیستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدو یو بازمعمار فیبازتعر یبرا یستتتاختارتحول 

سان یآگاه زیو ن رامونیپ طیمح یاجتماع یهابه چالش نانهیبواقع شگران جامعه محل یاز منابع ان گفتمان  زا یسازمان و کن

اختصتتاص  یجامعه محل یتوستتعه اجتماع یکه برا یکرد منابع نهیدر هز یشتترکت یاجتماع تیمستتئول یتیریمد یو الگوها

 ند.ایفا کجنوب شرق کشور  یادر توسعه منطقه یشتریسهم ب نیعمل کند و همچن تریبهره ببرد و راهبرد دهدیم

 تیریپروژه با مد یعنوان مجردانشتتتگاه تهران به یاجتماع قاتیمهم، موستتتستتته مطالعات و تحق نیانجام ا یبرا 

شک نجانبیا ش میت لیاقدام به ت ضا یپژوه سع میت یکرد. اع سجامعه ی)دکترا دفریمع دیدکتر  س(، دکیشنا  یمانیا نیتر ح

س )کارشتتنا یمی(، کاظم رحیشتتهر یطراح یدکترا) یجز کیتوستتعه(، دکتر مونا ول یشتتناستتجامعه ی)دکترا یجاجرم

(، تیری(، آرش خان دل )کارشناس ارشد مدیتماع)کارشناس ارشد توسعه اج یاری یصف نی(، رامیارشد توسعه اجتماع

شجو یکاروان فیعبدالط سجامعه یدکترا ی)دان سائل اجتماع یشنا ستمیم شگر ی(، طال ر شد پژوه شناس ار ( و ی)کار

امور  یهایستتپاس را دارم. هماهنگ تیهمه نامبردگان نها ی( بود که از همکاراتیارشتتد ادب س)کارشتتنا یفاطمه خاور

سه مطالعات و تحق یپروژه را کارکنان بخش ادار یادار س شگاه تهران، انجام دادند که از تک یاجتماع قاتیمو تک دان

 .کنمیها تشکر مآن

 

 یجاجرم یمانیا نیحس

 دانشگاه تهران یاجتماع قاتیموسسه مطالعات و تحق سیرئ
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 چابهارصنعتی  -تجاریمنطقه آزاد  درمسئولیت اجتماعی مسائل حوزه  بررسی -4

 سازمان نفعانذیمسئله شناسی مطالعه بر اساس الگوی   -4-1

 نفعانذیتبیین مدل  -4-1-1

که جامعه را  ستا هاییفعالیت امدهاییبه پ ییشرکت در پاسخگو تیمسئول ی به معنایشرکت یاجتماع تیمسئول

ست.  نفعانذی. منظور از جامعه، همه دهدمیخود قرار  تأثیر تحت سیمشرکت ا ساس یک تق  نفعانذیتوان بندی میبر ا

ها، به چهار رکن تقستتتیم کرد. رکن نخستتتت به خود شتتترکت مربوط بوده و شتتتامل: وظایف و برنامه را شتتترکتهر 

سانی اخالقی و قوانین و کلیه مسائل مربوط به کار هنجارهایها، ها، رویهمشیاندازها، خطچشم کنان سازمانی و نیروی ان

شامل می شتریان خرد و کالنی را  ست. رکن دوم م ستند و در حوزه خا صلی ه شرکت ا ستقیم با  د وشود که در ارتباط م

صورت غیرمستقیم با شرکت در ارتباط است و در آخرین رکن که به است جامعه محلی کنند. رکن سوممستقل عمل می

ست، محیط ستکه رکن چهارم ا سازمان منطقه آزاد چابهار، قرار می زی شکل زیر،  نفعانذیگیرد. در  در چهار رکن به 

از  تغییر مدیریتا شود تا ب لیسازمانی تبدفرهنگ کیبه  دیبا . مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزادهستندقابل توصیف 

 تیولدیگر مستتئعبارتبه ؛روش عمل کنند نیبه هم دیهم با ریبدانند که با رفتن آن مد ستتازمان نرود و همه اعضتتای نیب

 کیشرکت است و  نفعانذی میان است که به دنبال خلق ارزش مشترک یباور سازمان کی ی منطقه آزادشرکتی اجتماع

 وکارکسب در اریج هاییفعالیت یپذیری اجتماعمسئولیت هایبرنامه ؛ بنابراینداشته باشد یانیآغاز و پا که ستیپروژه ن

 .است ازمانس روزانه

 

 
 ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی: 1 -4شکل شماره 

مسئولیت
اجتماعی 

شرکتی

جامعه 
محلی

مشتریان

محیط 
زیست

درون 
سازمان
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 منطبق بر مدل مفهومی نفعانذیشناسایی  -4-1-2

بندی شده است. این تقسیمهر رکن پرداخته نفعانذیبر اساس مدل چهارگانه باال در جدول زیر به توصیف کلی 

با توجه به ارتباط، تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری با ستتتازمان منطقه آزاد چابهار  نفعانذیبر استتتاس اهمیت هر یک از 

گروه، تجار  6 انیبا سازمان در رکن مشتر ینوع همکار کیبه تفک یانسان یروین ،یسازماندروندر رکن  شده است.انجام

فوالد، ستتتازمان بنادر و گمرک، فروشتتتندگان و غرفه داران و در  عیو صتتتنا یمیپتروشتتت دکنندگان،یو واردکنندگان، تول

 یهرش نانینش هیو حاش سیت یکنارک، روستا وچابهار  یشهروندان شهرها ،یخرد در رکن جامعه محل دارانیخر ت،ینها

 ت.فته اسقرار گر ستیزطیمحگروه ساکنان و اداره  ،ستیزطیمحدر رکن  تیدر نها و نهادو مردم یدولت یهاو سازمان

 

 سازمان منطقه آزاد به تفکیک ارکان چهارگانه مسئولیت اجتماعی نفعانذی: شناسایی 1-4جدول شماره 

 

  

 زیر بخشی نفعانذی ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی

 درون سازمان

 نیروی انسانی و کارکنان رسمی

 نیروهای شرکت صید صنعتی

 پیمانی -انسانی شرکتینیروی 

 مشتریان

 تجار واردکنندگان

 تولیدکنندگان

 پتروشیمی و صنایع فوالد

 سازمان بنادر و گمرک

 فروشندگان و غرفه داران

 خریداران خرد

 جامعه محلی

 شهروندان و ساکنان شهر چابهار و کنارک

 ساکنان روستای تیس و حاشیه شهر، کمب

 های دولتیارگانها و سازمان

 هانهاد داوطلب، سمنهای مردمسازمان

 زیستمحیط
 ساکنان و شهروندان شهرستان چابهار، کنارک

 زیست و منابع طبیعی چابهاراداره محیط
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 ی میدانیهامصاحبهو  هامشاهده -4-1-3

های میدانی استتت. تیم مطالعاتی با ستتفر به شتتهر چابهار و کنارک و ها و مصتتاحبهمبنای گزارش حاضتتر، مشتتاهده

ها توانستتت حجم اطالعات های متعدد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام مصتتاحبهانجام بازدیدهای میدانی و هماهنگی

های میدانی به ها و مشتتتاهدهکند. در جدول زیر، مصتتتاحبه آوریجمع نفعانذیبرای تحلیل از نگاه  ایارزندهمیدانی 

سازمان منطقه آزاد و  سئولیت اجتماعی  صاحبه و مدت نفعانذیتفکیک ابعاد چهارگانه م زمان هر بخش، زمان و مکان م

 مصاحبه آمده است.

 آن نفعانذیتوجه به ابعاد و شوندگان با : اطالعات مربوط به مصاحبه2-4جدول شماره 

ارکان 

 چهارگانه

زمان مدت مکان مصاحبه روز و تاریخ مصاحبه افراد مصاحبه شده زیر بخشی نفعانذی

 مصاحبه

 سازمانیدرون

نیروی انسانی و کارکنان 

 رسمی

 یک ساعت و ربع دفتر مدیرعامل 97فروردین  23پنجشنبه  مدیرعامل سازمان

 یک ساعت دفتر معاونت 97فروردین  23پنجشنبه  زیربناییمعاونت فنی و 

 دو ساعت دفتر معاونت 97فروردین  23پنجشنبه  ونقل و ترانزیتمعاونت حمل

 یک ساعت و ربع دفتر معاونت 97فروردین  23پنجشنبه  معاونت توسعه مدیریت

 نیمدو ساعت و  دفتر مدیریت 97فروردین  23پنجشنبه  مدیر غذا و دارو

 یک ساعت دفتر اجتماعی 97فروردین  23پنجشنبه  مدیر اجتماعی

 دو ساعت اداره کار سازمان 97فروردین  26یکشنبه  رئیس اداره کار سازمان

 نیم ساعت اتاق کنفرانس 97فروردین  23پنجشنبه  مدیر روابط عمومی

 یک ساعت 1ساختمان  97فروردین  26یکشنبه  کارمند اداری

نیروهای شرکت صید 

 صنعتی

 یک ساعت داخل خودرو 97فروردین  21شنبه سه کارمند تشریفات

 سه ساعت داخل خودرو 97فرودین  23پنجشنبه  ونقلراننده حمل

 نیم ساعت ورزشگاه ورنا 97فروردین  24جمعه  نیروی حراست ورزشگاه

 ساعتنیم  منطقه آزاد 97فروردین  24جمعه  کارگر فضای سبز

 -نیروی انسانی شرکتی

 پیمانی

 نیم ساعت منطقه آزاد 97فروردین  24جمعه  نیروی راهنمایی و رانندگی

 نیم ساعت منطقه آزاد 97فروردین  25شنبه  نیروی رسیدگی به شکایات

 مشتریان

 یک ساعت مجتمع صدف 97فروردین  25شنبه  واردکننده پوشاک تجار واردکنندگان

 تولیدکنندگان

 یک ساعت کارخانه دانیال 97فروردین  25شنبه  مدیر کارخانه دانیال

 یک ساعت شهرک صنعتی 97فروردین  25شنبه  بندی چایمدیر بسته

 سه ساعت شهرک صنعتی 97فروردین  25شنبه  کارگران شهرک صنعتی

 سه ساعت پتروشیمیدفتر  97فروردین  25شنبه  سرپرست کارگاه پتروشیمی پتروشیمی و صنایع فوالد

 یک ساعت اتاق بازرگانی 97فرودین  23پنجشنبه  دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سازمان بنادر و گمرک

 فروشندگان و غرفه داران

 یک ساعت مجتمع پردیس 97فروردین  25شنبه  غرفه دار تلفن همراه

 سه ساعت مجتمع صدف 97فروردین  25شنبه  غرفه دار پوشاک

 یک ساعت مجتمع صالحیار 97فروردین  25شنبه  خانگیدار لوازمغرفه 

 دو ساعت مجتمع فردوس 97فروردین  25شنبه  غرفه دار مواد غذایی

 سه ساعت کلبه غواصی 97فروردین  24جمعه  کلبه غواصی گذار گردشگریسرمایه
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خریداران خرد محلی و 

 غیربومی

مشتریان چابهاری و کنارکی 

 ایرانیگردشگران 

 هفت ساعت های تجاریمجتمع فروردین 26تا  22از تاریخ 

 جامعه محلی

شهروندان و ساکنان شهر 

 چابهار و کنارک

شهر چابهار و  فروردین 27تا  22از تاریخ  شهر چابهار و کنارک ساکنان

 کنارک

 ده ساعت

شهرداری و شورای شهر 

 چابهار

معاون شهردار و اعضای 

 شورای شهر چابهار

 پنج ساعت شهر چابهار فروردین 5تا  2تاریخ از 

 بیست ساعت شهر چابهار فروردین 5تا  2از تاریخ  گردشگران گردشگران

ساکنان روستای تیس و 

 حاشیه شهر، کمب

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  22چهارشنبه  رئیس شورای تیس

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  22چهارشنبه  رئیس شورای تیسنایب

 سه ساعت روستای تیس 97فروردین  24جمعه  روستای تیس ساکنان

 چهار ساعت منطقه کمب 97فروردین  25شنبه  منطقه کمب ساکنان

های ها و ارگانسازمان

 دولتی

رئیس کمیته امداد امام خمینی 

 )ره(

 دو ساعت محل اداره 97فروردین  23چهارشنبه 

 رفاه رئیس اداره تعاون، کار و

 اجتماعی شهرستان چابهار

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  26یکشنبه 

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  26یکشنبه  رئیس اداره بهزیستی

 دو ساعت شهرداری کنارک 97فروردین  26یکشنبه  شهردار شهر کنارک

 ساعتیک  شهرداری کنارک 97فروردین  26یکشنبه  شهردار سابق شهر کنارک

 یک ساعت بدنی کنارکتربیت 97فروردین  26یکشنبه  رکبدنی کناکارشناس تربیت

 دو ساعت دانشگاه دریانوردی 97فروردین  23چهارشنبه  معاون دانشگاه دریانوردی

کارشناس اداره میراث 

دستی و فرهنگی صنایع

 گردشگری

 یک ساعت محل اداره 97فروردین  23چهارشنبه 

نهاد های مردمسازمان

 هاداوطلب، سمن

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  26یکشنبه  رئیس شورای شهرستان چابهار

 دو ساعت هتل فردوس 97فروردین  22چهارشنبه  رئیس موسسه گوهر صدف

 یک ساعت هتل فردوس 97فروردین  26یکشنبه  رئیس موسسه نبی اکرم )ص(

 یک ساعت شهر چابهار 97فروردین  24جمعه  رئیس موسسه راه سالمت

 زیستمحیط

ساکنان و شهروندان 

 شهرستان چابهار، کنارک

شهرستان چابهار و  ساکنان

 کنارک

شهرستان چابهار و  فروردین 27تا  22از تاریخ 

 کنارک

 ده ساعت

زیست و منابع اداره محیط

 طبیعی چابهار

زیست و رئیس اداره محیط

 شهرستان چابهارمنابع طبیعی 

 ساعت 2 محل اداره 97فروردین  22چهارشنبه 
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 مسائل محوری هر یک از ارکان مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد -4-2

پس از انجام مصتتاحبه با توجه به مستتائل و مشتتکالت موجود با محوریت مستتئولیت اجتماعی شتترکتی و همچنین 

 شده است.پرداخته نفعانذیبندی محورهای مهم و تفکیک چهارگانه های میدانی در جدول زیر به جمعمشاهده

 مسئولیت اجتماعی: محورهای ابعاد 3 -4جدول شماره 

 مسائل محوری هر رکن ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی

 سازمان درونی

 کارکنان

 قانون مداری

 چابکی و کار آیی

 آموزش

 رفاه

 مشتریان

 پتروشیمی و فوالد

 های تولیدیکارگاه

 شفافیت

 های منطقه آزادزیرساخت

 کارگران و قانون کار

 فروشندگانغرفه داران و 

 گذاران و تجارسرمایه

 خریداران خرد

 جامعه محلی

 آموزش پایه و آموزش عالی

 ایآموزش فنی و حرفه

 وضعیت فقر در منطقه

 سالمت، بهداشت و درمان

 نشینیمهاجرت و حاشیه

 های اجتماعیآسیب

 افتراق فضایی و نگاه جامعه

 روستای تیس و منطقه آزاد

 وضعیت چابهار بهزیستی

 ها( در شهر چابهارنهاد )سمنهای مردمسازمان

 اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر

 جامعه بومی فراگیر )کنارک، قصرقند و روستاهای اطراف(

 آب آشامیدنی

 زیستمحیط

 منابع آبی و فاضالب و پسماندها 

 محیطیمطالعات ارزیابی تأثیرات زیست

 حیوانات موذی

 زیست دریامحیط

 زیستمنطقه آزاد و محیط
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 ارکان چهارگانه نفعانذیبه تفکیک  هامصاحبهو  هامشاهدهی میدانی بر اساس هاافتهارائه ی  -4-3

 سازمان منطقه آزاد چابهار -4-3-1

نعتی چابهار ص -یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان یک سازمان و شرکت است. منطقه آزاد تجاری

رو در ؛ ازاینستتنگینی بر عهده دارد و دارا بودن بیش از هزار نفر پرستتنل، مستتئولیت هافعالیتنیز با توجه به حجم باالی 

تباط، در همین ارپردازیم که و کار آیی، آموزش و رفاه آنان می نان، قانون مداری، چابکیادامه به بررسی وضعیت کارک

 است. انجام شدهبا معاون توسعه مدیریت و تعدادی از کارکنان رسمی، قراردادی و شرکتی سازمان  هاییصاحبهم

 کارکنان -4-3-1-1

سازمان شرکتی کار می کارکنان  سمی، قراردادی و  سه قالب ر ستند در  ها شتر آنیو ب کنندکه بیش از هزار نفر ه

سی  افراد بومی، جنس شنا شکیل میمرد و دارای مدرک کار صی مدیران و چندگانگی قانون دهندت شخ سالیق  . دخالت 

ریختگی ارتقاء شغلی و اختالل در اخذ پست ای، درهمهای تودهدر سازمان منطقه آزاد باعث مشکالتی ازجمله استخدام

 اثربخشی آن تأثیر منفی بگذارد.تواند در کار آیی و سازمانی شده است که می

نیرو با  400گذاری هستتتند و نفر در قالب شتترکت ستترمایه 600نفر رستتمی هستتتند و  200نفر نیرو داره که  1200

شود و باید با شود لیست افراد ضمیمه مییعنی اگر با هر شرکتی قرارداد بسته می های بخش خصوصی هستند؛شرکت

سازمان  801 از میان ها شرکت کار کنند.آن ستان و بلوچستان( و  76نفر نیرو رسمی و قراردادی   24درصد بومی )سی

درصد  11درصد شرکتی هستند. به لحاظ جنسیت  74درصد رسمی و  26درصد غیربومی هستند. از میان این کارکنان 

صیالت هم  89زن و  ستند و به لحاظ تح صد مرد ه صد دیپلم و زیر دیپلم،  36در صد فوق 16در صد  39دیپلم، در در

های گذشته اتفاقاتی برای کارکنان افتاده برای فردی که برای در سال درصد فوق لیسانی و دکتری دارند. 9لیسانس و 

صتتورت بندی مشتتاغل جلو رفته، اما االن با ادغام در یک شتترکت بهستتازمان ده ستتال کار کرده و طبق جدول طبقه

خود بینند و حقوق و مزایاشتتون هم ثابت مانده. خب این خودبهن نمیقراردادی هستتتند که پیشتترفتی در کار خودشتتو

قرارداد  دباعث نارضتتایتی میشتته. کارمندی که وضتتعیت اقتصتتادی و قرارداد کاریش خوب بود، االن تبدیل به کارمن

صوص خش پایین اومده. کمیته انتصابات در جایگاه اصلی خود نبوده و تقسیم و تصمیم در موقت شده که سطح معیشت

ست ست که ما میخوایم آیینپ صمیم مدیران عامل و البی بوده ا سازمانی منوط به ت ستورالعملنامههای  ا در ها رها و د

شفافیت را اجرا کنیم و هم اینکه کارکنان  صی تنظیم کنیم و به همه کارکنان ابالغ کنیم که هم بحث  شخ چارچوب م

یین میزان حقوق و مزایا چگونه خواهد شد و یک روال خاصی رو داشته بعد ارتقا شغلی و تعاطالع داشته باشند که من

اعتمادی بین کارکنان و مجموعه مدیریت سازمان شکل گیرد و کارکنان نظمی موجود باعث شده که یک بیباشه. بی

 (انگیزه و توان الزم برای انجام امور محوله را نداشته باشند. )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان

 رو نیروی انسانیاند. ازاینکارکنان قراردادی احساس امنیت شغلی ندارند و به روزمرگی در انجام وظایف دچار شده

 (یربنایی فنی و ز شوند. )مصاحبه با معاونعنوان تهدید برای سازمان محسوب میعنوان سرمایه باشد بهاینکه به یجابه

توانند ارتقاء شتتتغلی داشتتتته باشتتتند. ها نمینوعی آنشتتتغلی نداریم و بهبندی در نیروهای خدماتی و کارگری ما رده
 )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان(
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 قانون مداری -4-3-1-2

شتر  سازمان بی ضعف و ناکارآمدی در بخش کارکنان میآنچه در  سمی قدرت  شود،سبب  ستم غیرر سی وجود 

 شود.است که مانع اعمال نظرات مدیران و هدایت صحیح سازمان می

ان آن را توای شتتده استتت و میای و عشتتیرهستتازمانی منطقه آزاد بنا بر مدیریت غلط تبدیل به فرهنگ قبیلهفرهنگ

 یک تر از روابط رستتمی کارکنان در منطقه آزاد استتت.صتتورت منظم دید. روابط غیررستتمی در بعضتتی مواقع مهمبه

یت و نظمی در صورت نبود شفافانسانی مشهود است. این بیشده و بیشتر در نیروی نظمی خاصی در سازمان نهادینهبی

شان  ست. برخی حقوقی برای خود شده ا شته در بین کارکنان  عدم رعایت قانون تبدیل به یک عرف و حتی قانون نانو

ه ک حتماً باید نظام مشتتخص و قانونی برای اداره مجموعه کارکنان تعیین شتتود اند که نه قانونی استتت و نه عادالنه.قائل

تنهایی این نظام را تدوین و اجرا کند چراکه مقاومت و عدم مشتتتارکت کارکنان عمالً طرح را با تواند بهیک فرد نمی

ست مواجه می شود.شک شد تا دایر  شارکت همه کارکنان و همراهی آنان با شنهادی باید با م ناطق م کنند. این نظام پی

وابسته به  و همچنین تابع قانون کار، از طرف دیگر تابع قانون تجارتطرف آزاد سازمان شتر، گاو پلنگ هستند. ازیک

شفافیت،  ضدونقیض وجود دارد که خود مانعی برای اجرای  ستند که قوانین موازی و  صاد و مناطق آزاد ه وزارت اقت

 عدالت و رفاه کارکنان است. )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان(

 چابکی و کار آیی -4-3-1-3

در ها منجر به همنطقه آزاد به دلیل حجم باالی کارکنان و عدم نظارت دقیق بر کارکرد و کار آیی آنسازمان در 

 طلبد.رفت منابع مالی و انسانی شده است که چابکی در ساختار کارکنان و افزایش کار آیی سازمانی را می

سوء در  سانی داریم که عالوه بر تأثیر  سازمان تورم باالی نیروی ان سازمانیما در  ع باعث هدر رفت مناب ،حس تعلق 

مند ندارد و بستگی زیادی به افرادی دارد که شوند؛ چراکه ورود کارکنان به این سازمان مسیر مشخص و قانوننیز می

ضعفمدیرعامل منطقه می ستشدند. تغییر مدیریت یکی از  سیا سازمان در بحث اجرایی و  صلی  سهای ا ت گذاری ا

دهد. )مصتتاحبه با مدیرعامل داشتتتیم که میزان عدم ثبات مدیریتی را نشتتان می 12ال گذشتتته ما ستت 25که در طوریبه

 معاون فنی و زیربنایی سازمان(

 آموزش -4-3-1-4

با وظایف ستتازمانی کارکنان، نبود چارچوب مناستتب  هاآموزش های آموزشتتی، مناستتب نبودنپراکندگی دوره

مشتتکالت استتاستتی در زمینه آموزش کارکنان ستتازمان منطقه آزاد  ستتازمان از آیندهآموزشتتی منطبق با نیازهای جاری و 

 است.

یک نظام جامع آموزشتتی نه بر استتاس چارچوب ستتازمان اداری و استتتخدامی بلکه بر استتاس نیازهای ستتازمانی و 

وند. شیها نیز اعمال مگیرد و آنملزومات مناطق آزاد تنظیم شود و در این کار اسناد باالدستی هم موردمطالعه قرار می

 )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان(
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 رفاه -4-3-1-5

سالمت پیش سکن و  شتی، م ست. هرچند که در میان کارکنانبینیسه بخش رفاه کارکنان در زمینه معی  از شده ا

سی به این مزایا تفاوت ستر ضایتی آنان مینظر د ضاً منجر به نار شر شود؛هایی وجود دارد که بع کتی که چراکه کارکنان 

 دانند.دانند مزایای خود را پایین مید را جزء کارکنان سازمان میخو

صلی را  سه هدف ا سازمان در قبال کارکنانش در نظر برای ما در حوزه کارکنان  سئولیت اجتماعی  رفاه کارکنان و م

شتی و بحث سالمت و درمان گرفتیم که عبارت سکن. تأمین حداقل معی شت و درمان و م شت، بهدا ارکنان کاند از معی

کنیم. )مصتتتاحبه با معاون توستتتعه مدیریت و همچنین تأمین مستتتکن در قالب تعاونی مستتتکن کارکنان را پیگیری می

 سازمان(

های مهمندی از مزیت بیشتر بیدر بحث سالمت سعی شده که بیمه درمانی برای همه کارکنان صادر گردد و برای بهره

نده پزشتتکی برای خود و خانواده خود تشتتکیل دهیم و با تشتتکیل تعاونی درمانی از بیمه تکمیلی استتتفاده کنند و پرو

ها هم هستیم اما دستورالعمل مشخصی وجود ندارد که بایستی نحوه واگذاری واگذاری زمین سعی در تأمین مسکن آن

 (ازمانو شرایط الزم را در آن قید کنیم که به اطالع عموم کارکنان برسد. )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت س

کنندکم داریم. تازه ستتتختی کار ما که از صتتتبح تا شتتتب داریم تو مگه ما چی از اونایی که زیر کولر دارن کار می

بهره باشم اما ام باید از مزایای سازمان بیکنیم سخت تره. فقط به خاطر اینکه من شرکتیها رو کنترل میخیابون ماشین

ن دیپلمِ ولی حقوق مون زمیدیپلمم و اونیم که توی مالی فوقشه. منم فوقکارم در راستای وظایف و اهداف سازمان با

 تا آسمون فرق داره. )مصاحبه با یکی از کارکنان ترافیک سازمان(

 پیشنهادی که سازمان برای اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان خود داشت عبارت بود از:

امع ها و شفافیت در قوانین، تنظیم نظام ج، اعالم برنامهشانیهادهخانواختلف برای کارکنان و های مبرگزاری برنامه

 بینا هخدمات رفاهی و معیشتتتتی، مالقات عمومی مدیران ارشتتتد با کارکنان، ایجاد کانال ارتباطی انتقادات و پیشتتتنهاد

انجام  توان برای کارکناناستتت که برای ارتقای مستتئولیت ستتازمانی می ییهاتیفعالکارکنان و مدیریت ازجمله کارها و 

 داد.

 های پیشنهادیو سیاستدرون سازمان مسئله شناسی محور  :4 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست محور درون سازمان یشناس مسئله

 های مرتبط با شغل هر فردکمبود آموزش 

 ضابطه بودن ارتقاء شغلی و نا عدالتی در آنبی 

 گریزی و عدم رعایت اصول قانونیقانون 

  نیرو در سازمان تعداد زیادوجود 

 کمبود امکانات رفاهی مانند مسکن و... برای کارکنان 

 های آموزشی مرتبطافزایش دوره 

 صورت مستمر و اعالم عمومیتشکیل کمیته منابع انسانی به 

 سهجل مطالب مشروح

 افزایش امکانات رفاهی کارکنان 

  کارکنان میانرفاهی در تسهیالت رعایت عدالت در اعطای 

  چابک سازی ساختار و نیروی موجود در سازمان در راستای

 شدهاهداف تعیین
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 مشتریان سازمان منطقه آزاد چابهار -4-3-2

شرکت شتریان منطقه آزاد چابهار،  صطالح م شرکتهای تولیدی، ها، کارگاهمنظور از ا شاغل در  های کارگران 

ر صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان منطقه آزاد دمستقر، بازرگانان، خریداران، غرفه داران و فروشندگان است که به

 ارتباط هستند و سازمان در قبال مسئولیت اجتماعی شرکتی خود دارای حقوق وظایفی است.

 پتروشیمی و صنایع فوالد -4-3-2-1

ست که صنایع فوالد ا شیمی و  سعه پترو سعه در منطقه، تو سعه را در منطقه ایاز دیگر فازهای تو جاد موج جدید تو

سیل سئله پتان ست. این م سائل اجتماعی و فرهنگی آن کرده ا صادی برای منطقه دارد؛ اما اگر به م شتغال و رونق اقت های ا

شد؛ به عبارتی فاصله ایجادشده میان منطقه آزاد و شهر چابهار، مسائل و مشکالت بیشتری خواهد  سبب بروزتوجه نشود، 

صنایع فوالد، دوچندان خواهد ازنظر کالبدی، زیرساخت ها، توسعه و دسترسی به منابع با گسترش و توسعه پتروشیمی و 

 شد.

سانی متمرکز در  در حوزهاز مسائل مهم  شتغال است. نیروهای ان صنایع فوالد، مسئله ا های تانشهرسپتروشیمی و 

شتغال در فرصت ترین تهدید وضعیت موجود، نبود تجربه و مهارت برای های ایجادشده را دارند؛ اما مهماطراف، انتظار ا

 ای است.های فنی و حرفهانجام فعالیت

ی، مرانمرورزمان در برخی از کارهای عتوانند کار یدی انجام دهند. هرچند بهمردم بومی، سواد فنی ندارند و فقط می

کار شد که در آخر کار، افرادی از مردم بومی، کیلومتر با سنگ 67سازی، حدود تجربه کسب کردند. مثالً برای کانال

هم به دلیل اران ککاران است. بیشتر پیماناستادکارشده بودند. در مورد استخدام نیروهای بومی، بیشتر در دست پیمان

های دیگر نیرو بگیرند تا نیروهای بومی. برای این منظور باید در د از استتتتاندهننیاز به نیروهای متخصتتتص ترجیح می

 راستای آموزش نیروهای بومی اقداماتی انجام داد. )سرپرست کارگاه پتروشیمی(

به  برداریهای آینده، دوران بهرهکه برای ستتال استتت شتتدههای چابهار، گفتهای و به دانشتتگاهبه ستتازمان فنی و حرفه

تخصتتص در زمینه شتتیمی، عمران، مکانیک، جوشتتکاری و... نیاز هستتت. باید به تربیت و آموزش این نیروها نیروی م

 های آینده در پتروشیمی استخدام شوند. )سرپرست کارگاه پتروشیمی(توجه شود که سال

نابعی برای آموزش نیروی ید م با کاری، پتروشتتتیمی و فوالد  ثل جوشتتت های فنی م کار جذب  های محلی برای 

تأمین  های دیگرافتد و نیروی انستتانی از شتتهرستتتانکه چنین اتفاقی نمیدر نظر بگیرند؛ درصتتورتی و...وستتازستتاخت

 شورای شهر چابهار( شود. )مصاحبه با عضومی
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 دیهای پیشنهامسئله شناسی محور پتروشیمی و صنایع فوالد و سیاست: 5 -4جدول شماره 

 

 ی تولیدیهاکارگاه -4-3-2-2

مسائل و مشکالت متعددی دارد که در کشور تاکنون نتوانسته است به ظرفیت ایدئال خود دست پیدا کند.  تولید،

سائل تولید میاز  سه با واردات کاال و هزینهم سود پایین آن در مقای سئله دتوان به میزان  شاره کرد. این م ر های باالی آن ا

 کنار کاالی قاچاق، ضربه سختی به وضعیت تولید کاال وارد کرده است.

ر عهده آزاد را بتولید منطقه  وظیفههای شتتهرک صتتنعتی محدوده صتتنعتی منطقه آزاد، تولیدکنندگان و کارخانه

خوبی به های مناسب برای تولید، این رسالت بههای گذشته به دالیل مختلف ازجمله نبود زیرساختد. هرچند در دههندار

های تولیدی در ستتطح منطقه وجود انجام نرستتیده استتت؛ اما در وضتتعیت موجود، پتانستتیل مناستتبی برای احداث کارخانه

 گذاران قرارگرفته است.منطقه آزاد، موردتوجه برخی از سرمایهدارد. این مسئله به دلیل قوانین 

سانی متخصص، ایم. نه ازنظر زیرساختفراهم نکرده های مناسب برای تولیدما زیرساخت های کالبدی و نه نیروی ان

سرمایه سبی برای تولید نداریم. انگیزه تولید از  صورتیگذار گرفتهشرایط منا ست. در شرایط به ست توانکه میشده ا

ستتمتی پیش برود که وضتتعیت تولید مناطق آزاد بستتیار شتتکوفاتر از وضتتعیت کنونی باشتتد. زمین خالی بدون هیچ 

سط دولت انجام می شرایط که باید تو سعه پیدا کند. فراهم کردن اولیه  شرفت و تو سی پی سا ساختی، برچه ا شد، زیر

سازی و فروش کاالی خارجی ه، شرایط به سمت تجاریهای توسعفراموش شد؛ به همین خاطر برای درآمدزایی هزینه

تا آب تأمین شود؛ اما هنوز آب تأمین نشده  میلیون تومان اعتبار گرفته شد 90، 1376ها، سال پیش رفت. مثالً از مشتری

 است. در قسمت صنعتی ما هنوز آب نداریم. )مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی(

قاچاقچی هستتتیم. اگر نتوانیم کاال را غیرقانونی از منطقه آزاد به ستترزمین اصتتلی خارج  واقعیت اش رو بخواهید، ما

کند به اری میگذکنیم. اگر کسی اینجا سرمایهکه اصالً صرفه اقتصادی ندارد که شرایط نامساعد اینجا را تحمل کنیم

کرد. )رئیس یکی از گذاری مییهخاطر قاچاق کاالست و سود باالی آن، در غیر این صورت در سرزمین اصلی سرما

 های منطقه آزاد(کارخانه

 یشنهادیپ هایسیاست محور پتروشیمی و صنایع فوالد یشناس مسئله 

 های اشتغال پتروشیمی و سهم پایین جامعه محلی از فرصت

 فوالد

 زیستی و توجه ویژه به های محیطرعایت استاندارهای شاخص

 های هواییپسماندها و آلودگی

 های ضروری برای استقرار نیروی کار توجه به زیرساخت

 برداریپتروشیمی و فوالد در زمان بهره متخصص

 تهیه دستورالعمل مشخص در استخدام نیروهای بومی 

 های نیروی کارای برای افزایش مهارتآموزش فنی و حرفه 

 گذاری در حوزه نیروی انسانی متخصصسرمایه 

 ای برای تأمین نامه با مراکز آموزش عالی، فنی و حرفهتفاهم

 نیروی انسانی متخصص

 روز فیلتراسیون برای کاهش آلودگی  فناوریده از استفا

 محیطیزیست

  احداث خدمات شهری الزم برای پاسخگویی به نیازهای

 کارکنان و کارگران پتروشیمی
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کند اما مگر چه میلیون ستتتازمان دریافت می 15گذاری در تولید زیاد شتتتده، برای مجوز، حدود های ستتترمایههزینه

 های منطقه آزاد(های تولید فراهم نیست. )رئیس یکی از کارخانهدهد. هنوز زیرساختامکاناتی می

تند دنبال فرسدهند و میج از سیستم باشند، اگر طرحی داشته باشند برای تولید، دو سال طول اش میافرادی که خار

نایی خرید و های خاص، آنمدارک و گواهی قدر که خستتتته شتتتود. بعد دو ستتتال هم طرف ازنظر مالی دیگر توا

ا اگر آشنا باشی، همان یک هفته کارت ام قدر خسته است که دیگر امیدی به ادامه ندارد؛گذاری را ندارد یا آنسرمایه

 های منطقه آزاد(گیری. )رئیس یکی از کارخانهشود و زمین را میانجام می

سب سهولت ایجاد ک ستوکار نرخ بهره بانکی و عدالت در اجرای قانون یکی از عوامل   که با توجه به اظهارات ا

 های منطقه آزاد چابهار بوده است.و کاستیهای تولیدی این امر یکی از نقایص صاحبان مشاغل و کارگاه

ای است که االن وام میدن و بعد از دو گونهها هم بهها دو برابر سرزمین اصلی است. بعضی از وامنرخ سود وام بانک

 سال نرخ سودش رو تعیین میکنن. )مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی(

ی ده و باید یا پول خرج کنی و یا پارتی داشته باشنمی قرار اگر زمین بخوای بگیری هست ولی سازمان در اختیارتون

 که پشتت باشه. )مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی(

گذاری در منطقه آزاد با ستترزمین اصتتلی هیچ فرقی ندارد و تنها تفاوتش در این استتت که کاالیی که وارد ستترمایه

قاچاق میکنن. این کار هم احتیاج به البی قوی دارد که کنی راحت بتونی وارد ستتترزمین اصتتتلی بکنه و همه کار می

 بتوانی جنست رو رد کنی. )مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی(

سازم ولی سند ندارم و آب و برق رو معلوم نیست که بدهند یا نه. )مصاحبه من زمین گرفتم و دارم توش ساختمان می

 با صاحب کارگاه تولیدی(

 هادیهای پیشنصنعتی و سیاست شهرک هایکارخانه و مسئله شناسی محور تولیدکنندگان: 6 -4جدول شماره 

 

 هرکش هایکارخانه و محور تولیدکنندگان یشناس مسئله

 صنعتی

 یشنهادیپ هایسیاست

 های مناسب تولیدفراهم نبودن زیرساخت 

 گذاریهای سرمایهوجود تبعیض در ارائه فرصت 

 عدم وجود قوانین شفاف، مشخص و قاطع 

 ها و...(های باالی تولید )هزینه زمین، تأمین زیرساختهزینه 

 گذاری مانع سرمایه که هابرنامهها و ثباتی در سیاستبی

 شود.می بلندمدت

 های مناسب و هماهنگ در راستای تقویت تأمین زیرساخت

 تولید

 ها برای یهها و روتجدیدنظر در قوانین و دستورالعمل

 سازی و یکپارچگیهمسان

 برای  تشویقیهای های تولید و ارائه بستهکاهش هزینه

 گذاریسرمایه

  ضمانت اجرایی قوانین و ثبات اجرایی در صورت تغییر

 مدیریت
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 شفافیت -4-3-2-3

سازمانی در اطالع ز ها و... است و یکی اها، تصمیمات، برنامهها و مناقصهرسانی قوانین، مقررات، مزایدهشفافیت 

تواند در برداشتتته باشتتد. این مهم از ستتوی ابعاد مهم مستتئولیت اجتماعی استتت که رفتار همراه با عدالت ستتازمان را می

 .ردیگیمقرار ه گذاران، مردم محلی و کارکنان مورد مطالبسرمایه

سرمایه ضوابط را در قالب یک پکیج به ما بهتره که در قالب یک پنجره واحد با  گذاران برخورد بکنیم و مقررات و 

عد آنآن ند و ب خارج شتتتو ید از افراد  با بهها اطالع دهیم و انحصتتتار در اطالع از قوانین و مقررات  صتتتورت ها را 

 گیرد. )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان(الکترونیکی و چاپی در اختیارشان قرار 

شتتمول و شتتفاف در تخصتتیص زمین برای تولید استتت. ستتازمان بیشتتتر یکی از مشتتکالت ستتازمان، نبود قوانین همه

دهد؛ تا افراد بیرونی خبردار شتتوند، زمین تموم ها میصتتورت رانت به کارکنان و آشتتنایان آنهای مرغوب را بهزمین

هزار  150هزار تومان استتت، اما آزاد  70هزار تومان بوده، االن دولتی  35های قبل، زمین در ستتالشتتده استتت. قیمت 

شخص می سال آینده قیمت زمین م سه  های هشود. )رئیس یکی از کارخانتومان، البته دولتی هم بتوانی زمین بگیری، 

 منطقه آزاد(

بدون اطالع فروختن وزمین ما مراجعه کردیم که زمینی برای احداث قتیهای منطقه صتتتنعتی و کارگاهی رو  که 

کارگاه و ایجاد تولیدی خریداری کنیم، گفتند که زمینی برای فروش نداریم. ما حتی طرح برای تولید لباس با پارچه 

 خارجی داشتیم که بدون مطالعه آن را رد کردند. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(

ره. جوری هستتتت که میتونه دوباره شتتتهری مثل چابهار رو آزاد از پارو باال میدرآمد و میزان گردش مالی منطقه 

ی داره جورره. مردم بدبخت هستند و بودجه این منطقه همینخراب کنن و از نو بسازن. معلوم نیست این پوال کجا می

 چابهار( ساکنانخورده میشه. )مصاحبه با یکی از 

 ی منطقه آزادهارساختیز -4-3-2-4

ای و ریلی، ها، محورهای مواصتتتالتی جادهنطقه آزاد که عالوه بر بعد کالبدی که به فرودگاههای مزیرستتتاخت

ستوران و... انرژی، پمپ شامل میبنزین، هتل، ر سازمانیبه شود؛را  ستقیم به اهداف  ست؛  نیز طور م  بههمچنین مرتبط ا

ساخت سالمت و غیره نیز که به هایزیر شت،  ستقیم آموزش، بهدا شاره طور غیرم ست نیز ا ساکن ا و در ارتباط با مردم 

 ها در منطقه آزاد بسیار پایین است.ها و سرانه آندهد که وضعیت زیرساختشده نشان میکند. مطالعه انجاممی

سیار در سرمایهزیرساخت  ها ممکن است از جنس امنیت مالی و گذاری مهم است. این زیرساختهای منطقه آزاد ب

بحث گردشتتتگری بستتتیار مهم هستتتتند؛ چراکه امنیت پایه اصتتتلی گردشتتتگری استتتت و همچنین جانی باشتتتد که در 

تواند برای آهن و هواپیما استتتت که میهای کالبدی مانند برق، انرژی، خطوط ارتباطی مانند جاده، راهزیرستتتاخت

 گذار در منطقه آزاد(گذار مهم باشد. )مصاحبه با سرمایهسرمایه

بنزینا و پارک ماشتتین و آب و غذا دیدید که مردم برای پمپما اگر عید اینجا بودید میاینجا زیرستتاختی نداره. شتت

شتندصف کشیدن. جاده و توی این منطقه که ترافیکی وجود نداشت، ملت توی ترافیک  ها که دیگه اصالً کشش ندا

 باال ببریم. وجود ما میخوایم که اینجا رو گردشگری بکنیم و جمعیت منطقه روگیرکرده بودن. بااین
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اما  ؛که از پروازهای خارجی استتتفاده کنیم ها مجبوریمخارجی و دادوستتتد با آن به دلیل ارتباط کستتبه با کشتتورهای

گیر بودن متأستتتفانه پرواز مستتتتقیم حداقل به دبی رو نداریم و مجبوریم بریم تهران و از اونجا بریم که عالوه بر وقت

 )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(هزینه سفر رو هم باال می بره. 

ونقل، های آموزش، بهداشتتتت و درمان، امکانات زیرستتتاختی مانند خطوط حملمنطقه آزاد باید روی زیرستتتاخت

 گذاری کند. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(بنزین و... سرمایهپمپ

 کارگران و قانون کار -4-3-2-5

سائل مهم در حوزه مکارگران و قانون کار  ست. سئولیت اجتماعیاز دیگر م شاغلین در  ا توجه به حقوق افراد و 

استتت. وضتتعیت کارگران در منطقه آزاد به دالیل مختلف ازجمله  از وظایف ستتازمان ستتازمان و رعایت قوانین مربوطه

 سامان است.ازاندازه و... نامناسب و بیقوانین کار، دستمزدهای پایین، نیروی کار بیش

که از کارفرما در قوانین کار منطقه آزاد بهتر از ستتترزمین اصتتتلی استتتت. برای اینستتتهولت در قوانین و حمایت 

نفر از  8گذار ترغیب شود، دست اش در مورد استخدام نیروی کار، باز است و اختیار تام دارد. ما موظفیم تنها سرمایه

 باً یک ستتتال از قانون کار و حداقلالزحمه، تقریازنظر حقو  کنیمشتتتان را بیمه نمیکارگرهایمان را بیمه کنیم. بقیه

دهیم. هزار تومان است، به کارگرها می 800را که حدود  1396الزحمه سرزمین اصلی، عقبیم. االن ما دستمزد سال حق

 های منطقه آزاد(نیروی کار زیاد است و کارگر ارزان است. )رئیس یکی از کارخانه

شروط جذب کار سیله نقلیه موتوری یکی از  شتن و ستخدام نمیدا شد، ا شته با سیله ندا سی که و ست. ک شود. گر ا

 های منطقه آزاد()رئیس یکی از کارخانه

ست. خیلی 800تا  700حقوق کارگرها، حدود  شانها بیمه ندارند و اگر کارخانهتومان ا  دار خوش اش نیاید، اخراج

 رسد. )مصاحبه با کارگران منطقه آزاد(جایی نمیکند. دست کارگر بهمی

اما کارگر زیاد هستتتت. به همین خاطر،  ها تعطیل بود؛وضتتتعیت کار االن کمی بهتر شتتتده، قبالً خوب نبود، کارخانه

 دستمزدها پایین است. )مصاحبه با کارگران منطقه آزاد(

ست و کارگر به ضی هم توانراحتی میقانون کار مناطق آزاد، به نفع کارفرما ا شود و اعترا  ندتواینمد از کار اخراج 

 بکند. )مصاحبه با مدیر غذا و سالمت(

 های پیشنهادیو سیاست کار قانون، مسئله شناسی محور کارگران: 7 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست کار قانون و محور کارگران یشناس مسئله 

  قوانین متفاوت با سرزمین اصلی و عدم توجه به حقوق اولیه

 کارگران

 نبود ضمانت اجرای قوانین موجود توسط کارفرما 

 عدم التزام و تعهد کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران 

 ونقلهای حملوآمد و نبود سرویسمشکالت رفت 

 دستمزد پایین و عدم رعایت حداقل حقوق کارگری 

 توجهی به حقوق اولیه کارگرانبی 

  بازنگری و همگرایی در قوانین کار 

 رعایت حقوق  برایبرای کارفرمایان  های حمایتیارائه مشوق

 اولیه کارگران

 الزام به پرداخت حق بیمه برای کارگران 
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 داران و فروشندگان غرفه -4-3-2-6

شتریان  نفعانذیگروهی که در دو رکن  شندگان و غرفه و می دگیرقرار میو م شد، فرو شته با تواند دو نقش را دا

اند از: اجرا نشتتدن صتتحیح قانون گمرک، وجود اتباع دارن در منطقه آزاد هستتتند. ازجمله مشتتکالت این گروه عبارت

سرمایه زیاد شتن  ست خارجی و دا شکالت این گروه عدم وجود  شود.که منجر به عدم رقابت با آنان می ا بخش دیگر م

ضوع فعالیتساختزیر ست که های مرتبط با مو صندوق محلی  بهشان ا سرمایه یا  میزان قیمت بلیط هواپیما، عدم وجود 

های ها و مدیریت غلط در مجتمعحمایت بانککار، عدم انجام برای تأمین سرمایه، فرهنگ غلط و ادامه شیوه قدیمی برای

 است. مرتبطتجاری 

صی برای ترخیص  شتن هم بهقانون و روال خا صورت وجود دا ستیکاال وجود ندارد و در  شود؛ یعنی اجرا نمی در

شود. بعضی از کاالها که تائید بهداشت را ندارد های ممنوعه است ولی ترخیص میبعضی از کاالها که برای شرکت

االهای ند و ککشتتتود. همه بازار گیر یک فرد در ترخیص کاال افتاده که بعضتتتی از کاالها را ترخیص میترخیص می

دارد. چرا باید یک فرد کل مافیای ترخیص را داشتتتته باشتتتد و کارهای باقی افراد را برای یک ماه در گمرک نگه می

 غیرقانونی انجام دهد. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(

سی ما وجود افغانیکی ا سا شکالت ا ها را باال مغازه کنند و باقیمتمی ست که حجم پول زیادی را وارد بازارهاز م

جا را شتتویی اینها برای پولها را نداریم. معلوم نیستتت که اینکه ما توان رقابت با آنکنند درحالیاجاره و یا خرید می

ته باعث رفهاست که رفتهها و عدم رقابت با آناند یا نه اما آنچه مسلم است توان اقتصادی ضعیف ما ایرانیراه انداخته

خانگی. )مصتتاحبه با ها هم هستتتند از پارچه، برنج و لباس گرفته تا موبایل و لوازمدر انواع صتتنف شتتود.حذف ما می

 فروشنده در منطقه آزاد(

کنند. ولی بعضتتتی از افراد هم از دیگرانی که مستتتتقیم از دبی، چین و یا تایلند جنس وارد می دارهابرخی از مغازه

 ره. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(شده باال میامکنند که قیمت تمواردکننده هستند خرید می

فروشتتتند که یک کشتتتتی ها را نمیدارند ولی آن ای که چند لنجگونهه فرق دارد بهستتتبک زندگی مردم این منطق

ست خانم ساده ابتدایی دارند اگر مردم همت کنند و به بخرند. ممکن ا شند ولی خانه خیلی  شته با ها یک کیلو طال دا

دوق برای حداقل تأمین سرمایه فروشندگان محلی ایجاد کنن خیلی میتونه توی اشتغال و اقتصاد منطقه و مردم مفید صن

 باشه. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(

به همین دلیل کسانی که سرمایه الزم را  .دکننمیوارد بازار شوند، ن، ها هیچ حمایتی از کسانی که بخواهند تازهبانک

توانند وارد بازار شتتوند. هیچ صتتندوقی هم در منطقه وجود ندارد که بتواند از کستتبه حمایت کند و بتواند ندارند نمی

ها باشد. این عامل باعث شده که کسبه توان مالی کمی داشته باشند و نتوانند با برندهای معروف پشتوانه مالی برای آن

ند نمایندگی آن کار ئهبکنند و بتوان باعث افت کیفیت کاالهای ارا هار شتتتده در منطقه آزاد چاها را بگیرند و این  ب

 شود. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(می
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نند. چراکه فکری به حال پروازها بک حتماًتبدیل کنند باید  منطقه گردشتتگریاگر این منطقه رو مثل کیش و قشتتم به 

صله از  ستند مرکزفا شگران مجبور ه ست و گرد شور زیاد ا ستفاده کنند. قیمت پروازها هم در  ک شتر از هواپیما ا که بی

کیش به  ارزد که باقیمت دو برابرمقایسه با جاهایی مثل کیش بسیار باالست و اصالً برای فردی که در تهران است نمی

 چابهار بیاید. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(

 شتتوند و شتتفافیتی در مباحثمدیره مرتب برگزار نمیهای تجاری روال قانونی ندارند. جلستته هیئتت مجتمعمدیری

ست و بین مجتمع ست. حتی حقوق کارگرانی که در آنجا کار مالی وجود ندارد. مدیریت یکپارچه نی ها فرق زیادی ه

 شود. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(کنند پرداخت نمیمی

 و تجار گذارانیهسرما -4-3-2-7

عنوان شرکای قوی سازمان منطقه آزاد دارای مشکالتی مانند روابط خارجی ایران با سایر گذاران و تجار بهسرمایه

کشورها، فرهنگ مذهبی و سنتی جامعه میزبان، مسئله قومیت، مشخص نبودن قوانین در منطقه و تداخل و تعارض قوانین 

ن بودن وضتتعیت مالی مردم محلی و عدم مهارت شتتغلی آنان، آب شتترب و پیچیدگی منطقه آزاد با ستترزمین اصتتلی، پایی

 هستند. روروبهگذاری و تجارت در منطقه روند اداری برای انجام سرمایه

شورهای اینکه منطقه آزاد به دلیل ارتباط با ک ویژهبهنیز تأثیرگذار است  یگذارهیسرمادر بحث  سیاست کلی کشور

 آزاد( گذار در منطقههای کالن کشور در سیاست خارجی وابسته است. )مصاحبه با سرمایهاستخارجی بسیار به سی

ضی از مواقع وجود دارد. دلیل  سنتی منطقه در اوایل خیلی اذیت کرد و این مقاومت اآلن هم در بع فرهنگ مذهبی و 

داران ستتنتی استتت که مردم را های مذهبی و ستترهم در افزایش جمعیت غیربومی و کاهش ارزش و اعتبار مولویآن

 گذار در منطقه آزاد(دهند. )مصاحبه با سرمایهگذار قرار میمقابل سرمایه

 محاللکنند که دچار اضگذاری فکر میمسئله قومیت هم یکی از مسائل اساسی این منطقه است که به دلیل سرمایه

 گذار در منطقه آزاد(با سرمایه هایی صورت گیرد. )مصاحبهشوند و برای همین ممکن است مقاومتمی 

گذاران افزایش جمعیت ستتکوالر و اهل تشتتیع استتت که موازنه یکی دیگر از دالیل مقاومت محلی در برابر ستترمایه

شتتتود که فکر کنند در آینده عالوه بر غالب بودن مذهب ریزد که این عامل باعث میقدرت مذهبیون را به هم می

 گذار در منطقه آزاد(ریزد. )مصاحبه با سرمایهبه هم می داری مردم همتسنن، جوهره دین

گذار بومی نیست و چون وضعیت سواد و مهارت کاری هم پایین به علت پایین بودن وضعیت مالی در منطقه سرمایه

سرمایه ست اگر  سانی آنگذاری به این منطقه بیاید بومیا شود چون بها انتظار دارند که از نیروی ان ستفاده  کاری یها ا

 گذار مجبور استتت از نیروی غیربومی استتتفاده کند و اینباالستتت، اما به دلیل پایین بودن توانایی شتتغلی افراد، ستترمایه

 (گذار در منطقه آزادگذاری در منطقه و ممانعت از آن است. )مصاحبه با سرمایهخود یکی از دالیل مخالفت با سرمایه

ار گذاران را دچودن الزام به قانون منطقه آزاد و یا سرزمین اصلی سرمایهدر مواقعی همپوشانی و همچنین مشخص نب

 گذار در منطقه آزاد(گذاری در این مناطق میشه. )مصاحبه با سرمایهسردرگمی می کنه و باعث کاهش سرمایه

اولی فستاد اداری و دیگری پیچیدگی اداری کند، ایجاد مشتکل میدو تا مستئله هستت که مثل دیگر جاهای کشتور 

ست که انتظاری که از مناطق آزاد می شور وجود دارد اما تفاوت در اینجا ست. این دو عامل مانند دیگر مناطق ک ود را
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د منطقه آزاد بای گذاری را تستتهیل کند.این استتت که این موارد در منطقه آزاد به حداقل خود برستتد که بحث ستترمایه

شند و با چمنیروهایی ب شته با سیاری از مواقع کارشناسه کار بگیرد که تخصص کاری دا شند. در ب و  وخم کار آشنا با

گذار گذار با آن در ارتباط هست، ممکن است در وهله اول کار را یکسره کند و سرمایهکه سرمایه یا مسئولی سازمان

 د.گذار بیشتتتتری را جذب کنر و کارآمدی خود ستتترمایهتواند اتفاق بیفتد و باتدبیاما برعکس هم می را فراری دهد؛

مربوط به ستترمایه پایین ستترمایه  گذاران استتت. اون همگذاری منطقه مهمِ مربوط به ستترمایهعامل دیگر که در ستترمایه

ریال در مقابل ارز خارجی چندین  نرخ ها استتت که این موضتتوع به دلیل ارزش پایینگذران داخلی نستتبت به خارجی

ر هایی را اتخاذ کند که دگذاران داخلی هم سیاستشود. برای همین سازمان منطقه آزاد باید برای سرمایهمهم میبرابر 

 ها به منطقه آزاد محول نشده است. برای اینکه یک کاریبسیاری از مسئولیت .داشته باشندها توان رقابت برابر خارجی

یگر بگیریم و هم از ستتازمان منطقه آزاد خب این موضتتوع تجار رو های دها و ارگانبکنیم باید هم مجوز از ستتازمان

انع آب شتترب نیز یکی از مو. دچار ستتردرگمی می کنه که باالخره باید از قوانین کدوم دستتتگاه و نهادی تبعیت کنه

سانگذاری در این منطقه است. هرچند که موضوع سرمایهسرمایه شته باشد اما نیروی ان که آن یگذاری نیاز به آب ندا

گذاری است زیرا میزان بهره آن زیاد است چراکه دریافت تسهیالت هم یکی از موانع سرمایه نیازمند آب شرب است.

گذار در توان زیاد روی تسهیالت حساب باز کرد. )مصاحبه با سرمایهرو میکنند ازاینبا نرخ منطقه آزادی حساب می

 منطقه آزاد(

 خریداران خرد -4-3-2-8

که در قالب خریداران )تجار خرد(، گردشتتتگران و ستتتازمان  نفعانذیعنوان بخش مهمی از خریداران خرد به

ستند که رفع آنان میمحلی به خرید در منطقه آزاد اقدام می ساکنان شکالتی ه زینه بلکه عنوان هتواند نه بهکنند دارای م

 گذاری و تالش در جهت رونق اقتصادی منطقه باشد.عنوان سرمایهبه

ست جور مواقع به نقشه و تابلویی هگونه آشنایی با اینجا ندارم اما حداقل توی اینولین باره که میام چابهار و هیچمن ا

های تجاری هم که راهنمای منطقه و شتتهر نیستتت، برای مجتمعرو راهنمایی کنه. عالوه بر این نکه مردم و گردشتتگرا

 با یک گردشگر(راهنمایی نذاشتند که بدونیم چی به چیه. )مصاحبه 

شده به  اینجا امکانات تفریحی و رفاهی خیلی پایینی داره. برای منی که اومدم چند روز تعطیالت رو بگذرونم و اگر 

خریدی کرده باشتتتم، هیچ جذابیتی نداره. یک دونه وستتتایل و لباس برند ندیدم. همش جنستتتای بنجل و از مد افتاده 

سایر  شون هم مثل تهران و  ستند که قیمت  شورِ. خب اگر من اومدم که از منطقه آزاد خرید کنم تا قیمت ه جاهای ک

قیمت هتل و مستتتافرخانه برای اقامت خیلی گرون استتتت. عالوه بر  پایین بیفته باید جنس و قیمت خوبی هم گیرم بیاد.

ست و برای همین ا ست، هزینه اقامت هم باال شم باال سبت به جاهای دیگه ای مانند ق صهزینه پرواز که ن رفه صالً نمی 

 .)مصاحبه با یک خریدار( که بیای از چابهار خرید کنی
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 جامعه محلی )شهرستان چابهار و شهرستان کنارک( -4-3-3

 پایه و آموزش عالی آموزش -4-3-3-1

 اهمیت آموزش 

های زندگی بر اهمیت آموزش و تأثیر آن بر دیگر عرصه تأکیدآموزش اساس و پایه توسعه متوازن است. نیازی به 

ست، اما نیاز به  ستان تأکیدشهری نی ضعیت آموزش ا ست که به و ضاعف ا ستانم شهر شهرهای محروم بهها و  ستان ویژه 

 چابهار توجه ویژه شود.

شور» سعه ک سی که دل درگرو تو شته هرک شد؛ با دا سعه یربنایبداند ز دیبا سان یروین ،تو سا یان  یرویعه نست و تو

 ایجامعهر در بهت یزندگ یاست برا ستنیسبک و مهارت درست ز یریادگیبلکه  ی نیست،لیاخذ مدرک تحص یانسان

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« ترسالم

سی، آموزش» سا شکالت ا شگاه هم منتقل مییکی از م ضعیف به دان ست که این آموزش  ضعیف ا ود. شوپرورش 

ما هم ازنظر نیروی انسانی و هم ازنظر فضاهای آموزشی و هم ازنظر امکانات آموزشی بسیار ضعیف وپرورش آموزش

شور، جز بدترین شاید بتوان گفت در کل ک ست.  صادی مردم نیز پایین بوده که همه ا ست. از طرف دیگر، توان اقت ها

 عاونت پژوهشتتی دانشتتگاه دریانوردیمصتتاحبه با م«)شتتود که بیشتتتر به مستتئله آموزش توجه کنیماین موارد باعث می

 چابهار(

شتتود و هم ازنظر تأثیرگذاری، آموزش نیازمند می تأکیدآموزش، آموزش و آموزش هم ازنظر اهمیت و ضتترورت »

ست. آموزش درگذر زمان تبدیل به فرهنگ می شد. ایتکرار و تکرار و تکرار ا ستمر و مکرر با ن شود، بنابراین باید م

ختلف باید صورت بگیرد، هم بهداشت، هم آموزش رسمی، هم آموزش غیررسمی، آموزش آموزش در محورهای م

 )مصاحبه با مدیر غذا و سالمت(« مهارت زندگی و...

ترین مستتائل چابهار استتت. نبود امکانات آموزشتتی، فضتتاهای آموزشتتی و... باعث بستتیار از مستتئله آموزش از مهم

ی های اجتماعترین عامل مؤثر برافزایش آستتیبگاهی و ناتوانایی مهمشتتود. ناآهای دیگر در آینده جوانان میآستتیب

 است. )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف(

  چابهار آماری آموزش رسمی در شهرستانوضعیت 

شان از پایینبررسی آمارهای با ستان و بلوچستانآموزش رسمی ترین رتبه الدستی ن سی ستان  دارد  ل کشوردر ک ا

سه با دیگر شهرستانسرانهکه در این میان،  ستان نیز در رتبه پایینهای آموزشی در شهرستان چابهار را در مقای تری های ا

ستان چابهار،  شهر شاهدهقرار دارد؛ به عبارتی  ستناد آمارها و م ستانیکی از محرومهای میدانی به ا شهر سئله ها در مترین 

تواند بیانگر وضعیت موجود وپرورش شهرستان میرئیس آموزش آموزش رسمی است. در این زمینه آمارهای زیر از زبان

 باشد.

شد» سال دانش یعطبی ر شور از  ستان ما  کیتاکنون،  92آموزش در ک صد است. در ا شهر  14در صد است و در  در

 یلیسال تحص نیشده است. همآموزی اضافهدانش تیبه جمع سومیکسال،  7تا  6درصد است! در عرض  27چابهار 
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شته، حدود  شهر چابهار به جمع 9گذ ضافهدانش تیهزار نفر در محدوده  سال آموزی ا ست. در   تی، جمع1394شده ا

)مصتتتاحبه با رئیس «. استتتت دهیهزار نفر رستتت 40 از شیبه ب 1396هزار نفر بوده که در ستتتال  30آموزی حدود دانش

 آموزش پرورش(

های آموزشی )فضای آموزشی، سرانه معلم ییرات سرانهترین عامل در تغآموزی، مهموضعیت رشد جمعیت دانش

 و...( و کاهش فزاینده آن در مقایسه با کل استان و کل کشور است.

ضای» ش ف ست. ممعلم دوم دانش ،یآموز ضا نیانگیآموز ا شور  یآموز یسرانه ف ست. در  34/5در کل ک مترمربع ا

مترمربع  9/2و امسال  11/3است. سرانه در استان در سال قبل مترمربع  10به  کینزد النیگ زد،یمثل  هااستاناز  یبرخ

شهرستان  ستان ما، دو  ش ترینضعیفاست. در ا صرقند و چابهار با  یسرانه آموز بااینکه  .مترمربع است 9/1را دارند، ق

به  یموزشآ یعدد سرانه فضا م،یآموزی داردانش تیرشد جمع یشده است، اما وقتامسال دو مدرسه در چابهار افتتاح

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(«. باال رفتن، کاهش داشته است یجا

 48/0مترمربع و در خود شهر چابهار،  8/1های آموزشی بسیار پایین است. سرانه فضای آموزشی در شهرستان سرانه

آموز اختالف بسیار زیادی با مترمربع است؛ همچنین تعداد معلم به دانش 5/5سرانه کل کشور  در مقایسه بامترمربع که 

 سطح کشور دارد. )مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار(

سبت یک معلم به دانش ستان چابهار آمار عجیبی دارد؛ بهسرانه ن شهر ضعیت کنونی بیطوریآموز در  ش که در و

ترین ستترانه پس از استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان، یعنی آموز به پایینستترانه معلم به دانش هزار معلم برای رستتاندن 6از 

 های استان خوزستان، نیاز است.سرانه

شور، به ازا» ست کیآموز دانش 13هر  یسرانه معلم در کل ک ستان به ازا ؛معلم ا  کیآموز دانش 18هر  یاما در ا

نفر  12نفر را به  18ستترانه  نکهیا یکل کشتتور، ستته برابر استتت. ما برا با در مقایستتهما  تیجمع ی. پراکندگمیمعلم دار

استان قبل  نیانگیحداقل به م نکهیا ی. حال برامیکشور برس نیانگیکه به م مینفر استخدام کن 600هزار  12 دیبا میبرسان

. مینفر استتتخدام کن 500هزار  6 میدار ازیآموز، ما ننفر دانش 5/14 یمعلم برا کیخوزستتتان  یعنی م،یاز خودمان برستت

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« دارد. حد مسئله نیما تا ا یانسان یروین تیوضع

های های اخیر در سالها، به دلیل مهاجرت و افزایش جمعیت در سالها در بیشتر حوزهها و شاخصپایین بودن سرانه»

شور شد جمعیت ما، میانگین ک ست. اگر ر سرانه اخیر بوده ا صله بین  شبود؛ تا این اندازه فا ستانی و  شوری، ا هر ها ک

)مصاحبه « نشینی است.ترین عامل مهاجرت و بحث حاشیهآموزی مهمشد. در رشد جمعیت دانشچابهار احساس نمی

 با رئیس آموزش پرورش(

 عملکرد آموزشی سازمان منطقه آزاد 

به وضتتتعیت  توان در دو محورعملکرد آموزشتتتی منطقه آزاد را می موردبررستتتی قرار داد، محور اول، مربوط 

های مناستتب و در حد منطقه آزاد فراهم نکرده استتت. باوجود آموزشتتی داخل محدوده منطقه آزاد استتت که زیرستتاخت
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آموز از خود احداث مدرستته در محدوده منطقه آزاد، اما ازنظر کیفیت آموزشتتی در حدی نیستتت که باعث جذب دانش

 شود.می سئله به نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه آموزش و امکانات آموزشی مربوطشهر شود. این م

خواهیم ها، مدرستته درستتت کند. ما نمیتعداد نیروی انستتانی( و خانوارهای آن) اندازه پرستتنلمنطقه آزاد حداقل به»

ی نشینی نمردارد. اصالً برای حاشیهبرای ما مدرسه درست کند، اما حداقل بار خودش در نیاز به مدرسه را از دوش ما ب

شد، آیا کیفیت  ست کند. اگر این کار را هم کرده با سه در ست کند، برای رفع نیازهای خودش مدر سه در خواد مدر

 «مقایسه با برخی از مدرسه داخل شهر است؟آموزشی مدارس منطقه آزاد قابل

آموزان خوب و نخبه را جذب هر چابهار دانشکیفیت آموزشتتتی مدارس منطقه آزاد باید به نحوی باشتتتد که از شتتت»

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« که در وضعیت کنونی برعکس این است.کند، درحالی

که های اخیر مدیریت کنونی، اقداماتی برای بهبود وضعیت آموزشی منطقه انجام داده است. با توجه به ایندر سال

 است. انجام شدهست، مذاکرات و اقداماتی برای احداث مدرسه روستای تیس در داخل محدوده منطقه آزاد ا

در سال قبل، مدیریت کنونی، مجوز دبیرستان و هنرستان را گرفته و دارد برای بهبود وضعیت آموزشی و کیفیت آن »

 «دهد.می انجامهایی تالش

 12هر امستتال یک مدرستته مدرستته در روستتتای تیس احداث شتتود که م 5طی مذاکره با منطقه آزاد، قرار شتتده که »

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« کالسه افتتاح خواهد شد.

استتتت که بر استتتاس قوانین  گفتنیشتتتود. محور دوم، به عملکرد آموزشتتتی منطقه در خارج از فنس مربوط می

سئله باعث ایجاد محدودیت صورت گیرد که این م صیص منابع برای آموزش باید در داخل محدوده  ی انجام اهایی برتخ

 .شودمی خارج از محدوده هافعالیت

تفاوت عمده منطقه آزاد چابهار با دیگر مناطق آزاد کشتتور، ازنظر تقستتیمات ستتیاستتی استتت. برخالف دیگر مناطق »

هار بخشتتتی از آموزش نه همه منطقه آموزشتتتی را، آزاد؛ منطقه آزاد چاب هار را تحت پوشتتتش دارد،  وپرورش چاب

منطقه آزاد منطبق بر مرز شتتهر چابهار نیستتت. چارچوب منطقه آزاد، شتتامل محدوده منطقه آزاد و دیگر، مرز عبارتبه

هزار  3تا  2تنها  آموز داشتتته باشتتیمدانش هزار 80تا  75روستتتای تیس استتت. ازنظر آماری اگر ما در چابهار حدود 

شده که با توجه به قوانین آموزدانش ست. این باعث  شش منطقه آزاد ا ، ازنظر هزینه کرد، منطقه آزاد تنها به تحت پو

 محدودیت محدوده خودش )داخل فنس( بپردازد. قانون، برای تخصتتتیص منابع در محدوده خارج فنس منطقه آزاد

 «.که شهر با منطقه در تلفیق کامل استقرار داده که این خودش مبنای تبعیض است درصورتی

یص داده تخصتتت و نگاه مثبت، اعتباراتی فراتر از محدوده منطقه آزادمدیریت جدید منطقه آزاد، با توجه به رویکرد 

ست که ضر، همکاری آموزش ا ست. در حال حا شده ا شهر چابهار هم  سازمان منطقه آزاد در شامل حال  وپرورش با 

شاوره و آموزش خانواده  -1شود. سه حوزه پیگیری می ان دانش ا فزایی معلم -3آموزی تقویت بنیه علمی دانش -2م

هایی در زمینه ستتتاخت نامهو تفاهم انجام شتتتده استتتتوپرورش هایی با کمک آموزشکه در این ستتته حوزه فعالیت

 . )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(منعقد کردیم فضاهای آموزشی
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 های غیررسمیآموزش 

سمی و پایه، توجه به آموزش سالمآموزان و افراد جامعه را در مهایی که دانشدر کنار آموزش ر ست  و  ترسیر زی

انند تواند با عناوین مختلفی مها میای برخوردار استتتت. این آموزشتر توانمند کند، از اهمیت فزایندهزندگی باکیفیت

سیبمهارت شناخت و مقابله با آ شدو...  های اجتماعی، اعتیادهای زندگی،  سمی . آموزشبا وپرورش در کنار آموزش ر

 ای را توانمند کرد.ردازد، اما نیاز به توجه ویژه دارد تا بتوان جمعیت گستردهپبه آموزش غیررسمی نیز می

اعتیاد، روابط دختران و پستتران، فضتتای مجازی و... استتت. از  اندعبارتاجتماعی در شتتهر چابهار برخی از مستتائل »

سال آموزش شی بپردازد و 1376وپرورش از  سائل پرور سته به م سمن با برنامه مهارت زندگی توان ها، در این زمینه از 

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« کند.افراد متخصص و... نیز استفاده می

هایی برای تغییر زندگی است. مثالً ساختن دستشویی، آموزش الگویی صورت انجام فعالیتبرخی جاها، آموزش به»

شتتده و اما با تغییر افراد، روندها قطع انجام شتتدههایی ها تالشاستتت برای تغییر در ستتبک زندگی مردم، در این زمینه

 ذا و سالمت(غ ری)مصاحبه با مد «مستمر نبوده است.

 مشکالت و مسائل آموزشی 

ها، بیانگر مسائل، مشکالت و کمبودهای حوزه آموزش در شهرستان چابهار است. این وضعیت مرور آمار و سرانه

 وت چندانی با چابهار ندارد.در شهرستان مجاور کنارک نیز وجود دارد و تفا

د، اما تفاوت نکناندازه دو یا ستتته نفر معلم کار میدارند و به آموزدانش 50ها در کالس مدارس ما، معلمدر بیشتتتتر »

الزحمه وجود دارد. به همین خاطر در مناطق محروم به دلیل مستتتائل و مشتتتکالت و نبود بستتتیار اندکی ازلحاظ حق

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« ی نیروی انسانی نداریم.های مناسب، ماندگارمشوق

محرومیت مضاعف آموزش در شهرستان است. بیانگر اما مسائل دیگری نیز در ارتباط با کمبودها وجود دارد که  

 یکی از مشکالت مهم، آب شرب مدارس است.

 س آموزش پرورش()مصاحبه با رئی« شوند.مدارس ما مشکل آب دارند و با سقایی تأمین آب می»

شد بومی گزینی کنیم و آن فقر مالی و فقر فرهنگی باعث بازتولید چرخه بی شده است. اگر قرار با سوادی در منطقه 

 یته امداد(شود. )مصاحبه با رئیس کمسوادی مینیروی بومی سواد کافی نداشته باشد، این مسئله منجر به بازتولید بی

االیی های بها با هزینهوهوایی استتتتان و محرومیتیه با توجه به وضتتتعیت آبهمچنین تأمین کمترین امکانات اول

 همراه است.

ست. هزینه» شور ا شتر از میانگین ک ود های ما به دلیل نبداری و ارائه امکانات هزینههای نگههزینه اداره مدارس ما، بی

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« ها بیشتر است.زیرساخت
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 برای بهبود وضعیت آموزش پایه پیشنهادهایی 

وردتوجه م موضوعدر کلیات مطالعه مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار، تنها یک  شاید اگر قرار باشد

آموزش خواهد بود. آموزش با توجه به وضعیتی که در شهرستان دارد و با توجه به اهمیت آن در  موضوعقرار گیرد، آن 

سعه آینده، توجه ویژه صاحبهای میتحول و تو شنهادهای زیر، مربوط به م سئوالن، مدیران، فعطلبد. پی االن های میدانی با م

 اجتماعی و شهروندان است.

خت مدارس و تجهیز آن، افزایش کیفیت آموزش و تقویت بنیه علمی شتتاید بتوان ستته حوزه مهم آموزش را ستتا

 ای معرفی کرد.های غیررسمی و فنی و حرفهبر آموزش تأکیدآموزان و معلمان و دانش

شبانه» ستاهایی که تعداد دانشروزی و جذب دانشتقویت مدارس  ست و امکان مدرسه  آن آموزآموزان از رو کم ا

سانی وجود ندا ست و رد. طرحو نیروی ان صیلی بهتر ا سطوح پایین تح ست برای  سب ا سیار منا ستا مرکزی ب های رو

شبانه شبانهمدارس  ست. در مدارس  سب ا صیلی منا سطوح باالی تح صیلی دختران نیز با روزی برای  روزی، امکان تح

امالً با پرسنل روزی که کبانهها، وقتی با مدارس شتوجه به نگاه فرهنگی منطقه، بهتر و بیشتر ممکن خواهد بود. خانواده

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(«. دهندشوند، اجازه تحصیل به فرزندان خود را میمواجه می شود،می خانم اداره

در  -2کالسه  6ساخت مدارس در حوزه ابتدایی )جوانی جمعیت( و مدارس  -1وپرورش نیازهای موردنظر آموزش»

های های غیررستتمی، مهارتآموزش -3ها، آزمایشتتگاه، تجهیزات و... هنرستتتانحوزه متوستتطه، تجهیزات آموزشتتی 

 )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش(« دوزی، گردشگری و...های فردی و تخصصی، مثل سوزنزندگی و مهارت

 در زمینه افزایش کیفیت آموزشی، بهبود کادر آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار است.

تواند امکانات ها، بستتتیار پایین استتتت و مشتتتوق خوبی برای ماندگاری ندارند. منطقه آزاد میحقوق و مزایای معلم»

ساتید آموزشخوبی به سکن و... برای جذب ا سکان و تأمین م شوق، مثالً امکان ا  50وپرورش اقدام کند. مثالً عنوان م

ستفاده از برخی مشوق شان را برای مدت کوتاهمعلم را با ا ژوهشی مصاحبه با معاونت پ) «.ی تأمین کندها، امکان فعالیت

 دانشگاه دریانوردی چابهار(

در بحث آموزش، کیفیت آموزشتتی بستتیار مهم استتت. ما نیاز به افزایش کیفیت آموزش در کنار کمیت داریم. باید 

هایی در این زمینه برگزار کرد. اهمیت علم را باید نشتتتان داد. آموزان و خانواده را افزایش داد و کارگاهانگیزه دانش

با جامعه محلیباید در محالت گردهمایی . نیمک. الگوهایی موفق را معرفی و ترویج برگزار کنیم ها برای صتتتحبت 

های توان فعالیتهای فنی میاگر تضتتمین شتتغلی ایجاد شتتود، در راستتتای آموزش ها را باید تغییر داد.نگرش خانواده

جام داد. دوره ندی ان تاههدفم فههای کو مل، گروه ای میمدت برای آموزش فنی و حر عا مدیر جاد کرد. ) توان ای

 (اکرم نهاد نبیممرد
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 چابهار وضعیت آموزش عالی در شهرستان 

آموزش عالی در شهرستان و شهر چابهار، اگر وضعیت بدتری از آموزش پایه نداشته باشد، وضعیت بهتری ندارد. 

ساخت ضای آموزشیشاید زیر ستان فراهم های عمرانی، ازنظر ظرفیت ف شهر سطح  ست، اما به دلیلتا حدودی در   شده ا

. شاید فراهم شودد مدرسان متخصص و اساتید دارای سابقه باال، کیفیت آموزش عالی، در سطح مناسبی ارزیابی نمینبو

ش برای افزای یحلشهرهای دیگر، راههای زاهدان و کالنکردن شرایط جذب اساتید مطرح، استفاده از نیروهای دانشگاه

 کیفیت آموزش عالی باشد.

اما بیشترشان نیروی انسانی متناسب در حد دانشگاه را ندارند. شاید تنها دانشگاه  ؛داردواحد دانشگاهی  9شهرستان »

اه های آموزشی دارد. دانشگاه پیام نور، دانشگدریانوردی هست که نیروی انسانی متناسب و مناسبی را با توجه به رشته

علمی و کاربردی منطقه آزاد، موسسه آموزش  المللی منطقه آزاد، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه سالمت، دانشگاهبین

ر سطح های موجود دبهار اندیشه و دانشگاه علمی و کاربردی وابسته به شهرداری چابهار، دانشگاه -و عالی غیرانتفاعی

محلی  هایهای اخیر مطرح بوده، امکان قبول شدن افراد در دانشگاهشهرستان هستند. چون بحث پذیرش بومی در سال

انشگاه دهای چابهار هم ضعیف است. دانشگاهآموزان ضعیف، اه دریانوردی بسیار باالست. با وضعیت دانشو دانشگ

نفر در حال  70تا  60تعدادی بورسیه هستند و حدود  نفر استاد دارد که یک 110دانشجو  نفر 2000دریانوردی حدود 

ضتتعیف هم ازنظر  یعلمئتیهد، اما اعضتتای کنند. دانشتتگاه آزاد، جمعیت دانشتتجویی باالیی دارحاضتتر تدریس می

 )مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار(«. کمیت و کیفیت دارد

هم  هایی مانند دانشگاه علمی و کاربردیکه وضعیت آموزش عالی به لحاظ کیفیت پایین است دانشگاهعالوه بر این

 ت. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(گرایی و عدم مهارت برای اشتغال شده اسباعث مدرک

در آموزش عالی، کاهش جمعیت در ستتتن دانشتتتگاه بوده که این مستتتئله به کاهش متقاضتتتی ورود به  نکته دیگر

ها با توجه به کاهش متقاضتتی، برخی از رشتتته و ها منجر شتتده استتت. در برخی از شتتهرستتتاندانشتتگاه در برخی از رشتتته

 وارد کلیت دانشگاه منحل شده است.های آموزشی حذف و در برخی مگروه

شته» ضعیت موجود برخی ر شتر، در و ضه بی ضای پایین و عر ششود. بها تکمیل نمیبا توجه به تقا هایی که تهرخی ر

. )مصتتاحبه با معاونت «شتتودهای اخیر، تکمیل نمیدر ستتال، دهند، باوجوداینکه حتی شتتهریه هم نمیمطلوبیت ندارد

 ی چابهار(پژوهشی دانشگاه دریانورد

از طرف دیگر، نگاه ارزشی جامعه به علم و تحصیالت دانشگاهی تغییر کرده است. افراد بیشتر به مدرک تحصیلی 

نیاز دارند تا علم دانشتتتگاهی. جایگاه علم و استتتتفاده از آن در جامعه افول پیداکرده و افراد انگیزه الزم برای تالش در 

 د.دانشگاه و یادگرفتن علم و فن را ندارن

شگاه نمیافراد به» صد آموزش وارد دان شتر به مدرک نیاز دارند یا فکر میق ششوند، بی ها، گاهکنند نیاز دارند. دان

ژوهشی دانشگاه )مصاحبه با معاونت پ«. ازنظر کیفیت بسیار ضعیف هستنداند و شدهبیشتر به موسسه صدور مدرک تبدیل

 دریانوردی چابهار(
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  آزاد چابهارآموزش عالی در منطقه 

ماتی برای احداث دانشتتتگاه بین1370در اواخر دهه  منطقه آزاد چابهار المللی و بعدها دانشتتتگاه علمی و ، اقدا

شگاه انجامکاربردی  سپس وارد همکاری آموزش با برخی از دان شتهداد.  شد و در برخی از ر شور  های های خارج از ک

های مدیریت مناطق آزاد با تغییر دولت اصالحات، نگاه ارزشی ر سیاستاما با تغیی مهندسی اقدام به جذب دانشجو کرد؛

شد و به سی  سا شگاه بینبه محور آموزش مناطق آزاد دچار تغییرات ا ضر برای مرور دان شد. در حال حا ضعیف  المللی ت

 هایی در حال انجام است.اندازی دوباره آن با همکاری دانشگاه علم و صنعت تالشراه

 هایی مشترکی با دانشگاه منطقه آزاد دارند.دیگر شهرستان مانند دانشگاه دریانوردی، فعالیت هایدانشگاه

ای رستتتمی نداریم، اما ازنظر نیروی انستتتانی، خیلی از استتتاتید ما در ستتتاعات غیرموظفی در نامهبا منطقه آزاد تفاهم»

شگاه بین شتیم، تنها  کنند. با منطقه آزادالمللی و علمی و کاربردی تدریس میدان های دوره ادیتعدتعامالت زیادی ندا

هایی که هست، اما با توجه به پتانسیل ؛ایمهای مالی دریافت کردهکمکایم. در برخی موارد استارت آپ برگزار کرده

 مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار(«)همکاری بیشتری کردتوان می

 ه آزاد، پیشنهادهای جامعه دانشگاهی منطقه در زمینه آموزش عالی به شرح زیر است.های منطقبا توجه به ظرفیت 

ها، هایی انجام دهد. در این زمینهازنظر امکانات آزمایشتتگاهی، تجهیزات آموزشتتی و... فضتتاهای دانشتتگاهی کمک»

ست شگاهی  به تجهیز امکانات و در مرحله بعد بهکه  الزم ا ضاهای دان شودف شتری  شن .توجه بی هادات از جمله این پی

 های جدید تأستتیستوان رشتتتهفضتتاهای آموزشتتی )با توجه به نیازهای پتروشتتیمی و فوالد می توستتعه-1 از: اندعبارت

شجو  -2کرد(  شگاهی برای تربیت دان شگاه -3امکانات آزمای ساتید دان های های مادر برای تدریس، دورهدعوت از ا

 ه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار(مصاحب«)ها و...کارگاه مدت،کوتاه

 های پیشنهادیجامعه محلی و سیاست آموزش در محور: مسئله شناسی 8 -4جدول شماره 

 

 های پیشنهادیسیاست مسئله شناسی آموزش در جامعه محلی

 مترمربع 4/5 برابر در مترمربع 9/1) یآموزش یفضا کمبود 

 مقابل در 18 به 1 آموزدانش به معلم نسبت و( کشور نیانگیم

 آموزدانش 13 به 1

 ایتوسعه هایپروژه در کار یروین اشتغال هایفرصت 

 بنادر و فوالد عیصنا ،یمیپتروش

 و یناآگاه اد،یاعت فقر، ،یاجتماع هایآسیب وجود... 

  پایین بودن کیفیت آموزش پایه و آموزش عالی در سطح

 شهرستان

 یانسان یروین استخدام و یآموزش یفضا هایسرانه شیافزا 

 و مدتکوتاه ایحرفه و یفن آموزش هایفرصت تیتقو 

 ایحرفه هایدوره

 با... و یزندگ هایمهارت ،یررسمیغ آموزش بر تأکید 

 داوطلب هایانجمن یهمکار

 نامه و تأمین نیروی انسانی )معلم، دبیر، استاد عقد تفاهم

 برای بهبود وضعیت آموزش پایه و عالیدانشگاه( 
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 یاحرفهآموزش فنی و  -4-3-3-2

ای توسعه هایای از مسائل مهم دیگر در منطقه است. منطقه با توجه به ظرفیت توسعه و برنامهآموزش فنی و حرفه

دیده برای موزشآازجمله توسعه منطقه آزاد، توسعه بنادر خلیج، توسعه پتروشیمی و صنایع فوالد، نیازمند نیروهای انسانی 

 دیده و دارایهای موجود و آینده است. توسعه هر یک از موارد یادشده، نیازمند نیروی انسانی آموزشاشتغال در فرصت

ها و که زیرستتتاختهای مهندستتتی، ستتتاخت و نگهداری استتتت. درصتتتورتیای برای انجام فعالیتمهارت فنی و حرفه

دهنده است که هر نهاد ستان محدود و بدون نیروی متخصص آموزشهای فنی در سطح شهرهای آموزش مهارتفرصت

 گذاری الزم را انجام دهد.ریزی داشته و سرمایهای باید برای استفاده از نیروی کار بومی، برنامهتوسعه

توسعه  بنابراین نبود تخصص و مدارک گرایی بدون تخصص، مشکلی هست که در وضعیت کلی آموزشی داریم؛

ای و کار و دانش از اصتتول آموزشتتی ما باید باشتتد. این مستتئله با توجه به پتروشتتیمی و صتتنایع فوالد از فنی و حرفه

ست. آینده صص دارد، ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار ا سعه منطقه نیروی فنی و متخ شگاهی و  تو نه مدارک دان

خواهد در این وشیمی و صنایع فوالد که میتحصیالت تکمیلی که نه توان فنی دارد و نه امکان انجام کارهای فنی. پتر

ی آموزشی و هایرساختاالن شروع به ساختن زمنطقه توسعه پیدا کند و نیروی انسانی استخدام کند، آیا نباید از همین

 آیا نباید پاسخگوی نیازهای موردنیاز خود باشد. )مصاحبه با رئیس آموزش پرورش( ؟نددیگر موارد ک

شگاه» صص در حوزهها، خیلی تودان شیمی را نداردان تربیت متخ صنایع و پترو ص«. های مختلف و موردنیاز  احبه با )م

 چابهار( یانوردیدانشگاه در یمعاونت پژوهش

های توانند مهارت یاد دهند و به درد صتتنایع منطقه بخورند چون دورهای و دانشتتگاه علمی کاربردی نمیفنی و حرفه

شی منطبق با نیازهای منطقه ست. از مدارس هم بچه چیزی  آموز سیار ابتدایی ا ست و روش تدریس و امکانات نیز ب نی

ها نیاز به مهارت خاصی ندارد و برخی از صنایع گیرد که در کار به دردش بخورد. هرچند که بعضی از کارگاهیاد نمی

ربیت ها تدی کارگر برای آنای و علمی و کاربرخواهد که فنی و حرفههم مانند پتروشتتیمی و فوالد همیشتته نیرو نمی

 کند. )مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان(

ها ها ابتدایی هستند وقتی به بحث کاربرد آندهد اما بسیار آموزشها را تا حدودی پوشش میای آموزشفنی و حرفه

سیم به درد نمیمی صاحبه با رئیس ادخورند و امکانات و بودجه فنی و حرفهر ست. )م فاه اره تعاون، کار و رای زیاد نی

 اجتماعی(

صورت نمی  صنایع  سنجی  صنایع و کارگاهنیاز ه ما خواهند ککنند که چه نیروهایی را میها اعالم نمیگیرد و 

 چند سال زودتر نیروهای الزم را تربیت کنیم. )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
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 وضعیت فقر در منطقه -4-3-3-3

 غلی ون، مهارت پایین شاهای صنعتی، گردش مالی پایین ساکنطوالنی در منطقه، نبود زیرساختهای سالیخشک

سئوالبی شش کمیته امداد  نتوجهی به م ست. تعداد خانوارهای تحت پو شده ا شدید فقر در منطقه  خانوار  2060باعث ت

 .ردیگیبرنم درها را به علت مسائل فرهنگی و مقید بودن آناز جمعیت  است که بخش بیشتری

ستند. 4712خانوار و  2060طور دقیق به شش کمیته امداد ه صد عوارض ورود و خروج کاال که  مین نفر تحت پو در

میلیون تومان( بوده که به بحث اشتتتغال افراد تحت پوشتتش  160گرفته )کمیته امداد تعلق طبق قانون برنامه شتتشتتم به

یمه کند تحت پوشش بکنیم و کسی که برای خودش شغل ایجاد مییایم که بر اجرای آن نیز نظارت ماختصاص داده

شغل در این منطقه شود که کمیته امداد پرداخت میتأمین اجتماعی می ست که با  20کند. هزینه ایجاد  میلیون تومان ا

سال حدود  صد پار شتغال 9یا  8بودجه نیم در ستنفر ا سیار پایینی ا ست که رقم ب شده ا شتغالی مورد خو 78. زایی  دا

میلیون تومان بودجه اختصتتاص دادیم که هزینه باالیی برای آن باید صتترف  پانصتتدپارستتال داشتتتیم که یک میلیارد و 

 شود.

 دستتی را برای افراد تحت پوشتش کمیته امداد آموزشهای صتنایعصتورت رایگان مهارتای داریم که بهیک مربی

 تواند دردارد و می وجود هایی که این منطقهیکی از پتانستتتیل ینند.بنفر در آنجا آموزش می 250دهد که ستتتالیانه می

ماه  18تا  6گونه استتت که در طی برنامه کمیته امداد این زایی و کاهش فقر مؤثر باشتتد، شتتیالت استتت.بحث اشتتتغال

شش کمیته ضای خانواده آن از تحت پو شغل پایدار برای خود فرد و یا اع شوند و بعد از ایجاد  شو توانمند  ند. خارج 

 )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(

صتتتورت شتتتریکی و تعاونی برای تنهایی و نه بهها را نه بهمردم محلی ستتترمایه خانگی اعم از پول و طال دارند اما آن

توانند از یابد و نمیآورند. به همین دلیل ستتتهمشتتتان از تجارت در منطقه آزاد کاهش میگذاری در بازار میستتترمایه

 ین منطقه استفاده کنند. )مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد(مزیت ا
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 سالمت، بهداشت و درمان در شهرستان چابهار  -4-3-3-4

 نیتأمتوان اهمیت و ضرورت آن را درک کرد. می هانعمت ارزشمند هستند که در نبود آنسالمت و امنیت، دو 

شت عمومی و فردی در جامعه  سمی و روانی و بهدا سالمت آن  برای راهیسالمت ج شگیری از بیماری و اختالل در  پی

ویژه زمانی که امکانات جامعه اجازه انجام هرگونه درمانی را . بهشتتودهای درمان میاعث کاهش هزینهجامعه استتت که ب

دهد. جامعه موردمطالعه چابهار و حوزه فراگیر آن به دلیل کمبود امکانات در حوزه بهداشتتت و درمان، نیازمند توجه نمی

های میدانی و ویژه در این حوزه استتت. در ادامه به بررستتی وضتتعیت ستتالمت، بهداشتتت و درمان با توجه به مصتتاحبه

 شود.مشاهدات پرداخته می

 های خاص منطقهمسائل حوزه درمان و بیماری 

ماری مان در حوزه فراگیر، میاز بی به حوزه در ئل مربوط  ماری ا،یماالر ازتوان های مهم و مستتتا  ،یانگل هایبی

ست هایبیماری سل، فلج اطفال و... پو سمی، هموفیلی،  سالمت نیز میی، تاال سالمت  تواننام برد. در حوزه  ضعیت  به و

 .که نیازمند توجه ویژه استاشاره کرد های محیطی، اعتیاد و... عمومی و فردی، آلودگی

سری بیماری سایه و مرزی مییک  شورهای هم ستی و... که ما در ری انگلی، بیماریآید. ماالریا، بیماها از ک های پو

ایم. در حال حاضتتر پشتته آی دس هستتت که خودش عامل بستتیاری بیماری مثل تب شتتدهبیشتتتر موارد موفق به کنترل

ستان وجود دارد. شهر ست و حتی فلج اطفال هنوز در برخی از نقاط  سائل دیگر ه سل از م  دنگی، چیکلگونیا، بیماری 

های فامیلی و نبود امکانات در منطقه، تاالستتتمی و هموفیلی استتتت. دلیل این امر هم ازدواج بیشتتتترین بیماری خونی

شکی برای آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج و دوره بارداری است. ما حتی این اجازه را از مولوی چابهار گرفتیم پز

ود های ژنتیکی به دلیل نبرند. آزمایشکه جنین دارای نقص را بتوان ستتتقط کرد اما روستتتتائیان حرف ما رو قبول ندا

 دسترس برای همه نیست. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(امکانات و باال بودن هزینه آن قابل

شده های اخیر انجامهایی در سال، هرچند تالشاستسازی الزم هموفیلی و تاالسمی، مسئله فرهنگدر بحث بیماران 

 ذا و سالمت(غ ری)مصاحبه با مد دهد.بر است اما آموزش نتیجه میزمان است، اما نیاز به آموزش دارد.

های قدیمی با مشتتکل آب روان، محلهبحث بهداشتتت عمومی در مناطق حاشتتیه شتتهر و در داخل شتتهر همدرباره 

ضالب و زباله شهفا ستیم که باعث افزایش پ ماند که در ب شود. حاالتبع آن افزایش بیماری ماالریا میها و بهها مواجه ه

 صورت غیراصولی هم داریم. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(دفع فاضالب به شهر و حاشیه کمب،نزدیکی 

هم نزدیکی رو داراست که دلیل آن HIVکل استان و کل کشور بیشترین میزان ابتال به در مقایسه باشهرستان چابهار 

ستان و رفت ست؛ هوآمد ببه پاک شورهای عربی ا شتغال در ک ستان امکانات آزمایش  آنجا و همچنین ا شهر اما در این 

برای تشخیص آن وجود ندارد و باید به زاهدان بروند که تشخیص دیرهنگام آن باعث آلوده شدن خانواده آن فرد هم 

 امداد( هم روابط جنسی و نیز اعتیاد است. )مصاحبه با رئیس کمیتهشود. بیشترین دلیل آنمی

ضعیت منطقه ورود  سئله دیگر با توجه به و سالمت و  دییتأامور مربوط به ، کاالهایی در بخش تغذیه و خوراکیم

 دارند. بهداشت کاالهای وارداتی است. در این حوزه، مدیریت غذا، دارو سالمت مسئولیت سنگینی بر عهده
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طور مشتتخص موارد کنیم و بهگیرانه عمل میختکاالی قاچاق در حوزه ستتالمت و مواد غذایی، بستتیار ستتدرباره 

دهد که های ما نشان میهای زیتون بود که پیگیریکنیم. آخرین قضیه که در این زمینه بوده، روغنتخلف را دنبال می

ست. پیگیری شده ا شهر یا حتی منطقه آزاد سازمان نبوده و این کاال از طریق دیگر وارد  صی خاز انبارهای  شخ ودم ها 

سید چونهای متعددی انجام دادهگارین اینکه نامه باهم  ضی ام، به نتیجه نر ئه کرده شده را تبرافراد متخلف معرفی ،قا

میلیون تن، مواد غذایی را معدوم کردیم، چند مدیر گمرک را تغییر دادیم و اجازه ورود  200ستتال گذشتتته ما  استتت.

 ذا و سالمت(غ رید)مصاحبه با مدهیم. دار را نمیمواد غذایی مسئله

 وضعیت بهداشت و درمان به زبان آمار 

یز ازنظر برانگ هایی است که به زبان آمار، بیانگر وضعیت نابسامان و تعجباز دیگر حوزه حوزه بهداشت و درمان

هزار نفر استتتت که تنها  500هزارنفری چابهار که با جمعیت کنارک و قصتتتر قند، حدود  280کمبودهاستتتت. جمعیت 

 .باشد منطقهپاسخگوی نیازهای درمانی  باید چابهار تخته خوابی 50تان بیمارس

ید ازنظر سرانه، هر هزار نفر با است. ژهیتوجه و ازمندیو ن نییپا اریو سالمت در سطح شهر، بس یبهداشت هایشاخص

شیک شته با ستانی دا ستان  250د، چابهار نتخت بیمار ست که 150هزارنفری، دارای بیمار تخته امکان  50 هزارنفری ه

 (ذا و سالمتغ ری)مصاحبه با مد دهی دارد. کنارک هم بیمارستان ندارد. این مسئله، بسیار مورد مهمی است.سرویس

شهر دید بلک ست. چابهار را نباید محدود به  سیار پایین ا شت و درمان چابهار ب ضای بهدا شهر عالسرانه ف وه بر ه این 

ستان گاه س شهر شهر ستاهای دیگر  شود. هزار نفر می 500و  400بر کننده دارد که جمعیتی بالغها هم مراجعهتاناز رو

 ها طوالنی شده است.اند و دوره ساخت آنهم با کمبود بودجه مواجهوسازهای بهداشت و درمان ساخت

نکنه های بهداشتتتت و درمان منطقه کمبود دارد. خدا امکانات و زیرستتتاخت هم از نظر کادر پزشتتتکی و هم از نظر

همه افراد را نجات داد. برای نمونه یک توان قدری پایین استتتت که میزمان دوتا تصتتتادف اتفاق بیفتد، امکانات بههم

ضر  شکی حا ستایی نیز به دلیل پایین بودن امکانات پز شد. زنان باردار رو مورد در عید به خاطر کمبود امکانات فوت 

تان صتتورت ستتنتی در خانه و یا در پاکستتدهند تا بهراجعه کنند و ترجیح مینیستتتند برای زایمان به بیمارستتتان چابهار م

به علت کمبود امکانات در مراکز بهداشتتت روستتتاها، مردم روستتتایی مجبورن به شتتهر مراجعه کنند که  زایمان کنند.

 سالمت( مصاحبه با رئیس موسسه راه) شوند.اینجا هم با مشکل ازدیاد بیماران در مراکز درمانی مواجه می

هم تخته باید باشتتتد. پزشتتتکان  400تخته استتتت که حداقل حدود  180کل منطقه چابهار یک بیمارستتتتان دارد که 

 ندارند. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد( را های درمانیتخصص و مهارت کاری حتی برای کار با دستگاه

ار باید ی با توجه به حوزه نفوذ شهرستان چابهاست. سرانه تخت بیمارستان های بهداشتی وضعیت اسفناکانهازنظر سر

 تخت است. )مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار( 50تخت باشد که حدود  800حدود 

شت و درمان ضعیت بهدا شنهادهایی برای بهبود و سانی و مالی، انجام  پی شکالت متعدد و کمبود منابع ان باوجود م

هایی برای بهبود وضعیت موجود، سالمت، بهداشت و درمان در سطح منطقه بیش از منابع مالی، نیازمند عزم راسخ فعالیت
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وزه . در این حهای داوطلب و..های ابتکاری با مشتتتارکت خود افراد جامعه، گروههای و فعالیتمدیران و پیگیری برنامه

 ت.ها نیازمند پیگیری و حمایت استوجه بوده است که ادامه فعالیتهای برخی از مدیران قابلفعالیت بارهاست. در این 

عنوان آموزان بهآموزش به دانش دهیآموزش به اجرا رستتتاند. ا قیدر حوزه بهداشتتتت از طر توانمی یجالب هایایده

 یمهد و فعال کردن مهدها یمرب دهی، اهاآن هایخانوادهبهداشت توسط  تیرعا یآموزان دوستدار بهداشت، برادانش

 یتاهااز روس یکیدر  یآموزشگاه بهورز ایجاد باشد. مؤثرکودکان  یو روان یدر سالمت جسم تواندمیکه  ییروستا

 ا و سالمت(ذغ ری)مصاحبه با مد بود. یجالب و موفق اریروستاها به بهورز که طرح بس زیتجه یبرا یمرکز

 ها با موضوع سالمت، برای بهبود وضعیت موجود به شرح زیر است.شده در مصاحبهپیشنهادهای ارائه

 عنوان الگویی برای نمونهدر حوزه بهداشتی به ساکنانایجاد مرکز جامع سالمت برای شهروندان و  -1

 تروستای گردشگری و نمونه سالم بهترین های بهداشتی روستای تیس و تالش برای ایجادتقویت زیرساخت -2 

سالمت می -3  شود کهشهرک  سمتی از منطقه آزاد اجرا  شگرمی از این طریق تواند در ق  جذب سالمت توان گرد

 کرد.

های مستتئله فاضتتالب برای ستتالمت استتت. یدیدها تهآن تولیدات اینکه های صتتنعتی با توجه بهتفکیک کارگاه -4

 یستی ماست.زهای محیطصنعتی یکی از آسیب

 محیطیمسائل زیست در نظر گرفتنهای آن با توجه به خلیج چابهار استفاده از ظرفیت -5 

در  اما کندمانی را تقویت در کند و نیروی انستتتانی کادر یهآموزان را بورستتتتواند برخی از دانشمنطقه آزاد می -6 

شگاه شگاه سالمت نه بلکه در دان شرطی که تعهددان صیلی ها بگیرند که بعد از فارغبه خدمت از آن های معتبر، به  التح

ریزی و انجام عملیات تخته خوابی در حال برنامه 540بیمارستتتتان  .، کارستتتازتر خواهد بوددر این منطقه خدمت کنند

سئله مزمین بیمارستان قبلی تأمین اعتبار شود. امیدوارم این  محل مقدماتی هست. نیاز به اعتبارات هست که قرار شده از

 ذا و سالمت(غ ری)مصاحبه با مد از طرف منطقه آزاد پیگیری و به نتیجه برسد.

شک داخلی، زنان و زایمان، عمومی، دندان شک، اطفال و... برای ویزیت رایگان پز منطقه کمب و مناطق  ساکنانپز

شیه شود چون اکثریت حا شین اجرا  شکالتاین مناطق بیمه ندارند و در بحث درمان با  ساکنانن ستند. همالی مواجه  م

 شود. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(ها میتر شدن بعضی از بیماریوخیم همین قضیه باعث

 های پیشنهادیمسئله شناسی محور سالمت، بهداشت و درمان و سیاست :9 -4جدول شماره 

  

 یشنهادیپ هایسیاست درمان و بهداشت محور سالمت، یشناس مسئله 

 های بهداشتی و درمانیکمبود سرانه 

 های خاص در منطقه و نیاز به تأمین وجود بیماری

 های تخصصیآزمایشگاه

  رعایت بهداشت عمومی و  با هدفنیاز به آگاهی و آموزش

 فردی

 گذاری برای تأمین نیروهای متخصص در حوزه درمانسرمایه 

 تخته خوابی 540احداث بیمارستان  پیگیری 

 های بهداشتی و درمانی برای تشخیص و تقویت زیرساخت

 منطقه ساکنان های خاصدرمان بیماری

 جامعه محلی توانمندسازیهای آموزشی برای اجرای برنامه 

 آموزان مستعد برای تحصیل در حمایت مالی از دانش

 تأمین نیروی انسانی منظوربههای پزشکی رشته
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 نشینیحاشیهمهاجرت و  -4-3-3-5

ی هاهای مقصد و دافعهای است که دالیل مختلف دارد. جاذبهمهاجرت یکی از عوامل تغییر جمعیت در هر جامعه

چابهار و حوزه فراگیر  ای استتت.های مفهومی برای درک مهاجرپذیر یا مهاجر فرستتت بودن هر جامعهمبدأ، یکی از مدل

های هم مهاجرپذیر بودن چابهار، وجود دورنمای یافتن شتتتغل و فرصتتتتهای مای آن مهاجرپذیر استتتت. از جاذبهمنطقه

های مبدأ ای منطقه آزاد، بنادر، پتروشتیمی و صتنایع فوالد استت. این مستئله در کنار دافعههای توستعهپروژه باایجادشتده 

شتغال و... فهم وضعیت مهاجرپذیریازجمله خشک وزه چابهار و ح سالی، از دست رفتن کشاورزی، رکود اقتصادی و ا

و کنارک چهارمین شتتتهر  (پس از زاهدان)کند. چابهار دومین شتتتهر مهاجرپذیر می و قابل درک ترفراگیر را ستتتاده

 مهاجرپذیر است.

از مردم از داخل استان و روستاهای اطراف به سمت شهر چابهار شده شمار زیادی  هیاهوی توسعه منطقه آزاد، باعث

قه و استان بسیار ضعیف است، افراد تفاوتی ازنظر امکانات بین روستاها و حاشیه شهر . چون امکانات منطجذب شوند

 روستاهای افعهد بینند.شان را در حاشیه شهر میبهبود وضعیت زندگی ی برایبینند، اما امید و احتمال بیشترچابهار نمی

ل رفتن اشتتتغا نیستتالی و از ببه همراه خشتتک یمناستتب زندگ هایدستتترستتی عدم کمبود امکانات و لیاستتتان به دل

 دیمنطقه آزاد، امکانات منطقه آزاد )امکان خر ع،یپروری( است. جاذبه مهاجرت در شهر چابهار، صناو دام ی)کشاورز

ست که ( و...یخودرو داخلاز  کمتر متیبه ق یخودرو خارج صاحبه با رئ ا ست. )م شده ا آموزش  سیباعث مهاجرت 

 پرورش(

های اخیر بوده استتت. متناستتب با این رشتتد ها، داری مهاجرت بستتیار باالیی در ستتاله دلیل برخی جذابیتچابهار ب

 شورای شهر چابهار( طور نبوده است. )مصاحبه با عضوها باید آماده شود که اینجمعیت، زیرساخت

وستتتایی به این منطقه شتتده باعث هجوم مردم ر ،توهم اینکه در منطقه چابهار به خاطر مزیت منطقه آزاد کار هستتت

شتتود. درمان، آموزش، مستتکن و... را کاهش داده و هیچ عملی برای جبران این اتفاق انجام نمی یهااستتت که ستترانه

 )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(

شیهاز پیامدهای مهاجرت، می سئله در کالنتوان به حا شاره کرد. این م شینی ا ضالن سائل و مع ت شهرها، یکی از م

نشینی یکی از مسائل اجتماعی مهم و تأثیرگذار در وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن اجتماعی است. در چابهار نیز، حاشیه

هزار  40بر آباد است که بالغو روستای عثمان بای به نام کمنشینی شهر در شرق چابهار، منطقهترین حاشیهاست. بزرگ

 شکل گرفته است. ،ر جمعیت داردنف

 هینقاط و هجوم به حاش گریباعث مهاجرت از د نده،یآ یبرا هاییفرصت فیتعر لیشهر، به دل هحاشی مردم، نگاه در

کارت ستتبز و  هایبحث، با توجه به 1373مستتئله بعد از احداث ستتازمان منطقه آزاد بعد از ستتال  نیشتتهر بوده استتت. ا

ارت شناسنامه و ک یبوده برا گرید یشهرها فیشار ضعاز اق که گریافراد د ایعدهورود کاال،  یسوءاستفاده از آن برا

 یبرا ،یفیتکبی اریو مصالح بس لیشهر، با وسا هی، افراد در حاششدمی شتریب آنها سبز و... وارد شهر شده و چون اقامت
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ستتالی و هجوم مرحله دوم بحث خشتتک گر،دی وهله در .کرد دایشتتهر چابهار رشتتد پ هیستتاخته و حاشتت یخود ستترپناه

 )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف( به چابهار بوده است. گرید یمهاجرت از روستاها و شهرها

هزارنفری شتتده استتت.  40نشتتینی استتت که باعث حاشتتیه شتتدت مهاجرت به ستتمت چابهار مستتئله اجتماعی مهمی

 )مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی(

 ()مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار دار است.نشینی چابهار، بسیار خاص و مسئلهحاشیهو الگوی حجم 

شیه شیهجنس حا شینی چابهار، با جنس حا شیهن صفهان فرق دارد. حا شهد، ا شهرهای بزرگ، تهران، م شینی  شینی نن

سرمایه شهرهای کوچک است که امکان  شهد، طبقه متوسط  شیه گذاری هم دارد؛م شیناما حا سواد، ن ی چابهار ازنظر، 

 آموزش پرورش( سی)مصاحبه با رئ فرهنگ، وضعیت اقتصادی، اشتغال و... بسیار متفاوت و ضعیف است.

نشینی پیامدهای گسترده اجتماعی دارد. فقر اقتصادی و فرهنگی که بیشتر خانوارهای حاشیه شهر چابهار را حاشیه

 شده است. تحت تأثیر قرار داده، باعث ایجاد مسائل مختلفی

شینر حاشیهبیشت های استان به و اطراف شهر چابهار، خارجی و پاکستانی نیستند، بیشترشان از شهرستان های کمبن

اند. )مصاحبه با سالی و از بین رفتن کشاورزی و نبود شغل، به امید یافتن شغل به سمت چابهار سرازیر شدهدلیل خشک

 عضو شورای شهر چابهار(

ث اختالف شدید طبقاتی شده است. جمعیت منطقه تقریباً دو گروه شده و قشر متوسط بسیار ضعیفی منطقه آزاد باع

دارها و... هستند که بیشتر بومی نیستند و یک قشر بسیار ضعیف دارد. جامعه چابهار یا جز طبقات مرفه، تجار و کارخانه

 چابهار( یانوردیدانشگاه در یژوهش)مصاحبه با معاونت پکه گستره باالیی در شهر و حاشیه شهر دارد. 

ست.  شتر تمرکز بر آن بوده ا سائل اجتماعی بی شهر تعریف کرده با توجه به م شیه  شتر فعالیت اش را در حا انجمن بی

کرد.  میرا تجربه خواه تریپیچیده تیوضتتع ندهیآ در م،یآن انجام نده هیدر ستتطح منطقه و حاشتت یفرهنگ کاری اگر

 مستتتائل نیبا ا دی. بازنندمیمخرب  هایفعالیتو  یکه دستتتت به ناامن دهدمیقرار  ییرهایافراد را در مستتت ت،یمحروم

 )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف(. میرو شد و به دنبال حل آن باشروبه

 نشینی رشد داشته است.در شهر کنارک نیز، به دلیل مهاجرپذیر بودن، حاشیه

له به مح از منطقه انتظار داریم، مانند کمبدارد.  بچادران است که مسائلی مانند کم ،نشینحاشیه هاییکی از محله

 چادران توجه ویژه داشته باشد. )مصاحبه با شهردار کنارک(

 های پیشنهادیو سیاست ینینشهیحاشمسئله شناسی محور مهاجرت و : 10 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست نشینیحاشیه و محور مهاجرت یشناس مسئله 

 نشینی در اطراف شهررویه مهاجرت و حاشیهگسترش بی 

 وضعیت نامطلوب دسترسی به خدمات شهری در حاشیه 

 نشینهای حاشیهوجود مسائل اجتماعی متعدد در محله 

 ای شهرهای حاشیهفقر اقتصادی و فرهنگی در محله 

 حاشیه شهر هایدهی بافتسامان 

 تأمین تأسیسات زیربنایی شهر برای دسترسی همه شهروندان 

 ها و توجه ویژه به آموزش مسائل اجتماعی و کنترل آسیب

 های فرهنگیاجرای برنامه

 های خرد و خانگی برای بهبود وضعیت تأمین و تقویت اشتغال

 نشینانحاشیه اقتصادی
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 اجتماعی هایآسیب -4-3-3-6

واستتتطه ورود مهاجران و کاهش کنترل ن نظارت و کنترل اجتماعی حاکم در شتتتهر بهازدیاد جمعیت و از بین رفت

اعتیاد، درگیری، ستترقت،  های اجتماعی مانندرستتمی از ستتوی نهادهای انتظامی باعث افزایش افستتارگستتیخته آستتیب

 زورگیری و... شده است.

رل شتتود که باید کنتلی از مستتائل می، خودش مستتئله مهمی استتت که باعث خیی که وجود دارداعتیاد و انواع مختلف

ای دارد و باید طی برنامه آموزشی در سطح فرد و خانواده شود. یکی از موارد اعتیاد، مصرف پان است که مقوله ویژه

سعه آن نیز  شگری و تو ضعیت گرد سالمت بر و شتی و  سائل بهدا سئله جدا از م شود. این م و جامعه، پیگیری و کنترل 

ها ت. بیشتر برنامهصورت مستمر نیسفی بگذارد. متأسفانه پیگیری و برنامه مشخصی برای این مسئله بهتواند تأثیر منمی

 ت(ذا و سالمغ ری)مصاحبه با مدشود. ها میبرنامه شدن تأثیروابسته به فرد است و این باعث مقطعی بودن و بی

ده است. جوار استان واردشهای هماعتیاد از شهرستاناعتیاد صنعتی باالتر از اعتیاد سنتی است و انواع مختلفی دارد. 

ریشتته اعتیاد، عدم آگاهی و نبود آموزش استتت. خیلی از افراد تصتتور دیگری از مواد مختلف و انواع آن دارند. همین 

ز این اشد. اآلن هم برخی افراد بر اساس ناآگاهی عنوان خوشبوکننده دهان و سفیدکننده دندان استفاده میپان، قبالً به

 کنند. )مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی(مواد استفاده می

شیه چابهار رخ  ستائیان به حا ضالت اجتماعی مانند درگیری، دزدی، قاچاق، اعتیاد به خاطر مهاجرت رو شترین مع بی

 دهد. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(می

درگیر این مسئله هستند و به دلیل ارزانی مواد مخدر ها درصد خانواده 40یا  30یکی از مسائل منطقه اعتیاد است که 

 صنعتی بیشتر گرایش به این مواد است. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(

بهزیستی  صورت رایگان تحت نظارتکمیته امداد و بهزیستی در کمپ تیس ترک اعتیاد به –با تفاهم نیروی انتظامی 

شو گیرد؛صورت می شتغال حل ن سئله ا سمت اعتیاد میاما اگر م صاحبه با رئید بعد از ترک هم دوباره به  س روند. )م

 کمیته امداد(

اگفته ن های اجتماعی موجود در منطقه اعم از اعتیاد، سترقت، فقر و... ناشتی از بیکاری استت. البتهبستیاری از آستیب

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی(نماند که در بین کارگران مشغول کار هم اعتیاد زیاد است. )مصاحبه با رئیس اداره 

سال  سط بهبان 18برای  1396در  شگیری از اعتیاد تو شی پی شد که بهشرکت کارگاه آموز سطها اجرا  در  طور متو

ها تقویت ستترمایه انستتانی کار منطقه بوده استتت. نفر کارگر شتترکت کردند و هدف از اجرای آن 50تا  20ها بین آن

 ار و رفاه اجتماعی()مصاحبه با رئیس اداره تعاون، ک
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 افتراق فضایی و نگاه جامعه  -4-3-3-7

 30پس از تصویب قوانین مربوطه، گسترش یافت و با گذشت نزدیک به  1372سازمان منطقه آزاد چابهار از سال 

سال از احداث و توسعه منطقه آزاد، تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر حوزه فراگیر خود داشته است. از تأثیرات ارزنده آن 

های مختلف مانند بخش تجارت واردات، فروشتتتندگی عمده و خرده، های اشتتتتغال در فعالیتتوان به ایجاد فرصتتتتیم

 بخش اداری سازمان اشاره کرد. شهرک صنعتی، توسعه ساختمان و

به  تریدرنمشده است. شهر چهره  یفرهنگ تیدر وضع رییتأثیر مثبت داشته و باعث تغ یمنطقه آزاد بر سبک زندگ

ست. منطقه آزاد برخخو ست. یدش گرفته ا شده ا شتغال و... را باعث  ش نقاط مثبت مثل ا صاحبه با معاونت پژوه  ی)م

 چابهار( یانوردیدانشگاه در

های اولیه برای توستتعه، فراهم نشتتده بود و درگذر در منطقه چابهار برخالف مناطق دیگر مانند کیش، زیرستتاخت

سلیقه شد. بههای مدیریتی متفاوت باعزمان،  سعه نامتوازن منطقه  صادی و کالبدینحویث تو سعه اقت توجه  که تنها به تو

شم سانی و توجه به جامعه محلی چ سعه اجتماعی، فرهنگی، ان ست. در این زمینه نگاه افتراقی به شده و از تو شده ا شی  پو

اعتمادی و نگاه منفی در نظر گیری بیهای بالفصتتتل آن )چابهار و کنارک( خود منجر به شتتتکلمنطقه آزاد و محدوده

 شهروندان شده است.

ای در شتتده و عدم پیوستتتگی مدیریت و رفتارهای ستتلیقهتصتتویب 1372برخالف قوانین که در منطقه آزاد در ستتال 

ق شتتده را به عمل برستتاند. مناطگونه که باید نتوانستتت وظایف و اهدافی که برای آن در نظر گرفتههای اخیر، آنستتال

بال مستتئولیت اجتماعی چه ازنظر اجرای قوانین، شتتفافیت و... و چه ازنظر اجتماع محلی نتوانستتت به وظایف آزاد در ق

 خوبی عمل کند. )مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی(خود به

زیرستتاخت الزم برای توستتعه منطقه آزاد مهیا نشتتد، این مستتائل باعث شتتد که اهداف منطقه آزاد به جای توستتعه و 

 ستیز یبرا یزندگ تیفیک هایشاخصبه  نیهمچن شود. ای و ضد خود تبدیلبه مسائل حاشیه ال و تولید ثروت،اشتغ

شهر یتوجه چیه یریپذ شد و خدمات  شد. ا ایموردنیاز مه ین شمگ نین سئله باعث اختالف چ نیاز مورد هایسرانه ریم

شد. از طرف د گریدبا  سهیدر مقا یشهر ستیز شور  ستان و ک سعه نامتوازن باعث اختالف طبقات گر،ینقاط ا  نیب یتو

 ارینیافته و بدون امکانات. چهره دو منطقه بستتتوستتعه هییافته و حاشتتآزاد شتتد. منطقه آزاد توستتعه منطقهو  یمردم محل

 ذا و سالمت(غ ریلمس است. )مصاحبه با مداختالف قابل نیا زیمتفاوت است و در نظر مردم ن

توجهی نستتتبت به شتتتهر چابهار وجود دارد؛ گویی ی چون بنادر، گمرک و منطقه آزاد بیهایها و ستتتازماندر ارگان

شی از آنمدیران نمی شکالت موجود که بخ سائل و م سعه بنادر، گمرک و منطقه آزاد خواهند م ها به خاطر همین تو

ر چنین اتفاقی توجه ویژه شود، اگزیست و توسعه اجتماعی و انسانی را ببینند. اگر توسعه پایدار باشد باید به محیط بوده

های آینده بستتیار ستتخت خواهد بود. تلنبار شتتدن مشتتکالت روزی، ستترباز خواهد های پیش رو در ستتالنیافتد، چالش

 شورای شهر چابهار( )مصاحبه با عضو کرد.
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کودکان فاز بندر شتتود اما یک مدرستته برای تواند صتترف توستتعه یکهزار میلیارد تومان می 4شتتود که چطور می

و باشد. افتد، باید خود توسعه پاسخگکارکنان خودش فراهم نکند. بارگذاری جمعیت که به خاطر این توسعه اتفاق می

وقتی چنین پاستتخگویی وجود ندارد، ذهنیت مردم بستتیار منفی استتت. توستتعه ما، صتترفاً اقتصتتادی بوده و اصتتالً نگاه 

شاخص شته،  شهری واجتماعی و فرهنگی ندا ست  صاحبه با  های زی ست. )م صالً موردتوجه نبوده ا کیفیت زندگی ا

 عضو شورای شهر چابهار(

ه از ک استتتت هاییاعتمادی به دلیل قولاعتمادی وجود دارد؛ قستتتمتی از این بیبین مردم بومی و منطقه آزاد یک بی

به مردم داده می باعث بیشتتتود و درگذر زمان انجام نمیطرف مدیران منطقه  به منطقه آزاد اعتمادگیرد و  ی مردم 

باید قول شتتتود؛می نابراین منطقه ن ند یا نمیهایی بدهد که نمیب جاد هایی ایخواهد اجرایی کند. منطقه آزاد توقعتوا

 ارک(شود. )مصاحبه با شهردار کنگویی ندارد. عدم شفافیت، باعث منفی نگری مردم به منطقه آزاد میکند و پاسخمی

 هایی که دادهتر شده، اما در بیشتر موارد قولتا حدودی کوتاه تمادی در مدیریت جدیداعهرچند دیوار بلند بی

 تی انجامسخرود. همکاری در سطوح پایین برای انجام امور بهشود یا بسیار کند مسائل پیش میشود، یا انجام نمیمی

کنیم، اما هنوز برخالف تالش می رستتانیگیرد. بیش از دو ستتال استتت برای اخذ دو تانکر آب برای ناوگان آبمی 

شدههایی که دادهقول شهر چابهار، در محدوده منطقه آزاد قرار نمیایم. شده، موفق ن صحبت از چرا کلیت  گیرد، اما 

طور که دهد که مسئولیت اجتماعی آنشود؟ این رفتارها، اجازه نمیاتصال بندر شهید کالنتری و شهید بهشتی زده می

 )مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار( .ا شودمدنظر است، اجر

ها و تضتادهایی شتده استت. یکی از مشتکالت مدیران ما، عدم شتناخت فرهنگ منطقه استت. این باعث ایجاد تقابل

سلیقه سازنده برقرار کند و  ست با مردمان منطقه و بومی، تعاملی  فزایش یران باعث اای برخورد کردن مدسازمان نتوان

 شد که ضربه به عملکرد و جایگاه منطقه آزاد بود. )مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی( هبیکاری در منطق

های زیرساختی شده است. رفع های خودش را به شهر تحمیل کرده و باعث کاهش سرانهمنطقه آزاد، برخی از هزینه

ستگی اجتماعی و ملی میتبعیض سهیم نشود و اگر این جمعیت به بازی گرها، باعث همب شود و در منافع  شند، فته ن با

)مصتتاحبه با معاونت پژوهشتتی دانشتتگاه دریانوردی  های امنیتی از عوامل تهدیدکننده آینده خواهد بود.ناامنی و بحث

 چابهار(

تغییر مدیریتی از ابتدای تأستتیس مناطق آزاد، بستتیار گستتترده بوده، دهه هفتاد ستته مدیرعامل، دهه هشتتتاد هشتتت 

ها و رویکردها نسبت به حل مسائل و قطع دو مدیرعامل بوده است. این مسئله باعث تغییر سیاست 90ه مدیرعامل و ده

 روندها

 ذا و سالمت(غ ری)مصاحبه با مد شود.می

شت پمپ سفدر کنار منطقه آزاد، پ سیار ا ضعیت ب سمی وجود دارد که و سکان غیرر ری دارند. بابنزین کمربندی، ا

سعه سبی را تجربه می ای که هنوز در بیختو ضعیت نامنا ش کند.گوش خودش و صاحبه با معاونت پژوه شگاه د ی)م ان

 چابهار( یانوردیدر
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ابهار و چ ساکنانساعته در طول هفته برای مناطق آزاد باعث افتراق بیشتر بین  24هایی مانند وجود آب شرب تبعیض

هم سازمان منطقه آزاد با دیگر نقاط دارای افتراقی است که برای مردم در بحث بهداشت و درمان  شود.منطقه آزاد می

ست و این باعث  شکی منطقه آزاد خیلی باالتر از خود چابهار ا ست چراکه امکانات پز سته ا سوس و برج این خیلی مح

ست. این افتراق در بین کارک شده ا سازمان در بین اذهان مردم  ست انعکاس منفی  سازمان با مردم بومی هم ه نان خود 

ها به دلیل ماهیت قوانین و حوزه عملیاتی خود مدام از جدا بودن منطقه از چابهار حرف میزنن و در عملکرد که آن

در بحث بهداشتتت و درمان چه  ویژهبهشتتود و اصتتالً براشتتون مهم نیستتت که در چابهار خود هم توجهی به چابهار نمی

نیست  چیز خوببیند اما این حسابگری در همهچیز را با سود و زیانش میسازمان حسابگر است و همهافتد. اتفاقی می

سالمت بهو می ست که  سالمت هم به فکر درآمدزایی بود. این در حالی ا سعه توان در بحث  عنوان پایه در مباحث تو

 مطرح است. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(

شهر هم قابل مشهود است و اگر بخواهیم بندر تیس و نهتأثیر منطقه آزاد  سازمان، بلکه حتی در  فقط محدود به خود 

فهمیم که تأثیر منفی زیادی منطقه حتی در فرهنگ چابهار و تیس داشتتته و منجر به یک بندر رمین را مقایستته کنیم می

 نظمی شده است. )مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان(بی

های بهداشتتتی، آموزشتتی و ی مانند باال رفتن قیمت زمین و مستتکن در کنار مشتتکالتی مانند کاهش ستترانههایهزینه

ه یک باید برای مردم منطق شتتده استتت.نشتتینی حاشتتیه بهزیرستتاختی و... که به دلیل تبلیغات کاذب منطقه آزاد منجر 

شمگیری ندیده شد که تاکنون چیز چ شته با ستاورد نیز دا شته ار بین منطقه آزاد و کل منطقه چابهار برباید دیو ایم.د دا

ساس بیگانگی کنیم و ایجاد یک شود و منفعت آن به شتر اح ست که ما بی شده ا سد. همین دیوار باعث  کل منطقه بر

 (کند. )مصاحبه با رئیس کمیته امدادزند و آن را تشدید میمنطقه مرفه در کنار این وضعیت به فقر نسبی دامن می

ه بهای مهم، تشتتکیل اتاق فکر توستتعه در منطقه استتت که بتواند مدیریت واحدی برای توستتعه منطقه از راهکار

 ارمغان بیاورد.

سعه چابهار می شد. این اتاق اتاق فکر تو شته با شد، اگر اختیارات و قدرت اجرایی دا سعه با تواند راهکار مدیریت تو

 (. )مصاحبه با شورای شهر چابهارازها و کمبودها در نظر بگیردزن، با توجه به نیتواند منابع را برای توسعه متوامی

 های پیشنهادیو سیاست و نگاه جامعه ییافتراق فضامسئله شناسی محور  :11-4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست هو نگاه جامع ییافتراق فضامحور  یشناس مسئله 

  های اولیه،توجهی به زیرساختو بیتوسعه نامتوازن منطقه 

 محیطیمسائل اجتماعی و زیست

  ایجاد افتراق فضایی و فکری بین منطقه آزاد و شهر چابهار و

 بالفصل آن

  نگاه باال به پایین منطقه به جامعه بومی و احساس طردشدگی

 منطقه در مقایسه باجامعه بومی 

 ازن و وتشکیل اتاق فکر توسعه منطقه در راستای توسعه مت

 توجه ویژه به کمبودهای منطقه

  گسترش محدوده منطقه آزاد به کلیت شهر چابهار و حذف

 فنس های جداکننده

 سازی وضعیت درآمدی و آگاهی سازی کارکنان و شفاف

 ای منطقههزینه

  فعالیت در راستای مسئولیت اجتماعی و ارائه گزارش به جامعه

 بومی
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 روستای تیس و منطقه آزاد -4-3-3-8

ستای تیس  سئله باعث توجه و ارتباط ویژه رو ستای تیس در محدوده منطقه آزاد )داخل فنس( قرار دارد. این م رو

ردشتتگری فرد گبا منطقه آزادشتتده استتت. همچنین روستتتای تیس به دلیل قدمت تاریخی و فرهنگی از ویژگی منحصتتربه

صله چند کیلومتری بخش کالبدی من ستا در فا ست. این رو ستای طقه آزاد واقعبرخوردار ا سائل مهم رو ست. از م شده ا

سیلتیس، بی سائل آن و عدم توجه به نیازها، کمبودها و پتان ست. این بیتوجهی به م کالبدی  توجهی باعث جداییها آن ا

ستای  ست. ازنظر مردم رو شده ا ستای تیس و منطقه آزاد ساکنان رو و اختالف فاحش ازنظر امکانات و جدایی ذهنی بین 

های ها را به دیده خودی ننگریستتته استتت و به همین خاطر، برخالف استتتفاده از پتانستتیلو شتتورای شتتهر، منطقه آن تیس

ها در ارتباط با هایی در مصتتتاحبه. هرچند اغراقوجود نداردمنطقه در منافع اشتتتتراکی برای مردم بومی روستتتتای تیس 

ایی مانند آب، معابر و دیگر امکانات روستتتتای تیس وضتتتعیت روستتتتای تیس وجود داشتتتت، اما ازنظر امکانات زیربن

مقایستته با منطقه آزاد نیستتت. اشتتاره به این نکته خالی از لطف نیستتت که مدیریت جدید نظر مستتاعدی به آینده و قابل

اری کشی روستای تیس با همکلولهترین نمونه آن، پروژه آبهای اخیر و توسعه روستای تیس دارد که مهمتحوالت سال

 مشارکت منطقه آزاد است. و

 یمیبا توجه به توسعه منطقه آزاد و پتروش تیجمع شیاست. افزا یکنون تینفر در وضع 8500 س،یت یروستا تجمعی

نفر  2500دود . حکنندمیشغل به چابهار مهاجرت  افتنی یدر سطح استان، افراد برا یکاریب لیاتفاق افتاده است. به دل

ستند. یافراد بوم یغیربومی و باق ستا ه سکان اتباع خارج یو الزام منطقه آزاد برا نیقوان لدلی به رو از اتباع  ایدهع ،یا

ارزان  نیزم . البته وجودابندیاسکان  سیت یدر روستا دیافراد با نیاند. چون ااستقراریافته سیت یهم در روستا یخارج

 دارد. یافراد صرفه اقتصاد یمسکن، برا نهیو هز

ر حال توانستتته خودش را با این تغییرات ستتازگاباعث تغییرات فرهنگی شتتده که جامعه محلی تابه مهاجرت به روستتتا

کند. هرچند وجود اختالف طبقات در جامعه، خود باعث ایجاد مستتائل اجتماعی استتت. )مصتتاحبه با اعضتتای شتتورای 

 روستای تیس(

 مشکالت روستای تیس 

ترین ها و امکانات مانند شتتهر چابهار استتت. از مهمزیرستتاختویژه مشتتکالت روستتتای تیس از برخی جهات به

 توان به مسئله آب اشاره کرد.مشکالت می

 .ستیکودکان ن یباز یفضا چیکشی وجود ندارد. هلولهبرق دچار افت ولتاژ هست، آب م،ی، آسفالت ندارما در روستا

 م،یطرح اجرا شتتتود. انتظار دار نیکه ا میدواریکشتتتی در حال انجام استتتت. املولهآب ،یکرد یآقا تیریبا مد اخیراً

 شود. ینمونه گردشگر یروستا س،یت یروستا

رو شده اما اجرانشده است. به دلیل افزایش قیمت زمین، اجرایی شدن طرح با مسائلی روبهطرح هادی روستا تصویب

 است که باید طرح بازبینی شود. )مصاحبه با اعضای شورای روستای تیس(
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به منطقه آزاد مربوط می تای تیس  به نیترمهمشتتتود. از جنس دیگر مشتتتکالت روستتت ئل  های زمین این مستتتا

 توان اشاره کرد.غیرمستثنیات و اشتغال در منطقه آزاد می

شکالت با منطقه آزاد، بحث  یکی ستثن هایزمیناز م ستثنیو غ اتیم سه اتیرم ست که  ستثنیغ هازمینچهارم، ا  اتیرم

را  اهزمینبردند که افراد  یرا به سمت طیو شرا دندیما را خر هایزمین. با اجبار میرا از دست داد هایماننزمی مااست. 

 هزار تومان! 500االن شده  میهزار تومان فروخت 5را  هایمانزمینبفروشند. ما 

د. قبل های بومی ندارنیرویمسئله دیگر، عدم توجه به استخدام نیروهای بومی است. سازمان هیچ توجهی به استخدام 

شاورزی بعد از انقالب از بین رفت. از زمانی که منطقه  ست و ک صیادی بوده ا صید و  شاغل در  از منطقه آزاد، اکثر م

های اشتتتتغال بیشتتتتری کردند که آینده فرصتتتتای دادند و افراد فکر میهای امیدوارانهآزاد شتتتکل گرفت، اول قول

موجود کمتر از یک درصد از جمعیت شاغل ما در منطقه آزاد شاغل هست. شعارهایی اما در وضعیت  خواهند داشت؛

شد. شد، عملی ن ستند.  9تنها  که داده  سازمان ه سمی و  1نفر در  ستند. از طرف  8نفر ر صنعتی ه صید  شرکت  نفر در 

شغل سوب نمیدیگر،  شغل مح شغلی ندارند،  سازمان میهایی که امنیت   هایضعیت نیرویتواند آماری از وشوند. 

های زیر نظر خودش را در زمان نیاز به نیروی انسانی ملزم به استفاده از کار روستا از شورا داشته باشد و شرکتبهآماده

 نیروهای بومی کند. )مصاحبه با اعضای شورای روستای تیس(

 ارتباط روستای تیس با منطقه و انتظارت از منطقه 

 هایی برای روستا شده است.ه قرار گرفتن روستای تیس باعث ایجاد فرصتطور که اشاره شد در محدودهمان

ما انتظاری که از سازمان داریم، این هست که درست هست که روستای تیس در محدوده سازمان منطقه آزاد هست، 

 اما به چشم، خودی به ما نگاه کنند.

 روستا تخصیص داده است.در  هاانجام برخی فعالیت وجود، منطقه آزاد منابعی برایبااین

ستا یشورا یبرا مالی منابع آزاد، منطقه ستف هافعالیتاز  یانجام برخ یدر نظر گرفته که برا سیت یرو . شودمیاده ا

نفر را  17. شتتورا شتتودمیپرداخت  یمنابع مال نیا قیکه از طر اندکردهرا استتتخدام  ینظافت روستتتا، افراد یبرا مثالً

ستخدام کند  یمور جارانجام ا یبرا تواندمی سازمان پرداخت  هایهزینه کها ضای  .گرددمیآن توسط  )مصاحبه با اع

 شورای روستای تیس(

 توان به شرح زیر عنوان کرد.انتظارات را می

)فضتتتاهای آموزشتتتی رستتتمی و  اشتتتتغال جوانان، آموزش س،یت یروستتتتا هایزمین فیتکل نییتع ،کشتتتیلولهآب

اه نگ س،یت هایزمینحل مسئله  یاز انتظارات ما هست. برا یاجتماع هایآسیبو کاهش  ای(های فنی و حرفهآموزش

سر م لیتبد یتیریبه مد دیبا یتیمنطقه آزاد از مالک سئله را حل کن نیمذاکره ا زیشود و  سئله ن نی. امیم گاه مردم را به م

 دهد.می رییمنطقه آزاد تغ

ستای تیس، ظرفیت باالیی در ارائه خدمات گ ساخترو شگری دارد که باید زیر سرد شود. ام ال های آن باید تقویت 

گردشگران زیادی وارد روستا شدند، اما ظرفیت روستا بیش از این است که فقط گردشگری به زمان عید منتهی نشود. 
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 های اشتتتتغال تبدیل کند. )مصتتتاحبه باهای بالقوه منطقه را به فرصتتتتظرفیت دتوانآموزش در حوزه گردشتتتگری می

 اعضای شورای روستای تیس(

 های پیشنهادیآزاد و سیاست منطقه و تیس مسئله شناسی محور روستای: 12 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست دآزا منطقه و تیس محور روستای یشناس مسئله 

 های زیربنایی مثل آب شرب، معابر، کمبود زیرساخت

 و...بهداشتی 

 ای کرده و انتظارت برمسئله اشتغال و بیکاری قشر تحصیل

 افزایش اشتغال

 های گردشگری روستا و عدم ساماندهی آنپتانسیل 

 اتمام پروژه آب شرب روستا 

 تای گذاری در راسهای اشتغال روستا و سرمایهتوجه به پتانسیل

 هاتوانایی

  درخواست ارتباط مستمر با شورا، دهیار و مردم روستا و

 هامشارکت مردم در راستای بهبود زیرساخت

 ای روستایجاد های گردشگری و نمادسازی توجه به پتانسیل

 در راستای گردشگری و سالمت

 

 بهزیستی وضیعت چابهار  -4-3-3-9

های مستتئول استتت. از از دیگر محورهای موردبررستتی در جامعه محلی، توجه به حمایت اجتماعی نهادها و ارگان

های آن در چابهار اشاره کرد. چتر حمایتی بهزیستی در این شهر به دلیل توان به بهزیستی و فعالیتحمایتی میهای ارگان

کمبود منابع مالی و انسانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. به همین دلیل مانند حوزه سالمت، بهداشت و درمان، این 

 حوزه هم به توجه ویژه نیاز دارد.

 هرستانوضعیت بهزیستی ش 

 هایهای خاص، فقر و خانوادهها، بیماریهای مربوطه آن، شامل مواردی چون معلولیتوضعیت بهزیستی و حوزه

آموزان نیازمند کمک، کودکان کار، افراد درگیر در اعتیاد و... ازجمله موارد سرپرست، زنان سرپرست خانوار، دانشبی

بت وجود یکی از نکات مثامکانات مواجه استتت. بااین ا با کمبودهموردتوجه بهزیستتتی استتت که برای رستتیدگی به آن

ستی بهدراین ستای اهداف بهزی ست که در را ستان بین وجود نهادهای مردمی ا شهر ستی  صورت تنگاتنگی با اداره بهزی

 کنند.همکاری می

سایی کردیم، اما اعتباراتمان  3215 شنا کفاف انجام کمترین امکانات نفر، معلول داریم، در طرحی همه این موارد را 

ا توجه که بدهد. چون چابهار شهرستان است، اعتبارات بسیار خرد و ناچیز است. درصورتیدهی را به ما نمیو سرویس

 به پراکندگی شهرها در این استان، مهاجرت به سمت چابهار و... میزان افراد نیازمند نسبت باالیی دارد.

نفر بودیم، با ستته نفر  3توانید بکنید. قبالً نفر شتتما چکار می 5نفر کارمند داریم. با  5ما تنها برای اورژانس اجتماعی 

 توان به جنگ با مسائل و مشکالت اجتماعی رفت؟چطور می

تواند به معلولیت ترین مستتائل در معلولیت استتت. بهداشتتت، هنگام زایمان، دوران کودکی و... میبهداشتتت، از مهم

ت، ها در حوزه بهزیستی شده اسفامیلی مسئله دیگری است که باعث ایجاد مشکالت و نیازمندی هایبیانجامد. ازدواج
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اندازی کردیم، نابینایی و ناشتتتنوایی را معلولیت زیاد هستتتت. امکان غربالگری نیستتتت. امستتتال دو مرکز مشتتتاوره راه

 دهد.اعتبارات ما جواب نمیبتوانیم غربالگری کنیم. که  اما آزمایشگاه ژنتیک نداریم اندازی کردیم؛راه

 قدرنفر، بیمار ضایع نخایی داریم. تیم تخصصی ما آن 40تصادفات عامل دیگری در ایجاد معلولیت هست. ما حدود  

سطح  شکی داریم و نه امکانات نگهداری و... از طرف دیگر،  صص پز ست که بتوانیم امکانات بدهیم. اینجا نه متخ نی

 خت است.شهرستان برای دسترسی بسیار س

سه هزار  300حدود  سایی کردیم. آمار بیش از دو تا  شنا ست که ما  صیل داریم. البته این مواردی ا نفر بازمانده از تح

نفر استتت. کودکان کار و خیابان زیاد شتتده استتت. کودکان بازمانده از تحصتتیل، بد ستترپرستتتان، اعتیاد والدین باعث 

ست. شده ا سیار نشبه دا افزایش کودکان کار و خیابان  ستند، کمک مالی ب شان تک والد ه شتر آموزان نیازمند که بی

 توانیم پرداخت کنیم. وضعیت منابع ما بسیار محدود است.می هزار تومان است 90ماهه حدود اندکی که سه

HIV  مورد  70شده، االن مورد فوت 20مورد در یک روستا داشتیم،  90در یکی از روستا، بسیار زیاد است، حدود

مورد است. )مصاحبه با رئیس  300نوز داریم و نیازمند کنترل هستیم تا وضعیت بیشتر نشود. در کل شهرستان حدود ه

 اداره بهزیستی(

 پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بهزیستی در چابهار 

زیستتتی ای بههبا توجه به گستتترده بودن حوزه بهزیستتتی و کمبود امکانات، پیشتتنهادهای متنوعی در حوزه فعالیت

 شده است.ارائه

ستان سم چابهار شهر ستان اش ا ست، اما اعتبارات و نگاه حاکم ژهوی شهر صالً ت،یا  ستیدر بهزی .ستین ژهینگاه و ا

 .میانجام خدمات ندار یمثل خودرو برا ه،یهنوز، امکانات اول

به خزانه  زیشود، بعد از وار یدگیرس یستیتا به مسائل بهز کندمی زیحساب خزانه وارکه منطقه آزاد، به درصدییک

 ن،یمعتاد ترک یکه برا میدیرستت جهینت نیآخرستتر، به ا یریگی. پس از پگیردنمیصتتورت  صیاز طرف استتتان، تخصتت

ترک  ینفر زن برا 10مرد و  276. حدود میمنابع تأمین کن نیرا از هم نیترک معتاد نهیو هز میرا مجهز کن هاییکمپ

شتامل که  میاندازی کردشتهرستتان را راه یمردم هایمشتارکت یو شتورا میکرد یکه طرح ایبرنامه. اندشتدهمعرفی

ست، ا کی شخص ا ساب م ساس  9 شورای نیح صد کی از ، منابعشدههای ارائهبرنامهنفرِ، بر ا از عوارض ورود  در

 شود.میداده  صیتخصکاال به منطقه آزاد 

سئله برا ترینمهم شود،  یتوانمند یم ست، اگر آموزش داده  افراد  یسبک زندگ رییبه تغ تواندمیجامعه، آموزش ا

 از خود ی. مربمیاندازی کردرا راه ییروستتتتا ی. ما مهدهامی، آموزش را شتتتروع کنهامهدکودکاز  دی. ما باانجامدیب

 ،ردگینمی یحقوق ثابت یمرب. میرا راه انداخت مهدها روستتتاو  دادیممیمدت، آموزش دوره کوتاه کیرا در  ییروستتتا

 .کندمی افتیدر یفقط کمک مختصر

ص یرویما هم ن ص شناس، ف م،یالزم دار یتخ شند، الزم دار یمددکار اجتماع وتراپ،یزیروان صص با . میو... که متخ

سمت سمتو  دهیممیادامه  هاانجمنها و  NGO قیرا از طر هایمانفعالیتاز  یق ص به را یق صو . میانتقال داد یبخش خ

 .میکرد شتریرا ب یستیدر حوزه بهز یمراکز خدمات تخصص
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س (، فرهنگ، آموزش، ورزش جیسازی )تروآگاه هایپایگاه م،یدار کیژنت شگاهیبه آزما ازی. نمیالزم دار هینقل لهیو

 )مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی( توجه کنند و کمک کنند. ازهایبه ن یعموم هایبرنامهدر 

 های پیشنهادیو سیاستچابهار  عتیو وض یستیبهزمسئله شناسی محور : 13 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست چابهار عتیوض یستیبهزمحور  یشناس مسئله 

 کمبود منابع انسانی و مالی در حوزه بهزیستی 

 گستردگی مسائل مربوط به بهزیستی و نیاز به توجه ویژه 

 اند از: معلوالن، مسائل حوزه بهزیستی عبارتترین مهم

بضاعت، زنان سرپرست خانوار، کودکان های بیخانواده

 بازمانده از تحصیل، اعتیاد و...

  ویژه در حاشیه شهر به و شهروندان به ساکنانناآگاهی

 های اجتماعی و ...آسیب

 های مالی و تجهیزاتی برای حوزه تخصیص بودجه و کمک

 بهزیستی

  کننده از معلولیت، مانند های پیشگیریبه زیرساختتوجه

 آزمایشگاه ژنتیک

 سازی اجتماع محلی در راستای مسائل مربوط به بهزیستیآگاه 

 

 ( در شهر چابهارهاسمننهاد )ی مردمهاسازمان -4-3-3-10

در حیات  پردازند از دیگر عوامل مؤثرصتتتورت داوطلبانه به انجام خدمات اجتماعی مینهاد که بههای مردمگروه

های اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان زیاد شده است؛ هرچند از ها در سالاجتماعی چابهار هستند. شمار این گروه

ای هحاضتتر در گروه مؤثر با چند نفر از افراد ارتباطهاستتت. در این های آنها، استتتمرار فعالیتهای مهم این گروهچالش

 نهاد، مصاحبه شده است.مردم

صدف که اول NGO تیفعال نهیمز سه حوزه، سازمان مردم نیگوهر  سیبنهاد در  ساز یاجتماع هایآ (، ی)توانمند

. میدر مورد زنان ستتترپرستتتت خانوار انجام داد هاییفعالیتخانواده( و حوزه عفاف و حجاب.  1500حوزه بانوان )

 )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف(

 نهادمردم هایسازمان منطقه آزاد و گروه 

 و نگاه نقادانه به بخش دولتی است. یها، اعتراضنهاد، با توجه به فعالیت آنهای مردمجنس گروه

 نیا شتتتریو ب کنندمیو... استتتفاده  ییایدر ،ینیدر چابهار فعال هستتتند و از منابع زم یمختلف هایارگان و هادستتتگاه

ازنظر استتتتفاده از امکانات و  چ،یشتتتهر چابهار نرستتتانده که هو  یبه جامعه محل ینفع چی، ههاارگانو  هاستتتازمان

 ،یزشتتآمو یفضتتا نیکارکنان خودشتتان کمتر یبرا ی. حتکنندمیاز امکانات شتتهر چابهار استتتفاده  زین هازیرستتاخت

 یبرا یو... حت یمیمنطقه آزاد، گمرک، پتروشتتت ،یانوردی. ستتتازمان دراندنکردهدرمانگاه، ورزشتتتگاه و... احداث 

شان  یازهایکارکنان و ن ساختخود  حداقل د،یبردار توانیدنمیاز دوش ما  ی. اگر باراندنکردهفراهم  یشهر هایزیر

 نهاد نبی اکرم()مدیرعامل، گروه مردم .دیما نشو فیبر دوش نح یبار

د را حفظ کنند و ای باید باشتتد که استتتقالل و مردمی بودن خوگونهنهاد و ستتازمان بههای مردمهمکاری بین ستتازمان

شند. برای همین می سازمان با سته به نهادها و  شتر در بین مردم این منطقه اعتبار دارد تا اینکه واب خواهیم مردمی بودن بی
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که این  اما مطالبه گری از دولت باید باشد که بیشتر به خود مردم وابسته باشیم تا دولت و از خود مردم کمک بگیریم؛

 وابستگی نیست. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت( مطالبه گری به معنای

کس حق ورود به آنجا را هم ندارد؛ حاال حداقل که هیچ اندکشتتتیدهو ستتتواحل چابهار را فنس  هازمین، هاستتتازمان

 ی اکرم(نهاد نب)مدیرعامل، گروه مردم .دیقرار کن یجامعه محل اریمنابع در اخت نیاستفاده از ا یامکانات را برا نیکمتر

 .های مردمی داشته باشدهای اخیر، سعی کرده ارتباط مستمری با گروهاز طرف دیگر، سازمان منطقه آزاد در سال

حال، در بیشتر های بوده است. بااینمنطقه آزاد همکاری بسیار نزدیکی با انجمن دارد و پشتیبان بسیاری از برنامه

در  یررستتمیغ هایآموزشنهاد و مردم هایفعالیتهنوز مدیران و مستتئوالن ما،  شتتود.ای عمل میستتلیقهمواقع 

 یهایفرصتتتخوب استتت، اما باور ندارند که  هافعالیت نیکه ا فهمندمی دیمختلف را باور ندارند. شتتا هایحوزه

س ،یدر اجتماع محل تفعالی . موانعبدهند هاسمنبه  تیفعال یبرا  یار، همکهاارگانو  هاسازماناست و  ادیز اریب

قائل  هابرنامه تیفیک یبرا یتی. اهمکنندمیتراشی مانع اریو بس ستندین هیندارند. ازنظر بودجه که اصالً توج یمناسب

کنند. می جادیمانع ا اریبودجه بس صیصاما در عمل و تخ ،گیردمیانجام  تیفعال یبرا هاییتوافق. در حرف ستندین

 مدیران و کارکنان، نه ،یمند همکارمستتئله باشتتد و عالقه ریگیپ رعاملیاز مواقع، اگر مد یلیآزاد هم در خ منطقه

سندمیرا  هاسمن هایفعالیت ستند. مدیران مال هیو نه توج شنا صالًو بودجه  یه سائل  نیبه ا یتوجه ا . کنندنمیم

 )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف( .ندکمیانگیزه مسائل ما را بی نیاو  ستیمهم ن شانیبرا

 های آنان از سازمان منطقه آزادها( و درخواستنهاد )سمنهای مردمسازمان 

های آموزشی، اند از: افزایش سرانهنهاد از سازمان منطقه آزاد، عبارتهای مردمهای انجمنانتظارات و درخواست

 کودک و ... است. های زندگی، احداث زمینهای مهارتبرگزاری دوره

درصتتتد از آن بودجه را به مستتتائل فرهنگی اختصتتتاص بدهند،  10میلیارد هستتتت، اگر  600کل بودجه منطقه آزاد 

رد ای انجام شود. باید صرف آموزش کتوان فرهنگ غالب را تغییر داد. بودجه فرهنگی باید در مسیر فرهنگ و پایهمی

های رایگان یا نیمه رایگان به ستتتاختن اماکن آموزشتتتی و ارائه آموزش های بعد بتوان نتیجه آن را دید.تا در ستتتال

شبانه شهر، ساختن مدارس  سینما، ارائه برنامه روزی،شهروندان در چند نقطه از  های فرهنگی در طول سال در ساختن 

شهر با افراد نباید قهری برخورد کرد. به جای آن باید فضاهایی برای آموزش، ورزش،  یجاد تفریح و... امناطق محروم 

 کرد تا بتوان جامعه را به سمت شرایط بهبود برد.

ستان دارد که در کارها نیشتربی چابهار ست ،یکیمکان ،یخدمات -یصنعت یآمار کودکان کار را در ا شی و... فرد و

ضا یشهرباز ضاها یبرا یباز یو ف شهروندان نافروخته شتریب یشهر یکودکان وجود ندارد. ف  دهیدشده است و حق 

 )مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف( .شودمیگرفته 

های انجام نشینی فعالیتاندازی درمانگاه( و حاشیهتوانند در حوزه آموزش )احداث مدارس(، حوزه بهداشت )راهمی

 دها فعال هستیم. سازمان منطقه آزادهی کارتون خوابهای اجتماعی، ما در ساماندهند. در کنترل و کاهش آسیب
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شهروندی و آموزش در می  سبت به حقوق  تواند در این زمینه ما را کمک کند. در زمینه اعتیاد و در زمینه آموزش ن

 نهاد نبی اکرم(آموزان کمک کنند. )مدیرعامل، گروه مردمزمینه افزایش انگیزه تحصیلی دانش

کنند اما اگر و یا کشور شود، استقبال می مشکل سازمان این است که اگر طرح یا پیشنهادی از بیرون منطقه چه استان

های محلی اعتقادی ندارد و پذیرد چراکه به استتتتعدادها و تواناییطرحی از خود منطقه چابهار به ستتتازمان شتتتود نمی

 دیدگاه شون مثبت نیست. )مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت(

 های پیشنهادیو سیاست ( در شهر چابهارهاسمنمردم نهاد ) هایسازمانمحور مسئله شناسی  :14 -4جدول شماره 

هر ( در شهاسمننهاد )مردم هایسازمان یشناس مسئله 

 چابهار

 یشنهادیپ هایسیاست

 راستای کاهش مسائل ها در سمناهمیت  آگاه نبودن مدیران از

 و مشکالت بومی منطقه

 هاو رویه مشخص در ارتباط با سمن فراهم نبودن دستورالعمل 

 ها در نگاه کارکنان و مدیران سازمانتقویت جایگاه سمن 

 های همکاری مستمر در راستای برگزاری و اجرای برنامه

 منظور آگاه کردن جامعه بومیمیدانی به

 هاها در ارتباط با سمنها و رویهبازنگری دستورالعمل 

 

 اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر  -4-3-3-11

شور در دهه صادی ک ضعیت اقت ست که در دو دهه و شته ا سرگذا شت  های اخیر، تغییرات و تحوالت مختلفی را پ

اخیر این تحوالت با رکود، تورم و بیکاری همراه بوده استت. مستئله اشتتغال جدا از مستئله اقتصتادی، پیامدهای اجتماعی 

؛ بنابراین بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه هدف از اهمیت باالیی برخوردار است. این متعددی را به همراه دارد

 کند.مسئله با فقر اقتصادی و کمبود امکانات زیستی اهمیت موضوع را دوچندان می

واحدهای هزار نفر مشتتمول قانون کار هستتتند.  30واحد کارگاهی وجود دارد و تقریباً  3100در شتتهرستتتان چابهار 

شتتود. ما در این حوزه یک شتتهرک کارگاهی مربوط به صتتنوف، پیمانکاری، تولیدی، خدماتی، شتتیالت را شتتامل می

 صنعتی و دو ناحیه صنعتی داریم. )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

شتغال ترین مسئله اجتماعی منطقه، بیکاری و نبود فرصتمهم احبه های ضعیف است. )مصانوادهبرای خ ویژهبههای ا

 با مدیرعامل سمن گوهر صدف(

و ای حداقل یکی دو خانواده هستتتتنددانم که اکثریت مردم این منطقه درگیر آن می عنوان مادر مستتتائلبیکاری را به

 نفر بیکار دارد. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(

 تند. )مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان(های منطقه آزاد مشغول به کار هسهزار نفر در کارگاه 18

شی از نیروی ستخدام کند و برای اینمناطق آزاد، باید بخ سانی خود را از جامعه محلی و بومی ا های که نیرویهای ان

هایی انجام دهد. منطقه آزاد باید های تخصتتتصتتتی و موردنیاز اقدامبومی توانایی داشتتتته باشتتتند، نستتتبت به آموزش

اش را موظف به آموزش نیروی انسانی خود و توانمندسازی بخشی از جامعه برای آینده شغلی مجموعههای زیرشرکت

 چابهار( یانوردیدانشگاه در ی)مصاحبه با معاونت پژوهشو جذب نیروی انسانی کند. 
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ن بی کاری، صدف دوزی که هزینه ایجاد هر شغل خانگیدوزی، معرقاند از سوزنمشاغل خانگی این منطقه عبارت

 میلیون تومان است. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد( 10تا  5

سیر به شهد حرکت کند در م صد م سط اگر یک تریلی بخواهد از چابهار به مق کند. این شغل ایجاد می 70طور متو

شور ونقلی که مییعنی حمل شتغال ک شکل بگیرد چقدر میزان ا ست؛ذدر چابهار تأثیرگ ویژهبهتواند در این منطقه   ار ا

 ها منوط به داشتن روابط با خارج از کشور است. )مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان(اما این

ی به خورند مانند مزارع میگو که براثر یک بیماربا مشکل پیدا کردن صید و صیادی، صنایع وابسته هم به مشکل می

 ته شد.ای بسونقل و سردخانهبندی، حملمشکل خورد و تمامی صنایع بسته

شتغال می شتغال دارد. این ا ستان برای ایجاد ا سبت به دیگر مناطق ا سیل زیادی ن صنعتی و  تواند در زمینهچابهار پتان

 گردشگری باشد. )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 قانون کار و اجرایی شدن آن 

اجرا نیستتتت. برای مثال بیمه در آن اجباری مواقع قابلقوانین کار منطقه آزاد ضتتتمانت اجرایی ندارد و در بیشتتتتر 

ر تکیه شده است، بیشتر به توافق کارفرما با کارگداری کار نوشتهنیست و چون قوانین بر اساس اصول کشورهای سرمایه

 ها بگذارد.شده است، نه اینکه قوانین سفت و سختی را پیش پای آن

است.  زنی برای کارگران کممعموالً کارفرما دست باال را دارد، امکان چانه به دلیل اینکه در توافق کار گرو کارفرما

ه دلیل ب ن برای امرارمعاش تن به حقوق و مزایای پایین بدهند.بخواهد بیکار دارد و مردم مجبور این منطقه هم تا دلتان

کارفرماها فشتتار وارد کند؛ چون تواند به هم نمیها و بیکاری زیاد در منطقه، ستتازمان وضتتعیت بد اقتصتتادی کارگاه

صله تعطیل می شتر کارگاهها نمیحقوق کارگران را کارگاه. کنندبالفا ضافهدهند. بی سنواتها ا و... را  کاری، عیدی، 

سالیانه  دهند.کنند و حداقلی از حقوق را میپرداخت نمی شکیل می 170تقریباً  شود که پرونده در حوزه روابط کار ت

 در حوزه پرداخت حقوق است. )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(بیشتر شکایات 

شکلی پیش بیاد معموالً طرف کارفرما رو میگیره تو همون مراحل اولیه حل صاداره کار کاری نداره و اگر م ل می وف

یمه یستتت هر کی میخواد بتأمین اجتماعی هم مثل ستترزمین اصتتلی گیر ن کنه و به دادگاه و اجرای احکام نمی فرستتته.

 میریزه و هرکی نمیخواد با توافق میشه کار رو پیش برد. )مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی(

 مشاغل نوظهور 

های اجتماعی و واستتتطه شتتتبکهکنند و بهدوزی و ستتتکه دوزی فعالیت میهای داریم که در زمینه ستتتوزنتعاونی 13

ها در زمینه تأمین سرمایه و رسونند که عمده مشکالت آنفروش می ها محصوالت خودشان را بهشرکت در نمایشگاه

 بازار فروش است.

کالت ترین مشتتکنند که مهمگردی فعالیت میشتتده استتت که در زمینه بومتعاونی هم در زمینه گردشتتگری ثبت 11

ساختگونه تعاونیاین سب بودن زیر شگری مانند خطوط هواپیمایی، پمپها نامنا حی و... ن، مراکز تفریبنزیهای گرد

 است. )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(
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 مهارت کاری 

 توانند انحصتتتار نیرویکارگران اینجا تخصتتتص الزم برای انجام کارهای فنی را ندارند به همین خاطر کارگران نمی

 ر صیادی مشغول به کار است. هر لنجقایق د 1300و  لنج 950زنی داشته باشند.درت چانهکار را داشته باشند و بتوانند ق

به دلیل عدم تمایل به کار نیروهای بومی در صید  شوند.صورت مشغول به کار مینفر به 4تا  3و هر قایق  20تا  15بین 

شغول یروهای مشود که تقریباً نیمی از نو صیادی بیشتر از اتباع خارجی مانند هندی، پاکستانی و افغانستانی استفاده می

هم عدم استقبال نیروهای بومی از شرایط کاری سخت مانند صیادی است که شود و دلیل اصلی آنبه کار را شامل می

بندی هم تمایلی به کار کردن ندارند. دلیل دیگر عدم تمایل فصتتلی بودن حتی در صتتنایع جانبی صتتیادی مانند بستتته

د دانم که برای فردی که مستقل صید کند بیشتر سود دارمی صیادی است. دلیل دیگر را در پایین بودن حقوق صیادی

شوند، یکی از دالیل اینکه نیروهای بومی در صنایع مانند پتروشیمی و فوالد جذب نمی تا اینکه برای دیگران کار کند.

نان انگیزه کافی برای کستتتب مهارت رو ندارند و دلیل این بی  انگیزگی هم عدمعدم مهارت کافی استتتت که جوا

درصد نیروهای کاری موجود در منطقه  50 کارگیری نیروهایی بوده که توانایی و مهارت داشتند اما استخدام نشدند.به

م های مهارتی منطقه کاگر امکانات آموزش کنند که اکثریت غیربومی هستتتند.چابهار در مشتتاغل تخصتتصتتی کار می

ست یا باید آن ستیم که ها را تقویت کرد و یا افراد را برای آما صفهان بفر سلویه و ا وزش دوره به مناطق دیگر مانند ع

شوند. شد که  آماده برای کار  شته توافق  سال گذ شگاه  250با فوالد  سط دان سطح کاردانی تو نفر نیرو برای تربیت در 

ستتیار بعلمی کاربردی صتتورت گیرد و بعد در آنجا مشتتغول به کار شتتوند حاال اگر این کار در پتروشتتیمی اتفاق بیفتد 

 )مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی(  شود.مثمر ثمر می

های صتتنعتی ستترویس ندارند اگر کارگری موتور مردم اینجا خیلی مهارت کاری شتتون کم. هیچ کدوم از شتتهرک

 داشته باشد دارای مزیت است و می تونه زودتر کار پیدا کنه. )مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی(

 گ کارفرهن 

شرفت کاری ندارند. به شان میکارگران بومی تمایلی برای کار مداوم و پی ست محض اینکه مقداری پول گیر آید د

. به همین گردندکنند تا اینکه پولش تمام شتتتود و دوباره به کار برمیکشتتتند و چند وقتی را کار نمیاز کار کردن می

شان پایین می شتردلیل مهارت کاری هم بین ستند چون  آید. بی سرایدار ه شغلی در منطقه، راننده و نگهبان و  ضیان  متقا

برای اصتتتالح فرهنگ کار در این منطقه باید کار فرهنگی صتتتورت گیرد و از پایه و از  خواهند.کارهای راحت را می

د وآمها را آموزش دهید. هرچند که گذشتتت زمان و با رفتآموزان شتتروع شتتود. بیشتتتر در مدارس اینستتطح دانش

گذارد و مراودات تأثیر مثبت دارد. )مصتتتاحبه با رئیس اداره کار ها به بومیان اینجا هم تأثیر میگردشتتتگران و غریبه

 سازمان(

نفر بیمه بیکاری  50حدود  تر باشتتد.اکثر جوانان ما دنبال کارهای نگهبانی، رانندگی و ستترایداری هستتتند که راحت

ست که بیمه بیکا شم بر این ا شگی در بفرهنگ قناعت ری ندهیم که عادت به تنبلی نکنند.داریم. تال ین مردم منطقه پی

شرفت نمیگونهبه شی برای پی ست که اگر حداقلی برای زندگی مهیا کنند، دیگر تال جور دم یکاما همه مر کنند؛ای ا
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با رئیس اداره  مصتتاحبهعنوان یک الگو تقریباً غالب استتت. )تا انگشتتت یکی نیستتت ولی این بهنیستتتند همچنان که پنج

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 

 های پیشنهادیو سیاست ریدر جامعه فراگ یکاریاشتغال و بمسئله شناسی محور  :15 -4جدول شماره 

ه در جامع یکاریاشتغال و بمحور  یشناس مسئله 

 ریفراگ

 یشنهادیپ هایسیاست

 در منطقه آمار باالی بیکاری 

 های سنتی، کشاورزی و...از دست رفتن فعالیت 

 مهاجرت از شهرهای اطراف برای یافتن شغل 

 ایهای فنی و حرفههای فنی برای شغلپایین بودن مهارت 

  مشکالت حقوق، بیمه و مزایای کارگران و عدم الزام قانونی به

 کارفرما

 نبود بازار مناسب برای مشاغل خانگی و سنتی 

  های های مناسب برای گردشگری و شغلزیرساختنبود

 مرتبط

 پیشگی در حوزه کارفرهنگ قناعت 

 های خرد و خانگیتوجه به اشتغال 

 های محلی اشتغالتقویت پتانسیل 

 های گردشگری و ایجاد شغل در این زمینهتوجه به پتانسیل 

 ای در میان افراد جویای کارهای فنی و حرفهافزایش مهارت 

 ازی سر قوانین کار و بیمه در منطقه آزاد و متعادلتجدیدنظر د

 و احقاق حقوق کارگر

 تقویت چرخه اقتصادی تولید تا بازار فروش 

 های گردشگریتوجه به زیرساخت 

 آموزش در حوزه فرهنگ کاری 

 

 جامعه بومی فراگیر )کنارک، قصرقند و روستاهای اطراف( -4-3-3-12

ودن جوار بترین دلیل این مستتئله، همهرستتتان چابهار استتت. مهممنطقه تحت تأثیر منطقه آزاد، فراتر از شتتهر و شتت

ستان چابهار و کنارک در  شهر سترده  ست. همچنین ارتباطات گ صرقند ا ستان ق شهر ستان چابهار و  شهر منطقه آزاد با 

 مسائلی همچون، خلیج مشترک دریایی، فرودگاه مشترک و... باعث تنیده شدن این دو جامعه به هم شده است.

 های کنارک و قصرقندسازمان منطقه آزاد و شهرستان 

طور که شهر چابهار را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، شهرهای اطراف ای سازمان منطقه آزاد، همانتأثیرات توسعه

نگاه  در د و شتتهر چابهار افتراق وجود دارد.را نیز متأثر کرده استتت. در نگاه شتتهروندان شتتهرستتتان چابهار، بین منطقه آزا

 ها وجود دارد. به عبارتی افتراق حومه مضاعفشهروندان حومه مثل کنارک، افتراق بین منطقه و چابهار و دیگر شهرستان

 است.

جوار نشده است. تنها شاید شهر چابهار از آن منتفع شده، اما شهرهای همصورت عادالنه تقسیممنافع منطقه آزاد، به

 صورت عادالنه برخوردار نبوده است.آزاد، بهمانند کنارک از منافع منطقه 

شهرداری کنارک پروژه ساختمان  سکله کنارک و  شنایی ا شده، مثالً رو هایی هم از طرف منطقه در کنارک ایجاد

 شود.توسط منطقه آزاد پیگیری شده و می
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بسیار  ن مسئله ازنظر مردماز مسائل دیگر، عدم اشتغال نیروهای بومی و سهم نداشتن کنارک از اشتغال منطقه است. ای

 مهم است.

شده، به دلیل نبود پزشک، بدون استفاده است. سال است ساخته 10تخته خوابی شهر کنارک که  32هنوز بیمارستان 

سب، نبود که نیرویدلیل این سه منا ست. نبود مدر ستی ا صص ماندگاری ندارند، نبود امکانات و خدمات زی های متخ

شتی و... باعث میمعلم، نبود امکانات ور شی و بهدا صص بهشود که نیرویز شدن دوره خود، های متخ محض تموم 

 کنند. )مصاحبه با شهردار کنارک(منطقه را ترک می

وند و در شتتبرخالف پتانستتیل این منطقه که مزیت اصتتلی آن تجارت دریایی استتت متأستتفانه مردم اطراف منتفع نمی

ث افزایش ها باعها مانند تریلی. از طرفی تردد بیشتتتتر اتومبیلهستتتتندارجی ونقل هم بیشتتتتر غیربومی و اتباع خحمل

 تبع آن افزایش فوتی و معلولین در این منطقه شده است. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(تصادفات به

ه بهای کنارک، پیشتتتنهادها و انتظارت جامعه بومی بیشتتتتر همان رفع کمبودها و توجه ویژه با توجه به پتانستتتیل

 های موردنیاز جامعه است.افزایش دسترسی و سرانه

ساخت شگری دارد، اما فعالیت و زیر سیل خوبی برای گرد شگری پیگیری نمیکنارک پتان شود. های الزم برای گرد

شوند؛ شتری از آن منتفع  ساخت  منطقه آزاد باید کارهایی انجام دهد که افراد بی ستان،  ساخت بیمار شت و  مانند بهدا

 ها خارج است.نشینی که با توجه به منابع از توان شهرداریو... ورود به مسئله حاشیهمدارس 

سئله  –. منطقه چابهار  شت. برای این م شگران نوروز را ندا سخگویی به تعداد گرد ساخت الزم برای پا کنارک زیر

تعداد پروازها به مقصتتد  ای،های جادهها را آماده کند. کمپ گردشتتگری، زیرستتاختریزی و زیرستتاختباید برنامه

 ای و تخصصیهای حرفههای نیروی انسانی را برای افزایش توانمندیترین کارها است. زیرساختکنارک و...از مهم

 ایجاد کند. )مصاحبه با شهردار کنارک(

ار ردتواند از اقدامات مهم منطقه آزاد باشتتد. )مصتتاحبه با شتتهپیگیری پارک شتتهرداری و به نتیجه رستتاندن آن می

 کنارک(

های و سیاستاطراف(  ی)کنارک، قصرقند و روستاها ریفراگ یجامعه بوممحور مسئله شناسی  :16 -4جدول شماره 

 پیشنهادی

رقند و )کنارک، قص ریفراگ یجامعه بوم یشناس مسئله 

 اطراف( یروستاها

 یشنهادیپ هایسیاست

 دسترسی به خدمات شهری و های شدید در محرومیت

 زیربنایی

 منطقه آزاد و عملکرد عدالتی مضاعف از احساس بی

 توجهی به جامعه محلی از طرف منطقه آزادبی

 های خدمات شهری و توجه به توسعه منطقه در ارتباط با سرانه

 زیربنایی

 در جوامع پیرامون مانند  نفعانذیها با حداکثر انجام پروژه

 شهرستان کنارک و قصر قند
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 آب آشامیدنی، مسئله مهم چابهار -4-3-3-13

درصد شهرستان به آب  20یکی از مسائل مهم شهر چابهار و منطقه، آب آشامیدنی و دسترسی به آن است. تنها 

شامیدنی لوله ستان بهآ شهر سی دارد و به بقیه  ستر شده د شی  سقایی، آبک سانی صورت  سئله هممیر ازنظر  شود. این م

ضعیت کنونی یکی از افتراق ست. در و نطقه آزاد های ماجتماعی و هم ازنظر امکانات زیربنایی از اهمیت باالیی برخورد ا

شامیدنی  سئله آب آ شهر چابهار، به م شهر چابهار مربوط می 2ساعته منطقه آزاد و  24با  سئله چنان در ساعته  شود. این م

دانند که ستهم آب شتهر را به خود اختصتاص داده و آب م استت که منطقه آزاد را در این مستئله دخیل مینگاه مردم مه

 شود.کن، کنارک تأمین میشیرینشهر را قطع کرده است. آب منطقه آزاد و شهر چابهار از دستگاه آب

کشی دارد لولهترسی به آبدرصد شهرستان، دس 21یکی از مشکالت شهرستان چابهار مسئله آب است که هنوز تنها 

سیار ناگوار است که باعث مسائلی درصد به 79و  صورت سقایی آب آشامیدنی دارند. تنها این نیست، وضعیت فقر ب

 شورای شهر چابهار( های زیست پذیری ایجاد کرده است. )مصاحبه با عضومتعددی ازنظر شاخص

هزار مترمکعب از آب حاصل از شیرین کن را به منطقه  4در شهر چابهار، مشکل اصلی آب داریم، جالب است که 

 که آب شهر چابهارکه یار شاطر باشد، بار خاطر شده است. به جای ایناند، منطقه آزاد به جای اینآزاد اختصاص داده

شهر را تأمین می ستی برای  ست. تا زمانی که کمترین امکانات زی صاص داده ا شهر را هم به خود اخت کرد، آب خود 

 شورای شهر چابهار( توان از مسئولیت اجتماعی صحبت کرد. )مصاحبه با عضوتأمین نشود، چطور می

شاورزی، از مهم شامیدنی و چه آب ک ست. چه آب آ سیار مهم و حیاتی ا سئله ب سئله آب در منطقه، م سائلم ی ترین م

 رگاه پتروشیمی(ریزی و مدیریت ویژه صورت گیرد. )سرپرست کااست که باید در مورد آن برنامه

تعاقباً منجر شود که مترین مسئله منطقه آب هست که باعث از بین رفتن کشاورزی و گسترش فقر در روستاها میمهم

شیهبه  شینی میحا ستایین شرب رو ستی حداقل آب  شود شود که بای شکل آب حل  شود. اگر م ستان تأمین  شهر ها و 

ستاها هم بهتر می شاورزی زندگی حداقلی خود را مردم می شود وپایداری زندگی در رو شتغال به ک توانند از طریق ا

 تأمین کنند.

که از دهیار امضتتا طوریفروشتتند بهها آب را میصتتورت تانکر با هماهنگی دهیاریبرخی از مستتئولین پخش آب به

م به ع حداقلی آب هفروشتتتند که حتی در توزیاند ولی به دیگران میگیرند که آب را به روستتتتائیان تحویل دادهمی

 خوریم. )مصاحبه با رئیس کمیته امداد(مشکل می

 های پیشنهادیو سیاست مسئله مهم چابهار ،یدنیآب آشام محور مسئله شناسی 17 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست ابهارمسئله مهم چ ،یدنیآب آشاممحور  یشناس مسئله 

  های منطقهترین مشکلیکی از مهمآب شرب  ی از عنوان یکتأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب به

 ترین اقداماتمهم
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 گردشگری چابهار -4-3-3-14

شگری به صنایع در جهان، و بزرگ ترینمتنوععنوان صنعت گرد  هایصتفرمنبع درآمد و ایجاد  ترینمهمترین 

های زیادی در این صتتنعت انجام گذارییافته ستترمایهشتتورهای توستتعهو ک شتتغلی برای بستتیاری از کشتتورهای دنیا استتت

، به علت دشومیبرده عنوان موتور توسعه نامبه از صنعت گردشگری .کشورهاست دهند و یکی از عوامل اصلی توسعهمی

و  نددهمیمیت به آن اه هادولتروز بیشتتتتر موردتوجه قرارگرفته و اهمیتی که ازنظر اقتصتتتادی، اجتماعی دارد روزبه

صنایع  هایپایهامروزه یکی از  صاد جهان و ازجمله  ستوار اقت صلی و ا ست مهم ا صادی جهان ا سعه اقت سریع در تو شد  با ر

ستقیم افزوده بهکه با ایجاد باالترین میزان ارزش ستقیم و غیرم ص هایفعالیتسایر  تواندمیصورت م ادی و فرهنگی را اقت

  د.ده تحت تأثیر قرار

ه به این لزوم توج ،توجه به اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور ین باهمچن

ی است ریزی شهری امری ضروربر برنامه تأکیدگردشگری با  هایجاذبهو شناساندن  کردنصنعت و تالش برای توانمند 

ع عنوان یکی از صتتنایتوان از آن بهمی استتت که گذاری در این صتتنعت دارای آثار و تبعات اقتصتتادی اجتماعیو ستترمایه

 م برد.ناالمللی در سطوح محلی، ملی و بین ایمنطقهریزی شهری و بر برنامه تأکیدارزی با درآمدهای  و متنوع وسیع

شگری به شتهعنوان فعالیتی چند گرد سئله، چند ایر شکلی بهایم شی و چند س، چندبخ عه پایدار و عنوان تحقق تو

وجود  هرا در دنیا برای خود ب ایویژهو جهانی با ستتترعت پرشتتتتاب خود جایگاه  ایمنطقهملی،  پیوندهایایجاد تحکیم 

 های متعددی برای توسعه گردشگری دارند و اهمیت خاصبرنامه و سیاست یافته،هرساله کشورهای توسعهو  آورده است

 و اساسی به این صنعت قائل هستند.

کستتب درآمد ارزی مهم به منبع  تواندمیایران  مانندهای جهانگردی گردشتتگری برای کشتتورهای دارای جاذبه

شروط بر اینکه برنامه شود. م صحیح و تبدیل  سفتوأم با آینده جانبههمهریزی  شود. متأ انه در نگری برای آن تنظیم و اجرا 

صنعت تور شور ما،  سم چنانک سعهی سترش و تو ست گ سته ا شای ست.که  سعه باوجودی که در تمامی برنامه نیافته ا های تو

و  در مقام عمل موفقیت اما استتت؛ شتتده تأکیدمحصتتولی متکی بر صتتادرات نفت ستتالیان اخیر بر رهایی از اقتصتتاد تک

عنوان و توسعه صنعت توریسم در ایران بهملموس و محسوسی در این زمینه به دست نیامده است. رشد  ،توجهکامیابی قابل

وردتوجه ازپیش ممحصولی و متنوع سازی منابع درآمدی کشور باید بیشیکی از راهکارهای عملی رهایی از اقتصاد تک

عنوان صتنعت جهانی، رشتد بدون شتک امروزه صتنعت گردشتگری به .گذاران کشتور قرار گیردریزان و ستیاستتبرنامه

افزایش نرخ رشد ساالنه از تولید ناخالص ملی در سطح جهان، صادرات،  ،که درنتیجهاست ان داشته سریعی در اقتصاد جه

استان ه ک طور مداوم باال رفته استالمللی در فعالیت اقتصادی جهان نیز بهتجارت جهانی و خدمات، سهم گردشگران بین

ست و ی ستثنی نی شهر چابهار هم از این امر م ستان و  ستان و بلوچ سعه پایدار، تسی ستیابی به تو صلی د وجه کی از عوامل ا
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ر هایی برای توستتعه این صتتنعت در نظگذاری دقیق در امر گردشتتگری استتت که در ستتالیان اخیر برنامهبیشتتتر و ستتیاستتت

 ای در موضوع گردشگری و توسعه گردشگری وجود دارد.ها و مشکالت عدیدهشده است، باوجوداین محدودیتگرفته

 مثابه صنعتگردشگری به 

ضر به جهانی صنایع مهمکی از ی ست طوری کهکه در حال حا شگری ا صنعت گرد ست،  شد ا  سرعت در حال ر

ته در رقابت یافویژه کشورهای توسعهتوان این صنعت را صنعت اصلی قرن بیست و یکم دانست. کشورهای جهان و بهمی

 دیگر، شتری داشته باشند و سود بیشتری دریافت کنند. از سویشدیدی باهم قرار دارند تا در زمینه این صنعت، پیشرفت بی

صتتنایع دیگر از آلودگی بستتیار کمتری برخوردار  در مقایستته با زیرا رود؛میعنوان صتتنعت پاک به شتتمار به گردشتتگری

ی یمشده است و این صنعت گسترده بخش عظدر دنیای امروز گردشگری به مبحثی جهانی و صنعتی تبدیل . اصوالًاست

شورها را ب ساالنه ک سته از درآمد  صاص داده ا سم .خود اخت سترده در جهان های حرفهیکی از  صنعت توری ستگ که  ا

شتن با جغرافیا و  هامیلیون سروکار دا ست و با توجه به  شغول کرده ا سر جهان را به کار م سرتا مختلف  هایمکاننفر در 

این صنعت ارزآوری و درآمدزایی بسیار عظیم و مناسبی را در پی شود. تلقی میعنوان مرکزیت تمام جهان و کشورها به

 .زایی کندنفر اشتغال هامیلیونبرای  تواندمیدارد و 

 در این زمینه یکی از مدیرانی که با آن مصاحبه شده است معتقد است که:

های قراردادی و استتاس داشتتتهشتتود و بر عنوان یکی از ارزشتتمندترین صتتنایع محستتوب میصتتنعت گردشتتگری به

شته شما هزینهدا سیده یعنی  سان ارث ر شته به ان سل ای نکردههای معنوی و آنچه درگذ سل به ن سل به ن اید و چیزی ن

ن شود یعنی شما ایدهید ولی برعکس سودی چند برابر میای انجام نمیکنید هزینهها را عرضه میجدید رسیده و این

دادادی استفاده های خآیند از داشتهیافته بسیار پیشرو هستند میدلیل است که کشورهای توسعهفروشید و به این را می

کنند و ما باید از برند و خودشتتتان را معرفی میهای اقتصتتتادی خود را باال میکنند تا کستتتب درآمد کنند. ارزشمی

 اشته باشیم.های گردشگری بیشتر استفاده کنیم و نگاهی صنعت گونه به گردشگری دفرصت

 گردشگری ابزاری برای ایجاد صلح 

گری و گردشتت یابد.اهمیت میعنوان ابزاری برای ایجاد صتتلح آن به کارگیریبهزمان با گستتترش گردشتتگری هم

شگران از سیل گرد ستند این پتان شد. به و ظرفیت برخوردار ه صلح با صنعت در خدمت  سهیکه یک  سریع منظور ت ل و ت

شگ شوند توانندمیران روندی که طی آن گرد صلح تبدیل  سفیران  شمار بیای به  صلح به  صلی  سفیران ا شان از  ند. و خود

 مرزهای خود با آن گردشتتگری پدیدهای جهانی، چندبعدی و با اثراتی عمیق استتت که کشتتورهای جهان با بازگشتتایی

زاری برای الملل و ابر روابط بیناثرگذاری ب پتانستتیل بستتیاری از محققان، گردشتتگری دارای . به عقیدهشتتوندمیرو روبه

الملل و پاستتخ قدرتمندی برای بین دیپلماستتی عمومی و توستتعه ترویج صتتلح در جهان استتت. گردشتتگری ابزاری برای

ه ، بلکبردمیتنها از صلح بهره گردشگری نه ،دهدمینشان  بررسی مطالعات .است تروریسم با جهانی و مقابله هایچالش

تجربیات و دانش نو را از تعامل با دیگر  گردشتتتگران .هاستتتتملت میان ای گستتتترش صتتتلح دربر خود نیرویی حیاتی
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گر را با یکدی مناستتباتشتتان کنند و یدرکمو اهمیت نگهداری از محیط را  کنندمیمناطق و کشتتورها کستتب  ،هافرهنگ

 یابد.می گسترش در میان مردم جویانِ روابط صلح فراینددر این  .بخشندمیبهبود 

ستتالیان دراز استتت در حوزه گردشتتگری فعالیت دارد، معتقد استتت همین زمینه یکی از مدیران که خودش هم در

 که:

صلح و آرامش می عالوه بر این، ست که باعث  صنعتی ا سم تنها  شگری و توری مام این برای تو  شودصنعت گرد

رهنگ دهیم از فکنیم و پول میسفر میکنیم و به یک کشور دیگر جوری است. زمانی که ما هزینه میکشورها همین

ها لذت ببریم این یعنی صتتلح یعنی آرامش نکته استتاستتی همین استتت اگر بخواهید دنیا تبدیل به مکان امن و آداب آن

اده کرد و توان در ایجاد صلح استفکنیم، باید از این صنعت استفاده کنیم پس از گردشگری و صنعت گردشگری می

 اند از این قابلیت گردشگری بیشتر استفاده نماید.توشهر چابهار هم می

  هاارزشصادر کردن 

ای است. چراکه شما های معنویویژه صادر کردن ارزشها و بههای گردشگری، صادر کردن ارزشیکی از جنبه

ین یعنی . اکنیدهای معنوی عرضتته میهای معنوی و ارزشکنید، بلکه داشتتتهلمستتی را خریدوفروش نمیکاال یا چیز قابل

 ای هستند.ها دارای ارزش معنویاید، بلکه همه اینها نکردهاینکه شما هزینه زیادی بر عرضه این ارزش

 یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:

کند یعنی داریم منابع خود را عرضته که نفت دارد و دارد نفت عرضته میعنوان یک مجموعه کشتور ایران االن ما به

کنیم و شاید هم تمام شود. ولی برعکس در صنعت گردشگری شما دارید هوای منطقه و از این منابع کم می کنیممی

وشید شما فرفروشید. شما دیدن این لباس بلوچ را دارید میفروشید شما دارید یک منطقه را میکنید و میرا عرضه می

شما دارید چیزهای لمس طعم غذای بلوچ را دارید می شید.  شید و ایاید را دارید میکنید و هزینه نکردهنمیفرو ن فرو

ایم و از این یعنی یک گنج نهان یک گنج که شما از آن غافل هستید و مستتر است. متأسفانه در این زمینه ما غافل بوده

 ایم.بر گردشگری صادر نکرده تأکیدها خود را با ایم و ارزشفرصت گردشگری استفاده بهینه نکرده

 ی باالی صنعت گردشگریبازده 

سفر و گردشگری  شورای جهانی  ساس گزارش  صادی  بر ا سهم اقت سه   مختلف در دنیا پرداخته صنایعکه به مقای

ه صنایع مختلف جهان را ب میانبخش سفر و گردشگری رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال در  2016در سال است 

هایی مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخشخود اختصاص داده است. طبق این گزارش میزان 

اس است. براین اساشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده  ایجاد و مشارکت آن دربوده همچون خودروسازی و کشاورزی 

ترین صتتنایعی استتت که بیشتتترین ستتود و بازدهی و از ستتوی دیگر توان گفت که صتتنعت گردشتتگری ازجمله اصتتلیمی

 کمترین هزینه را دارد.

 در این زمینه هم یکی از مدیران که تجربه مدیریتی زیادی در حوزه گردشگری دارد، معتقد است که:
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ست و اروپایی نی فناوری چنانی وهای پیچیده و آنازآنجاکه صنعت گردشگری زودبازده است و نیازمند زیرساخت 

ست شور گرج شترین بازدهی را دارید. مثالً ک شوری بوده االن آن را شما بی سال قبل چه ک ان را اگر در نظر بگیرید پنج 

تشان دو حالت طور و این موقعیببینید و این به خاطر بستر و حضور گردشگران است. اگر به ترکیه نگاه کنید هم همین

بازدهی و  دهند. این صتتنعت بیشتتتریندارد اول در پول درآوردن و دوم در آرامشتتی که به مردم خودشتتان دارند می

کاش از این بازدهی بستتیار زیاد گردشتتگری در جهت نیل به اهدافمان در چابهار استتتفاده کمترین ضتترر رو دارد و ای

 بردیم.بیشتر می

 حس خوشایند مردم از سفر و گردشگری 

های برجسته گردشگری و صنعت گردشگری این است که شما حس خوبی و خوشایندی از هزینه ازجمله ویژگی

کنید تا به ازای آن مردم و جاهای دیدنی آن منطقه حس خوبی داشتتته یعنی اینکه شتتما هزینه می برای ستتفر دارید؛کردن 

ست که کمتر به آن توجه می ضوعاتی ا ضوع ازجمله مو شید و این مو شتری به این با سیت بی سا شورهایی که ح شود. ک

 کنند.موضوع داشته باشند، سود زیادی کسب می

 یکی از مدیران که با او مصاحبه شده است، براین باور است که:در همین رابطه، 

حس خوشایند مردم ترکیه از نحوه درآمد و پول درآوردن دولت رو مقایسه کنید با حس مردم آمریکا. چون آمریکا 

ست می فناوریاکثر هزینه و درآمد خود را از فروش  سلحه به د ساخت ا شرفته  شمپی شادی.  با  اآورند ترکیه از طریق 

طرف شتتما هم حس خوبی دارید تازه کنند و آننوعی دارد جیب شتتما را خالی میکنند و بهرغبت به ترکیه ستتفر می

شته باشید و این نکته اصلی شما رفتی پول داده ها را دوست دارید.آن اید برای اینکه حس بهتری نسبت به آن مردم دا

و این حس خوشتایند از ستفر مطمئناً از ستفر به چابهار هم به  کنیمصتنعت گردشتگری استت که ماها به آن توجه نمی

ست می شته د سفر به چابهار دا شتری از  شایند بی شگران حس خو شتر تالش کنیم تا گرد آید و ما باید در این زمینه بی

 باشند.

 نوازیی باالی مهمانهاتیظرفی مهمانی و استفاده از عنی گردشگری؛ 

جمعی و به همراه خانواده و خویشاوندان، ای که شما دستهمانی دانست، مهمانیتوان گردشگری را یک نوع مهمی

یعنی اینکه همه اهالی شهر، میزبان گردشگران هستند و این گردشگران مهمان  مهمان یک شهر و اهالی یک شهر هستید؛

س های درخور تحسین یا برعکرزیابیهمه اهالی آن منطقه هستند. نوع مهمانی و پذیرایی از مهمانان در تغییر نوع نگاه و ا

 این گردشگران از اهالی شهر تأثیرگذار است.

 گوید:باره میدور نمانده است و یکی از مدیران دراین این نکته هم از دید مدیران

گردشتتگری یعنی مهمانی، یعنی پذیرایی و استتتقبال از گردشتتگران. اگر یک کرمانی بیاید خونه یک بلوچ و بگوید 

 شوند پس گردشگری یعنی همینگوید چرا هتل؟ و این افراد واقعاً شوکه میبروم هتل، سریع فرد بلوچ می خواهممی

به خاطر آنمهمانی و این بزرگ تاً متخصتتتص و که ما تخصتتتص مهمانترین ظرفیت ماستتتت.  نوازی را داریم و ذا

 نوازی استفاده کنیم.ین فرصت مهماننوازی یک فرصت است و ما باید بیشتر از انواز هستیم و این مهمانمهمان
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 استیگمای موقعیتی عامل دفع گردشگران 

 ز ستتویااجتماعی ستتوگیرانه  آمیز، ستتاختاررفتارهای قالبی و تبعیض داورانِ، پیشای مجموعهاستتتیگما به مفهوم 

زدن،  های برچستتبفرایندشتتامل  این مفهوم،. شتتده استتتاعتبار در نظر گرفتهزیرگروه بی بیشتتتر افراد اجتماع در مورد

استان  .و تبعیض در یک موقعیت قدرت است دادن موقعیت دست هیجانی، از هایواکنشجداسازی، ای کلیشهتصورات 

ستان  ستان و بلوچ ستانسی ست که بههمواره یکی از ا شناختهعنوان ناامنهایی بوده ا ستان  ست و این شترین منطقه و ا ده ا

نی بر پیکره گردشگری شهرهای استان زده است که چابهار هم از این قاعده مستثنی نبوده نوع شناخته شدن ضربات سنگی

ناسند و این داغ شعنوان یک موقعیت و مکان ناامن میکنند، چابهار را بهاست. بیشتر گردشگرانی که به این شهر سفر می

همراه ین برچسب منفی همیشه با گردشگران ننگی است که بر پیشانی شهر چابهار و سایر شهرهای استان خورده است و ا

 است، باوجوداینکه تا حدود زیادی تغییر کرده است و این نوع برچسب منفی بهبود پیداکرده است.

 گوید:یکی از گردشگران در زمینه برچسب منفی شهر چابهار می

ستان و چابهار ازج ستان و بلوچ سی ستان  شهرهای ا شتم که  صور رو دا شه این نوع ت ن به ترین نقاط ایرامله ناامنهمی

 خواستم جونم رو به خطر بیاندازم.کردم کمتر به این مناطق سفر کنم، چون نمیآیند و سعی میشمار می

 یکی دیگر از گردشگران معتقد بود که:

ستان ناامن ستان و بلوچ سی ستان  شهرهای ا شتم که  ساس رو دا شه این اح  رینتازلحاظ ناامنی وجود امنیت کم، همی

کردم از سفر به این نقاط خودداری کنم. چون این ترس و ناامنی همیشه با ما هستند و به خاطر همین موضوع سعی می

 بود.

 تصورات قالبی درباره مردم چابهار 

یافته به حد اغراق هاست و به هر نوع باور تعمیمداوریو پیش هانگرش( ترکیبی از ایکلیشهتفکر قالبی )تصور یا 

از  گروهآن که همه افراد  پنداردمیچنین  آنکه شخص بر پایه  شودمیادرست، درباره گروهی از مردم اطالق و اغلب ن

 هایاقلیتی از برخ است که درباره اییافتهشناسی تصورات قالبی، باورهای تعمیمازنظر جامعه. ویژگی معینی برخوردارند

شخصیتی و الگوهای رفتاری خاص و از  هایویژگی، هااقلیت. اعضای این شودمیوپرداخته مذهبی، نژادی و قومی ساخته

و فردی  کندیم، تصورات قالبی در برابر استدالل مخالف سخت مقاومت بنابراین دهند؛میاز خود نشان  ایشدهپیش تعیین

باره تصورات قالبی که درتوان گفت که شود. بر اساس همین، میمیکه دارای باورهای قالبی است، همواره دچار تعصب 

مردم بلوچ و اهالی شهر چابهار وجود دارد هم ازجمله عواملی است که مانع ورود گردشگران زیاد به شهرهای استان و 

 شود.می به چند نمونه اشارهکه  شودویژه شهر چابهار میبه

میشه رحم هستند و اصالً نن و بیها خیلی خشاز قبل این تصور رو داشتم که همه بلوچ گوید:می یکی از گردشگران

شوند. مثالً از قبل این تصور رو داشتم که هنگام ترین حرفی، کامالً آشفته میها حرف زد و در صورت کوچکبا آن
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شن می سریع آن فرد خ صالً جروبحثی انجام ندهم چون  صورتیخرید ا ام که وقتی به اینجا آمدم، خودم دیدهشود. در

 یست. این مردم به نظرم بهترین هستند.جوری نکه اصالً این

 یکی دیگر از گردشگران براین باور است که:

ها ها مسلح هستند و نمیشه با آنبا خودشان دارند و همه بلوچ ها حداقل یک اسلحهاین تصور رو داشتم که همه بلوچ

شتم، واقعاً بحرفی زد. زمانی که به اینجا آمدم و با این مردم نشست شتنی نظیر هستند. ساده و دوستیوبرخاست دا دا

 و...

 حس ناامنی عاملی برای دفع گردشگران 

 یهااحساس ناشی از تجربه این. استدارای ابعاد گوناگونی بوده که اجتماعی -احساس امنیت پدیده روانشناختی

را تجربه  نگوناگون آ هایشرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورت مستقیم و غیرمستقیم افراد از

سطوح  در و مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر استی هاو گروه افرادکننده احساس امنیت برای . منابع تأمینکنندیم

جمعی  یهارستتانه هاآن نیتریاصتتلعوامل مختلفی استتت که یکی از  تأثیراحستتاس امنیت تحت  استتت.مختلف اثرگذار

ضر صر حا ست؛ زیرا در ع صر که  ا ست، ع ضع امنیتی هاقالباطالعات ا ساختار گرایش و ارزیابی افراد از و ی ذهنی و 

ه برای کنندشتتتود و این ویژگی تعیینرستتتانی از حوادث و اتفاقات، جنایات، تصتتتادفات و... تعیین میجامعه، نوع اطالع

درباره مرزهای شتترقی و همه  عنوان احستتاس و نگاه مستتلط. این نوع احستتاس بهشتتودیمتر روز گستتترده، روزبههارستتانه

شناخته می ستان  ستان و بلوچ سی ستان  ست که میمرزهای ا شگتوان از همه قابلیتشود و ازجمله عواملی ا ری های گرد

 شود.ترین مرز شناخته میهای صداوسیما ازجمله ناامنهای مختلف و گزارشچراکه به علت استفاده برد؛

 وید:گیکی از گردشگران درباره ناامنی می

ولرز داشتتتتم که نکنه کستتتی بهم حمله کند و همه زمانی که از کرمان به ستتتمت چابهار حرکت کردم، همش ترس

اینکه فقط در روز در این مستیرها تردد کنید مثل های ما رو خالی کند. از ستوی دیگر با این هشتدارها:وستایل و جیب

شود. درصورتی شده بود ترسمان چند برابر  یز خاصی ندیدم و تازه یک قسمت از مسیر رو هم در که من چهم باعث 

 شب رانندگی کردیم.

 همچنین گردشگر دیگری هم به همین موضوع اشاره کرد:

شدم خانواده صرار زیاد موفق  شتند و خیلی از با ا ضی کنم که به چابهار بیاییم. چون ترس و ناامنی فراوان دا ام رو را

 ویژهبه ها وجور نیستت. تبلیغات رستانهدانستتم که دقیقاً اینترستیدم ولی مییترستیدند. تازه خودم هم ماین مرزها می

ام ها، خانوادهشده بود در این حس ناامنی خیلی تأثیرگذار هستند و به خاطر همین فیلمهای که ساختهصداوسیما و فیلم

 شدند.راضی نمی
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  چابهار و حومهی مدیران منطقه آزاد آفتی برای گردشگری ارهیجزنگاه 

 ای برای مناطق حومه ونگاه خاص ویژه مدیران منطقه آزاد به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و اینکه اصالً برنامه

ط ها و امکانات را فقگذاریکردند و همه سرمایهتنها به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد توجه میو  شهر چابهار نداشتند

گرفتند، یک نوع توسعه نامتوازن میان منطقه آزاد و حومه منطقه آزاد به وجود ر نظر میبرای این محدوده جغرافیایی د

اند و تر شده است و مدیران منطقه آزاد رویه خود را تغییر دادهآورد که خوشبختانه این نوع نگاه خیلی متعادل

 اند.های زیادی در شهر چابهار و حومه انجام دادهگذاریسرمایه

 ن شهری چابهار بر این باور است که:یکی از مدیرا

ای داشتتته باشتتد که منطقه آزاد و حومه هم توجه ویژه جوارعنوان یک منطقه اقتصتتادی باید به نقاط هممنطقه آزاد به

یزی و رتوستتعه گردشتتگری شتتهر چابهار برنامه ویژهبهباید در زمینه توستتعه و  چابهار هم از این قاعده مستتتثنی استتت

ه ممکن فکر کنیم کی انجام دهد تا نوعی توازن توسعه بین منطقه آزاد و شهر چابهار ایجاد شود. اگر هماقدامات بیشتر

شوند توانیم جوابگوی انتظارات گردشگران باشیم که وقتی به چابهار وارد میای عمل کنیم، میصورت جزیرهاست به

صالً این شهر چابهار و یا ا سی که وارد  ست چون برای ک صالً مفهومی ندارد شود، این مرزبندیمنطقه میجوری نی ها ا

ستند بلکه صالً کاری ندارد که این مناطق کجا ه شتی وجود  و... ا سرویس بهدا صالً  می گوبند: من رفتم چابهار آنجا ا

ن یک نواعتواند بهها. این نوع گردشگرها میجوار با چابهار کالً کپرنشین بودند و از این حرفنداشت. یک منطقه هم

ای رهنگاه جزی شتتهری باشتتند از این نظر من معتقدم که از این کننده نقاط ضتتعف و قوت ما و مدیریتستتفیر، منعکس

گرایانِ بین شتتهر چابهار و منطقه آزاد چابهار ایجاد شتتود. تا بتوانیم یک شتتهری که ادعا بیرون بیایم و یک نگاه تعامل

 است را داشته باشیم. ترین نقطه توسعه استانیافتهکنند توسعهمی

 مشکالت اقامتی مانعی برای توسعه گردشگری 

شکالت عدیده شگران با م ضوع اقامت گرد شهر چابهار در رابطه با مو شته و همچنین هنوز هم  سالیان گذ ای در 

ه غترین چالش و دغدهایی در بحث اقامت وجود دارد و این موضوع به اصلیکند و همچنان دشواریوپنجه نرم میدست

شگران تبدیل ستند، میگرد سئله دخیل ه ست. از عواملی که در این م سافرت در همه ماهشده ا های توان به عدم توازن م

شاره کرد؛ سفر می سال ا شگران فقط در تعطیالت نوروز به چابهار  سافران و گرد شتر م های دیگر کنند و در ماهچراکه بی

 سال خبری از مسافر و گردشگر نیست.

 دیران در این رابطه براین باور است که:یکی از م

ها رشتتد چندانی پیدا کنیم و در بین این ستتالوپنجه نرم میای دستتتهم با مشتتکالت عدیده ازلحاظ اقامت، مستتافران

صتتورت متوازن و در طول و همه ایام ستتال نیستتت و به خاطر همین آیند بهکه به چابهار می مستتافرانینکرده استتت چون 

ستند چون فقط در نوروز میگذاراسرمایه سایر ایام مثالً فقط ن، زیاد مایل نی  6توان هزار تخت آماده و مهیا کرد و در 

 تخت پر شود.
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 گوید:یکی از گردشگران می

صلی صالً یکترین دغدغهازجمله ا سکان بود. هرجایی که رفتم از قبل پر بود و ا ضوع ا شتم همین مو شب ای که دا

 باید فکری برای این موضوع شود.و  برای شهر چابهار خوشایند نیست در پارک خوابیدم و این

 

 توسعه گردشگریمانعی برای های قانونی محدودیت 

ها انجام شود که قانون اساسی و هم ریزیهر کشوری قانون خاص خودش را دارد و بر اساس این قانون باید برنامه

ق ها بیشتتتر در مناطکند و این محدودیتگردشتتگری ایجاد میهایی برای توستتعه قانون شتترع به نظر برخی، محدودیت

 کند.ساحلی نمود پیدا می

 یکی از مدیران در این رابطه براین باور است که:

شاءت گرفته از قوانین شرعی است. ممکن است که های ما به قوانین کشوری برمیمحدودیت گردد که این قوانین ن

رود آنجا در بغل دریا راحت باشد. در اینجا نه قوانین اجازه همچنین چیزی به یک شهر بندری یا ساحلی ب گردشگری

ببریم  ای به کارگونهتوانیم این را هدفمند کنیم و همین استفاده را بههای دینی و قومی. ولی ما میدهد و نه سنترا می

شته باشیم و نوعی شته باشیم با نوآو که تظاهر به فساد نشود اگر یک مقدار در این زمینه خالقیت دا ری که نوآوری دا

 توانیم موفق باشیم.با قوانین شرع تضادی نداشته باشد در این زمینه هم می

 یکی دیگر از مدیران معتقد است که

سالمی دارد و این موانع برای خدمتمحدودیت شورای ا صوبات مجلس  سانی منطقه هایی که منطقه دارد نیاز به م ر

ست. چون هم آنکنند، چوایجاد مانع می ضوع ه صوبات مجلس مخالف این مو سمش برمین م آید باید گونه که از ا

 آزاد عمل کنند که این مصوبات مجلس این آزادی را از منطقه گرفته است.

 گذاریسرمایهنشینی مانعی برای حاشیه 

عددی بر شتتهر و دارد و این موضتتوع مستتائل مت باالیینشتتینی حاشتتیه ه شتتهرهایی استتت که جمعیتچابهار ازجمل

صتتورت خاص چراکه نمود و ظاهر خوبی برای آن شتتهر ندارد. به ویژه در بحث گردشتتگری دارد؛مدیرت شتتهری و به

یل نشتتینی زیاد باشتتد، تمادر مناطقی که رشتتد حاشتتیهو  کندگذاری هم موانع زیادی ایجاد مینشتتینی برای ستترمایهحاشتتیه

کند و این موضتتوع برای شتتهر چابهار صتتادق استتت و ازجمله عوامل ا میگذاری کاهش پیدگذاران برای ستترمایهستترمایه

 نشینی است.گذاری باال همین موضوع حاشیهاصلی عدم سرمایه

 گذاری، یکی از مدیران معتقد است که:نشینی و سرمایهدرباره موضوع حاشیه

نیم باید کمی گذار صحبتسرمایهگذار است. زمانی که از کنم، بحث جذب سرمایهمورد دیگری که باید بهش اشاره

کند که از تمام نقاط اطمینان کافی داشتتته باشتتد. گذاری میگذار پول خود را جایی ستترمایهمتوجه شتتویم که ستترمایه

اش استتتت که به چندین عامل گذار، اولین چیزی که اهمیت دارد. امنیت ستتترمایهضتتتمن اینکه برای یک ستتترمایه
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شیهتوصورت موردی میگردد بهبرمی شد و دیده ان به بحث حا شته با شاره کرد که نباید وجود دا شهر چابهار ا شینی  ن

 گذاران وارد شود.دهی شود. اگر مایلیم سرمایهنوعی باید سامانشود و به

شیه  شینی برای توریسم هم جالب نیست درصورتیوجود حا شیه 20بر که االن جمعیتی بالغن شین داریم. در هزار حا ن

 اند و به خاطر موقعیت خیلی خاصیگذاری وارد منطقه شدهایم که برای سرمایهدارانی داشتههای گذشته ما سرمایهسال

ود شما اند خاند و گفتهبینند منصرف شدهی اطراف شهر چابهار میاند، ولی وقتکه دارد وضعیت چابهار را خوب دیده

 اندازد.گذار را به خطر مینشینی، سرمایه سرمایهاید و این حاشیهگذاران موانع ایجاد کردهبرای سرمایه

 یکی دیگر از مدیران معتقد است که:

شهر و هم در منطقه داریم. ما باالت ضالت هم در  ضر خیلی مع شیهدر حال حا سبت جمعیت را رین آمار حا شینی به ن ن

ای خانهداریم. وضعیت مدارس و آموزش بسیار نابسامان است وضعیت آب با مشکالت زیادی برخوردار است تصفیه

 گذاری مناسب تأثیرگذار هستند.ها در عدم سرمایهاینو  وجود ندارد

 ی ضد توسعه گردشگری دولتهااستیس 

ست شگری در یک منطقه نقش های مختلف های دولتسیا سعه گرد شگری و هم در عدم تو سعه گرد هم در تو

ها تر از هر عامل دیگری است که متأسفانه در چند سال اخیر این سیاستمهمی دارد و این نقش و تأثیر، بارزتر و پررنگ

شهر  رای گردشگرینوعی عاملی منفی و ضد توسعه بها باعث کاهش گردشگری در شهر چابهار شده است و بهو برنامه

 چابهار بوده است.

 گوید:در همین زمینه یکی از مدیران می

ازمان نژاد، سهای دولت نگاه کارشناسی وجود ندارد. مثالً در دوره احمدیمتأسفانه بعضی مواقع برای اجرای سیاست

صرف میلیاردها ریال؛ ساخت میراث فرهنگی یک کمپ ایجاد کرد با  سی و ... های الزم مثلاما چون زیر ستر  برق، د

شت از بین رفت و همه  شد و آن کمپ که امکانات زیادی هم دا را ایجاد نکرد ما دیدیم که این کمپ کامالً متروکه 

امکانات آن کمپ را دیگران غارت کردند. االن آن مجموعه کامالً بالاستتتفاده استتت. چون کار مطالعاتی قوی و کار 

 نشده بود.امکارشناسی قوی قبل از انجام طرح انج

 یکی دیگر از مدیران معتقد است که:

تی ترانزی نوعی نقشتواند حامی یا مانع شتتود که در حال حاضتتر این رویکرد مثبت استتت و بهرویکردهای دولت می

 ها هم تأثیرگذار باشد.تواند در سایر جنبهچابهار و رویکرد مثبت دولت به این نقش می

 توسعه گردشگری آفت سازی سواحل،و خصوصی دولتی سازی 

ازی ستتکنند، دولتی ستتازی و خصتتوصتتیوپنجه نرم مییکی مستتائلی که مدیران شتتهری و منطقه آزاد با آن دستتت

ها سواحل دریای چابهار است. منطقه اصلی و مهم گردشگری شهر چابهار، ساحل است که متأسفانه اکثر در تسلط ارگان
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سازمان ساحلو  ست و کمتر از این  ستفاده های دولتی ا شگری ا ست و این ارگاندر بحث گرد سازمانشده ا های ها و 

 دهد.ای را نمیدولتی اجازه چنین برنامه

 یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:

ره اند. در دل پیکسازی مجوز دادهعنوان کشتیدر خلیج چابهار به هایی وجود دارد؛ مثالًدر بحث گردشگری ما آفت

ی ترین جاها و مهماند. یا بهتریناند که مانع ورود گردشتتگران به این موقعیت شتتدهستتازی زدهکشتتتیگردشتتگری، 

ا به دهند تجوری ادارات دولتی دارند به خود اختصاص میچابهار، دریای بزرگ است که متأسفانه این مکان را همین

 انتهای و نزدیک دریا رسیده است.

 است که:یکی دیگر از مدیران شهری معتقد 

ها خواهی سازمانتوان به زیادهها میترین اینهای وجود دارد که ازجمله مهمدر مورد توسعه گردشگری محدودیت

های دولتی و نظامی اشتتاره کرد، چراکه یکی از بهترین جاهای چابهار، دریا و ستتاحل آن هستتت که متأستتفانه و ارگان

توان اند. میاند و اکثر این ساحل رو دیوار کردهخودشان اختصاص داده ها همه این ساحل رو بهها و ارگاناین سازمان

اند به سازمان بنادر اشاره کرد، به سپاه، دانشگاه و... اشاره کرد که دسترسی مردم رو به این ساحل زیبا غیرممکن ساخته

 ای برد.ها استفاده و بهرهتوان از اینو می

 ی گردشگری چابهارهالیپتانس 

ندر ایران استتت و البته تنها ب زرگبنادر ب هار یکی از شتتهرهای استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان استتت که ازچاب شتتهر

سی ایران  ست و ازجملهاقیانو شترین جاذبه ا ست که بی ستان ا ستان و بلوچ سی ستان  شگری رشهرهای ا ا دارد و های گرد

ساله های دیدنی بسیاری دارد که هرچابهار جاذبه. کندآید که بیشترین گردشگران را جذب میازجمله نقاطی به شمار می

اری آزاد تج منطقهکه چابهار به علت آنکند؛ همچنین میخود جلب  یستتوبهو مستتافران را  از گردشتتگرانعظیمی  ستتیل

ست شهر منطقهقیمت ،ا سبی برای خرید دارد و در خود  ست ای به نام منطقه آزادهای منا و  ارهابازکه محل قرار گرفتن  ا

ابهار وهوای چد. به علت آبانکشمسافران بسیاری را برای خرید به سمت خود می سالیانهو  های تجاری آن استجتمعم

 کند.گردشگران زیادی را جذب میشود که میفردی در اطراف شهر مشاهده پوشش گیاهی خاص و منحصربه

 در این زمینه، یکی از مدیران معتقد است که:

ندارد. ولی  توجهیبخواهیم سهمی برای گردشگری برایش در نظر بگیریم چابهار سهم قابلبه لحاظ گردشگری اگر 

سواحل جنوبی ایران نظیری مثل اگر بخواهیم در مورد جذابیت شاید در  شهر چابهار اظهارنظر کنیم؛  شگری  های گرد

 چابهار نداریم.

 بهار معتقد است که:های بالقوه گردشگری چاهمچنین یکی دیگر از مدیران درباره قابلیت
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ست که ظرفیت ستان ا ستان و بلوچ سی ستان  شهرهای ا شگری دارد و این ظرفیتچابهار یکی از  ها و های زیاد گرد

یل تانستتت نهپ ند و خودمان هیچ هزی خدادادی هستتتت یتها  ایم و از طرف دیگر برای ها نکردهای برای وجود این ظرف

ها و انسیلایم و متأسفانه از این پتگذاری زیادی انجام ندادهسفانه سرمایهها هم متأشکوفایی و بالفعل کردن این ظرفیت

صیل بودم و به ایم. من یک خاطرهای نبردهها بهرهظرفیت شغول به تح شگاه مالزی م ای تعریف کنم از زمانی که در دان

سریالنکا، مالزی، اندونزی شرقی مثل  سیای  ساحلی آ سفرکرده بودم و ی اکثر نقاط  ه یکی بار در جزیره بالی ککو... 

زدم با یک توریست سوئدی در آنجا مالقات کردم و از من پرسید، کجایی قدم می استاز بهترین جزایر زیبایی جهان 

د و به جزیره ایهستتتید و گفتم ایران تا رستتیدیم به چابهار که با تعجب ستتؤال کرد که چابهار به آن زیبایی را ول کرده

ام و آن ستتتاحل زیبایی که در چابهار به چابهار و قبل از انقالب آمده 1358ریف کرد که در ستتتال اید و تعبالی آمده

 ایم.ام. ما این ساحل زیبای را داریم ولی متأسفانه استفاده الزم و بهره الزم را نبردهدیده بودم در هیچ جای جهان ندیده

 :هم براین باور است کهعالوه بر این، یکی دیگر از مدیران 

ختلف را های مهای گردشگری شهر چابهار باید بگوییم که چی ندارد، چراکه همه جنبهها و پتانسیلدر مورد ظرفیت

سم، سم و ژئوتوری شگری دریایی درمانی و ... هر آنچه در  دارد. توری شگری تاریخی، گرد شگری فرهنگی، گرد گرد

 مه را باهم دارد.های صنعت توریسم وجود دارد چابهار هبین تمامی زیرمجموعه

 گوید:که می توان به نظر یکی دیگر از مدیران اشاره کردهمچنین می

عنوان یکی از شتتتهرهای جذاب وهوایی همواره بهشتتتهر چابهار به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ازنظر اقلیمی و آب

جواری که با دریا دارد و همای که شهر چابهار دارد و ازلحاظ های بالقوهگردشگری مطرح بوده است. وجود پتانسیل

شتتود که فرد کشتتور محستتوب میعنوان یکی از شتتهرهای بندری منحصتتربهدارا بودن دو ستتاحل آرام و اقیانوس به

 گران داخلی و خارجی در اکثر ایام بوده است.موردتوجه گردشگران و سیاحت

اند. در همین زمینه یکی از کردهاشتتارههای بالقوه چابهار ، هم به پتانستتیلاندکردهگردشتتگرانی هم که مصتتاحبه  

 کنندگان معتقد بود که:مشارکت

ام که مثالً هم دریای کوچک چیز دارد. زمانی که به چابهار آمدم واقعاً متحیر شتتدهنظیر استتت و همهچابهار واقعاً بی

 رسد.متر میهایش به بیش از چند موجرو دارد که دریا کامالً آرام است و هم دریا بزرگ رو دارد که

 یکی دیگر از گردشگران هم معتقد بود که:

ع هر موق برای سیاحت و گردشگری. ییجاهمچابهار جای خیلی دیدنی است که هم جای خوبی برای خرید است و 

 ایم و اصالً برایم تکراری نبوده.ام، چیز جدیدی دیدهام به چابهار آمدهکه با خانواده

 دشگران معتقد است که:در همین رابطه یکی دیگر از گر

ه ک های و ابعاد گردشتتگری رو داردهمه ظرفیت و پتانستتیل در همه زمینهحیف استتت این شتتهر به این زیبایی که این

 بریم.ای نمیدانیم و ازشان بهرهها رو نمیها خدادادی هستند ولی قدر ایناکثر این ظرفیت
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 چهار بهار تجربه ؛چابهار 

وهوای اش متفاوت از ستتتایر جاهای ای دارد وضتتتیعت آبت که آب هوای ویژهاستتت یچابهار یکی از شتتتهرهای

شتر م سرما که بی صل  ست؛ چراکه در ف شورمان ا ستندناطق ایران دارای آبک سرد ه ضی جاها یخبندان  وهوای  و در بع

ست و برف می ستان، ماها ست و در تاب ضعیت بارد، هوای چابهار، بهاری ا شهریور هم که و وهوای اکثر آبهای مرداد و 

ست؛ سون، بهاری ا ضعیت هوایی چابهار به علت ورزش بادهای مون ست، و شورمان گرم ا ضعیت مناطق ک  یعنی اینکه و

 وهوایی چابهار در هر چهارفصل، بهاری و خنک است.آب

 گوید:وهوایی چابهار مییکی از مدیران درباره شرایط آب

شهر چابهار میازجمله دیگر ظرفیت شهر چابهار نوع آب توان بههای  شاره کرد که واقعاً خاص ویژه  وهوای چابهار ا

باشتتند، در شتتهر چابهار بادهای های مثل تیر، مرداد و شتتهریور که همه شتتهرهای ایران گرم میکه در ماههستتت چون

ایران که اکثر شتتهرهای  کند و همچنین در فصتتل زمستتتانورزد و این باد هوای شتتهر چابهار رو خنک میمونستتون می

 بندان نیست.بندان هستند، شهر چابهار هوای بهاری دارد و اصالً خبری از هوای سرد و یخسرد و یخ

 کنندگان در مصاحبه هم در رابطه با این موضوع معتقد است که:یکی از مشارکت

ست و همانآب شهوهوای چابهار خیلی خاص ویژه ا ست همی سمش معلوم ا ست یعنی چگونه که از ا صل بهار ا هارف

 بهار در شهر چابهار داریم.

 کنندگان در مصاحبه معتقد بود که:همچنین یکی دیگر از مشارکت

گفتند که می سفر در فصل زمستان رو به چابهار ندارم. ولی دوستانم که به اینجا آمده بودند بهم همیشه خودم تجربه

 اینجا آمدم واقعاً هوا بهاری بود و خیلی لذت بردم. در فصل زمستان اینجا هوا بهاری است تا اینکه زمستان امسال به

 چابهار؛ هندکوچک ایران 

شود، چابهار به هندکوچک های گرمسیری که در چابهار کشت میوهوایی و نوع میوهبه علت نوع و شرایط آب

ست؛ همچنین یکی دیگر از دالیل این نام شهور ا شش زنان و مردانایران م شباه گذاری نوع پو ست که  ا های زیادی بتا

ند، شناسبر اساس همین موضوع یکی از مواردی که چابهار را با آن در کشورمان می .ها داردنوع پوشش بعضی از هندی

استتتت و افراد زیادی به این  کنندگان پنهان نماندهاین موضتتتوع هم از دید مدیران و مشتتتارکتکه  هند کوچک هستتتت

 اند.کردهموضوع اشاره

 گوید:یکی از مدیران شهری چابهار میدر همین رابطه، 

هایی که وجود داشتتته، حداکثر ها و ظرفیتها از پتانستتیلچابهار به نظرم از همه نظر شتتبیه به هند استتت ولی هندی

های دریا و اند و هم از ظرفیتشتتتان حداکثر استتتتفاده رو بردههای کشتتتاورزیاند. هم از ظرفیتاستتتتفاده رو برده

ایم و به خاطر همین خیلی جا داره تا چابهار به هند کوچک ها استفاده نبردهمتأسفانه ما از این ظرفیتشان. ولی ساحلی

 واقعی تبدیل شود.
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 کنندگان در مصاحبه هم معتقد است که:یکی از مشارکت

به و موز هایی مثل نارگیل و انام، چراکه میوهلحظه احستتاس کردم، وارد هند شتتدهزمانی که وارد چابهار شتتدم، یک

ها های زیادی با هند داشتتت و اینفقط در هند وجود دارد و از ستتوی دیگر به نوع پوشتتش هم نگاه کردم که شتتباهت

 همه در چابهار وجود داشتند.

 اهمیت استراتژیک چابهار 

خاور  جهان میان ونقلحمل المللی، حدود نیمی ازبین ونقلحمل زمینه در محققان سازمان ملل بینیپیش بر اساس

جهانی که کارشتتناستتان ستتازمان ملل برای این  ونقلحمل کریدور ستته شتتود. از مجموعدور با ستتایر نقاط دنیا انجام می

 خواهد جهان غربی–شرقی کریدور ترینگذرد و چابهار نقطه عبور جنوبیمی از ایران کریدور سه اند،کرده بینیپیش امر

ه و را تغذیه کرد کانتون استان یعنی ؛شود و قلب اقتصاد این کشورآغاز می ندر چی «دروازه ابریشم»از  کریدور این. بود

شرقی می سیای جنوب  سرزمین آ شده و بابه  ستان  سیر وارد هندو ین امهم  شهرهای عبور از پیوندد و پس از طی این م

 .رسدجایپور، حصیرآباد، کراچی و بن قاسم به چابهار می ناکپور، ،کلکته مانندناحیه 

سانیکی از راهبندر چابهار  سی بهراهبردی و  های آ ستر شکی در  شش آزاد برای هایآب د شور محاط در خ ک

ست سیای میانه ا شکی بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیک .آ صور در خ شورهای مح سی ک ستر ترین راه د

د استتت از اهمیت آزا هایآب ن و قزاقستتتان( بهآستتیای میانه )افغانستتتان، ترکمنستتتان، ازبکستتتان، تاجیکستتتان، قرقیزستتتا

سرمایه سازندگی و  ست و  صورت میفراوانی برخوردار ا سکله ازجمله گیرد؛گذاری فراوانی در آن   شافزای ،ساخت ا

شتی گنجایش بارگیری سیای میانه و احداث فرودگاه بین سویبه آهنساخت راه ،پیمااقیانوس هایک ی. این بندر المللآ

 .جنوب بازرگانی جهانی است-شمال کریدورمهم  هایچهارراه  یکی از

 گوید:درباره اهمیت استراتژیک چابهار، یکی از مدیران می

های آزاد و چابهار ازجمله معدود شهرهایی است که اهمیت استراتژیک دارد و این اهمیت به علت دسترسی به آب

ست؛ چراکه چابهار به همه راهونقل بینحمل سی دارد و میالمللی ا ستر توان از این ظرفیت بالقوه حداکثر های آزاد د

اده رو ها حداکثر استفاستفاده را برد. اگر این منطقه در جای دیگری از جهان بود، االن بهشت بود و از همه این ظرفیت

 بردند.می

 گردشگری تیظرف عنوانساحل اقیانوسی و آرام به 

صل ست. ا ایچابهار، وجود در یهاتیظرف نیتریاز جمله ا ساحل بکر آن ا شنگ و جذاب و  نیو  ساحل آنچنان ق

است،  ژهی. چون خاص و وندیآیساحل به شهر چابهار م نیا دنید یاز گردشگران فقط برا یمیاز ن شیاست که ب یدنید

آرام است و عمق اش به  کامالً لومتریک کیاز  شیب تادارد. ساحل آرام آن  یانوسیچون همزمان دو نوع ساحل آرام و اق

 ای یانوسیمناسب شنا است. ساحل اق گرید یآرام است و از سو ییایدر یهاورزش یبرا یدنید یو جا رسدیمتر نم کی
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 حلانوع س نیو ا رسدیها متر ماز ده شیاز ده متر و عمق اش هم به ب شیبه ب شیهااست که موج یساحل زیبزرگ ن ایدر

 .ستین ادیدو ساحل هم ز نیآب و... است و فاصله ا یرو یاسک ،یغواص ،یمثل موج سوار یهامناسب ورزش

 گوید:در رابطه با همین موضوع یکی از مدیران می

سیل شهر چابهار دارد و ازلحاظ همهای بالقوهوجود پتان ساحل آرام و ای که  جواری که با دریا دارد و دارا بودن دو 

شتتتود که موردتوجه گردشتتتگران و فرد بندری کشتتتور محستتتوب میهرهای منحصتتتربهعنوان یکی از شتتتاقیانوس به

 گران داخلی و خارجی و در اکثر ایام بوده است.سیاحت

مینه های ساحلی واقعاً شوکه شده بودند که در همین زاند از این جذابیتبیشتر گردشگرانی که به چابهار سفرکرده

 یکی از این گردشگران معتقد بود که:

دهد برای شتتنا و هار محشتتر استتت، شتتهری جذاب و دیدنی، شتتهری که هم دریا کوچک رو دارد که کیف میچاب

های با چندین متر فاصتتله زیادی تنی چون تا چند کیلومتر عمق اش زیاد نیستتت و از ستتوی دیگر برای دیدن موجآب

 نشدنی هستند.نباید رفت و این برایم واقعاً جذاب و فراموش

 گوید:گر از گردشگران میهمچنین یکی دی

زمانی که به چابهار آمدم، دو نوع ساحل رو دیدم یعنی دریا بزرگ و دریا کوچک. از سوی دیگر در کنار هم بودن 

سنی  های. چون برای همه گروهامدهینشنام و حتی نظیری است تا حاال جای دیگر ندیدهچیز بیاین دو نوع ساحل یک

 ساحل مناسب و مطلوب هستند.و هر نوع ورزش این دو نوع 

 سهم پایین چابهار از صنعت گردشگری 

های های گردشتتتگری باالیی برخوردار استتتت و بیشتتتتر ابعاد و جنبهها و ظرفیتباوجوداینکه چابهار از پتانستتتیل

ران یها نیز خدادادی استتت و کمتر خود افراد و مدها و ظرفیتبیشتتتر این پتانستتیلو  گردشتتگری در چابهار وجود دارد

سیل شتهسهمی در وجود یا عدم وجود این پتان سیل و جاذبهاند؛ اما بااینها دا شگری متعدد، چابهار هنوزهمه پتان  های گرد

های مختلف گردشتتگری، جمعیت های گردشتتگری و جنبهجایگاه و ستتهم باالیی در گردشتتگری ندارد؛ باوجود جاذبه

 های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آیند، باوجوداینکه در سالزیادی به چابهار نمی

 در رابطه با همین موضوع، یکی از مدیران بر این باور است که:

ساس میبه ستم اح سی که در منطقه ه شگری روزبهعنوان ک شگران شود جنس گرد ست از گرد روز در حال تغییر ا

هستتتیم که گردشتتگران ما از شتتود و ما امستتال شتتاهد تر میطور شتتعاعش گستتتردهمحلی شتتهرهای اطراف دارد همین

ستند و این از پالک شان میشهرهای مختلف ه ست. این ن شهود ا شان م شین سیل و ظرفیت های ما دهد که به لحاظ پتان

های گذاری و آن ذهنیتایم جایگاه مناستتبی برای خودمان کستتب کنیم اما ازلحاظ ستتهم به دلیل عدم ستترمایهتوانستتته

 ها نداریم.ها و پتانسیلجود داشته سهمی مناسب و متناسب با ظرفیتمنفی تاریخی که نسبت به منطقه و
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 همچنین یکی دیگر از مدیران معتقد است که:

توجهی ندارد. ولی اگر ستتتهم قابل مهمی برای چابهار در نظر بگیریم، به لحاظ گردشتتتگری اگر بخواهیم جایگاه 

کنیم شتتتاید در ستتتواحل جنوبی ایران نظیری مثل های گردشتتتگری شتتتهر چابهار اظهارنظر بخواهیم در مورد جذابیت

چابهار نداریم منتهی به دالیل مختلف که برخی ریشه تاریخی دارد و بخشی به دلیل اینکه تصویر نامناسبی از مرزهای 

های گردشگری شهر چابهار توجه مانع این شده است که مردم به جذابیت شده است،شرقی در داخل کشور نشان داده

 کنند.

 معرفی و شناخت چابهار عدم 

 قبالها استتتهای گردشتتگری متعدد شتتهر چابهار، گردشتتگران کمی از این جاذبهیکی از عواملی که باوجود جاذبه

عرفی ای این ظرفیت و پتانسیل به مردم مصورت شایستهچراکه به عدم شناساندن و معرفی مناسب چابهار است؛ کنند،می

 تر چابهاردر صورت معرفی بهتر و شایسته ها آگاهی ندارند.ها و ظرفیتاین پتانسیل صورت کامل ازاست و مردم به نشده

 آیند.یقین گردشگران بیشتری به چابهار میبه

 گوید:باره مییکی از مدیران دراین

یی اشناسند و شناسدو دلیل عمده برای عدم استقبال گردشگران از شهر چابهار وجود دارد اوالً چابهار را خوب نمی

ای شتتوند که هیچ امکانات اولیهآیند متوجه میو تصتتویرستتازی درستتتی نشتتده استتت، دوم اینکه زمانی که به اینجا می

شگری وارد می سادهوجود ندارد مثالً زمانی که گرد ست که یا شود اولین و  شتی ا سرویس بهدا ترین نیازش وجود 

 ل است که روی آن بنشینند.وجود آب و... است و یا مثالً وجود یک سکو در کنار ساح

 مهیا نبودن زیرساخت و امکانات اولیه برای گردشگران 

های اولیه و امکانات ابتدایی مثل آب آشتتامیدنی و از نیازهای ضتتروری گردشتتگران این استتت که زیرستتاخت

امکانات،  دن اینبرای ستفر هستتند. در صتورت مهیا نبو نیازینوعی این نیازها، پیشهای بهداشتتی مهیا باشتد. بهسترویس

هر صتتورت مطلوب در شتتکنند. متأستتفانه این نیازها و امکانات بهوپنجه نرم میای دستتتگردشتتگران با مشتتکالت عدیده

کنند و وپنجه نرم میچابهار برای گردشتتگران مهیا نیستتت و گردشتتگران در شتتهر چابهار هنوز با این نیازهای اولیه دستتت

 ای روبرو هستند.یدهبرای رفع این نیازها با مشکالت عد

 :دیگویمهای الزم یکی از مدیران درباره مهیا نبودن زیرساخت

شگری متأسفانه وجود ندارد و این بهزیرساخت ضیه مرغ و تخمها و امکانات اولیه برای گرد سنوعی همان ق ت مرغ ا

 که قبالً کسی نیامده ما به فکرمان نرسیده که این امکانات را مهیا کنیم.چون

 دیگر از مدیران معتقد است که: یکی

شته باشند و شگونه که مستحضرید شهرهای گردشگری باید زیرساختمتأسفانه هم آن هر های اولیه و ابتدایی را دا

ل شود سیچابهار از این لحاظ در محدودیت کامل قرار دارد. بازخورد این قضیه این است که االن وقتی ایام نوروز می
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های شتتتهری ما جوابگوی این جمعیت نیستتتت و همواره دچار مشتتتکل ند و متأستتتفانه زیرستتتاختآیمردم به اینجا می

کنند. گردشگر هر جا دنیا که سفر کند وپنجه نرم میای دستهم با مشکالت عدیده شویم و خود این گردشگرانمی

د این مدیریت شتتهری نیازمند یک ستتری اقدامات اولیه از طرف مدیریت شتتهرهای آن منطقه استتت که متأستتفانه ورو

 است. انجام شدههای زیادی های شهری خیلی کم است اگرچه در چند سال اخیر تالشبرای ایجاد زیرساخت

 یکی دیگر از مدیران معتقد است که:

گویم که االن خیلی در مورد چابهار تبلیغات نکنید، به ولی به نظر من شتتاید یکی از دالیلی که من به دوستتتانمان می

رایشتتان تواند ستتفر بدی بگردند، اگر امکانات برایش مهیا نباشتتد میآیند و برمیر استتت که وقتی به اینجا میاین خاط

شد و می سبگویند من رفتم، چیزی نبود، نروید. لذا با ساختی تکمیل  متنا شگران ما باید در حوزه زیر ضور گرد با ح

 کنیم.

 عدم وجود راهنمای گردشگر 

شتر  ضوعاتی که بی شارهیکی از مو شگران به آن ا ست. این کردهگرد شگر ه اند، همین عدم وجود راهنمای گرد

شتند که از آنگویند: زمانی که وارد شهر چابهار و منطقه آزادشدهگردشگران می طالعاتی ها ااند، به کسی دسترسی ندا

 اند.فراوانی روبرو شده های گردشگری شهر، منطقه و حومه چابهار بدهد و با مشکالتدرباره جاهای جذاب و جاذبه

 در همین زمینه یکی از گردشگران معتقد است که:

شگری وجود ندارد که به ما بگوید کجا برویم یا نرویم و چه زمان صالً اینجا راهنمای گرد ها هایی برای دیدن مکانا

 تر باشد.تر و جالببرویم که جذاب

 گوید:یکی دیگر از گردشگران می

 . برای دیدن یکجا، خیلی االفگرددیبرمکلی که من داشتم به عدم وجود راهنمای گردشگر ترین مشازجمله اصلی

 توانستیم برویم.کرد خیلی زود میمان میایم و کلی از وقتمان گرفته شد. اگر کسی راهنماییشده

  ی دسترسی به چابهارهاراهمناسب نبودن 

سی هم هوایی و هم زمینی برای ورود به چراه ستر شگران های د ستند. یکی از گرد شهر نی سب این  صالً منا ابهار ا

 درباره این موضوع معتقد است که:

صرف میاز ترس این راه سفر به چابهار من شگران از  سافران و گرد صالً تمایلی بهای خیلی بد، کلی از م ه شوند و ا

ر به این شهر باشید خیلی بیشتر مسافتر باشند مطمئن شود. اگر مسیرها مناسبسفر باوجوداین مسیرهای سخت پیدا نمی

 آید.می

ردشگران کنند. یکی از گهزینه بلیط هواپیما هم ازجمله عواملی است که گردشگران کمتر به شهر چابهار سفر می

 گوید:می در زمینه بلیط هواپیما
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ن تورهایی وجود دارد رسد که خیلی زیاد است. االهزار تومان می 500وبرگشت سفر به چابهار به بیش از هزینه رفت

برند. آدم مطمئناً ستتفر به ترکیه رو به چابهار با این هزینه زیاد ترجیح که با همین هزینه ستتفر چندروزه به ترکیه رو می

 دهند.می

 یکی از مدیران معتقد است که:

ضوع برمی سفر به یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام داد به این مو ساند؛چابهار را به حداقگردد که باید هزینه   ل ر

صلی ستیعنی یکی از ا شگران با آن د شکالتی که اکثر گرد ضوع برموپنجه نرم میترین م گردد. یکنند به همین مو

شد. ولی این اقدامات کافی  شته اقدامات خوبی انجام  سال گذ شبختانه در  ست. خو سفر واقعاً خیلی زیاد ا چون هزینه 

 م باالست.نیستند چون هزینه سفر هنوز ه

 گذاری بیشترمطالبه گری مردم و تحریک تقاضا عاملی برای سرمایه 

ضه ضا، عر صورت عدم وجود تقا صورت نمیدر  صورتی گیرد؛ای هم  ضا برای یک کاال یعنی اینکه در که تقا

شته باشد، سرمایه گری ردشگیرد. این موضوع درباره گگذاری برای ورود و یا فروش آن کاال هم صورت نمیوجود ندا

کند. با توجه به اینکه درگذشتتته تقاضتتا برای گردشتتگری ورود نستتبتاً کم گردشتتگران به شتتهر چابهار، هم صتتدق می

صی در حوزه گردشگری انجامسرمایه سرمایهگذاری خا ست، یعنی اینکه  شده ا گذاری زیادی برای مهیاکردن امکانات ن

ستوران و... انجام سرفاهی مثل هتل و ر ست. از  شده ا صیوی دیگر، مردم منطقه هم در این زمینه مطالبه گیرین  های خا

ولی با تغییر وضتتتع یعنی مطالبه گری مردم و تقاضتتتای بیشتتتتر در عرصتتته گردشتتتگری در آینده نزدیک،  اند؛نداشتتتته

 گذاری خیلی بیشتری هم انجام خواهد شد.سرمایه

 ست که:یکی از مدیران درباره مطالبه گری مردم و تحریک تقاضا معتقد ا

کند که امکانات بیشتتتری برای گردشتتگران مهیا کنیم و از ستتوی دیگر مطالبه کند وادار میتقاضتتا هم تحریک می

ند کگیرد ستتمت عرضتته را هم تحریک میباره تأثیرگذار هستتتند. تقاضتتایی که صتتورت میهای مردم هم دراینگری

ئه کنیم. وقتیعنی ما را وادار می هار مییکند که خدمات بیشتتتتری ارا به چاب پالس آیندکه مردم بیشتتتتر  برای  یک 

همه جمعیت نیاز به خونه و هتل های الزم را انجام دهند چون اینگذاریفرستتتد که بیایند ستترمایهگذاران میستترمایه

ام ری انجگذاتوانند سرمایهگذاران در این زمینه گردشگری هم میدارند. با این جمعیت زیادی که گردشگرند، سرمایه

گذاری انجام شتتتود. ظرفیت تقاضتتتایی که االن در حوزه دهند. در یک کلمه تحریک تقاضتتتا باعث شتتتده ستتترمایه

 کند.گردشگری وجود دارد به دلیل توسعه و تغییر نگاه و رویکرد آن با سرعت الزم توسعه پیدا می

 گذاری منطقه آزاد در حوزه فرهنگیسرمایه 

اند، حستتاستتیت بیشتتتر به مقوله ر منطقه آزاد و مدیران منطقه آزاد انجام دادههای اخییکی از اقداماتی که در ستتال

ست؛صورت عام و مقوله آموزش بهفرهنگ به سال صورت خاص ا های اخیر مدیران منطقه آزاد اقدامات یعنی اینکه در 
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های گستتتترده و سکالو  اندهای الزم در بحث گردشتتتگری انجام دادهویژه آموزشای در زمینه آموزش؛ بهگستتتترده

 اند.ای در زمینه آموزش، نحوه برخورد و تعامل با گردشگران، نحوه استقبال از گردشگران و... برگزار کردهفشرده

 یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:

 درفرهنگی استتت. آموزش نحوه رفتار درستتت و نحوه برخورد درستتت. ما  عنوان مقوله منطقه آزاد،بحث عمده ما به

م تا دهیجوری گسترش میها را همینایم که این دورههای آموزشی برگزار کردهسال گذشته تعداد خیلی زیادی دوره

گردد بتوانیم آموزش دهیم تا چطور با گردشتتتگر برخورد کنیم. به نظر من یکی دیگر از عوامل به عدم آموزش برمی

 کنند.اً یک سری از جوانان مثالً در فضای مجازی جذب تور میکه نتوانیم برای جذب تعریف درستی ارائه کنیم. اخیر

 

 گذارهیسرمابرای جذب  نشینیحاشیهی دهسامان 

به آن بپردازند، بحث ستتتامان باید  دهی ازجمله موضتتتوعاتی که مدیران منطقه آزاد و مدیران شتتتهری چابهار 

شیه ست و حا صورت نگرفته ا صالً  ضوع ا ست که ورود به این مو شینان ا شهری تمایل ن اگر مدیران منطقه آزاد و مدیران 

سرمایه سرمایهدارند،  شتری برای  شیهگذاران بی شهر و منطقه آزاد چابهار بیایند، باید این جمعیت زیاد حا شینی گذاری به  ن

 دهی شود.سامان

 یکی از مدیران معتقد است که:

ا این هایی برگزار کنند تاندیشیا همدیگر جلسات و همبه نظرم باید مدیران شهری چابهار و مدیران منطقه آزاد باید ب

 دهی کنند تا کمتر در زمینه ضربه ببینیم.نشینی را سامانهزار نفر حاشیه 20جمعیت حداقل 

 سازی ساحل برای توسعه گردشگریسالم 

های بخش است که سازی سواحل اینسازی سواحل را در نظر بگیرند. منظور از سالمشهرهای ساحلی باید سالم

یعنی بخش خاصتتی را برای کودکان بخش خاصتتی را  های خاصتتی در نظر بگیریم؛خاصتتی از این ستتواحل را برای گروه

صی برای خانوادهبرای خانم ساس نکنند ها. تا این گروهها و بخش خا ستفاده کنند و اح سواحل ا ها با خیال راحت از این 

 که مورد مزاحمت و دید بقیه قرار دارند.

کان خاصی ایم. یا مها باشد را در نظر نگرفتهها یا مکانی که فقط مختص خانوادهیک ساحل برای تفریح خانواده مثالً

شد، نداریم و این ضروریات است و اگر میکه فقط مختص زنان با شگری پیدا کنیها به نظرم از  م خواهیم توسعه گرد

 سازی رو انجام دهیم.باید این سالم

 و میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری تعامل منطقه آزاد 

دست بهدست هاها و ارگاننهاد یا ارگان کافی نیست، بلکه باید اکثر سازمانبرای توسعه گردشگری اقدامات یک

های مختلف ادامه دهند شتتتاید های مختلفی داشتتتته باشتتتند و این همکاری را در زمینههم بدهند و باهم تعامل و همکاری

سعه اتفاق بی ست، بلکه باید تو سازمان مثل منطقه آزاد کافی نی شهر چابهار هم اقدامات یک  سعه گردشگری  فتد. برای تو
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سازمان شد. بههمه  شته با عنوان متولی امر و منطقه آزاد باید تعامالت ویژه میراث فرهنگی بهها تالش و همکاری خوبی دا

 ار داشته باشند.بیشتری برای توسعه گردشگری هم منطقه آزاد و هم شهر چابه

 یکی از مدیران درباره این تعامل معتقد است که:

ی ها و اقداماتگذاری کند و اگرچه تالشگردشتتگری، ستترمایه ویژهبههای گوناگون و تواند در زمینهمنطقه آزاد می

وغم مدیران مه هماندازه کافی به این موضوع توجه نشده است، چراکه هشده است، اما به نظرم بهها انجامدر این سال

مربوط به محدوده منطقه آزاد بوده استتت و در زمینه شتتهر چابهار و حومه اقدامات زیاد مؤثری انجام نداده  منطقه آزاد

اید عنوان متولی امر بگذاری منطقه آزاد کافی نیستتتت، بلکه ستتتازمان میراث فرهنگی بهاستتتت. همچنین فقط ستتترمایه

هد و تعامل بیشتری با منطقه آزاد و مدیران شهری چابهار ایجاد کند تا از این تعامل ها و اقدامات بیشتری انجام دتالش

 سازمانی، توسعه گردشگری عاید شهر چابهار گردد.

 استقبال مردم از گردشگران 

ست.یکی از مواردی که مدیران کمتر به آن توجه کرده شگری بوده ا شتر ب اند، دخالت خود مردم در بحث گرد ی

اند که از خود مردم در بحث استقبال از گردشگران استفاده کنند؛ بلکه برعکس سعی اعتقادی به این نداشته مدیران اصالً

صله بیفتد و این به شگران و مردم فا ست بین گرد ست؛شده ا سرمایه نوعی یک آفت ا صلی در های اچراکه این مردم از 

م ال خود این مردم از گردشگران و تعامل بیشتر بین مردبحث گردشگری هستند. در صورت استفاده از این مردم و استقب

 شود.و گردشگران، مطمئناً بر تعداد گردشگران افزوده می

 گوید:باره مییکی از مدیران دراین

سفری در بین  -فرهنگ مردم ست که تجربه  سی نی ست. تقریباً ک شگران خیلی مهم ا ستقبال از گرد پذیرش مردم و ا

ن های ما همییکی از پتانستتتیل ها را داشتتتته باشتتتد و نگوید که عجب مردمانی بودند. به نظرمبلوچمردم چابهار و همه 

را  ایم که گردشگرانایم ما همیشه دنبال این موضوع بودهگذاری خاصی انجام ندادهموضوع است. ما متأسفانه سرمایه

صورتی ساز مردم جدا کنیم در شگران را بفر ستقتید داخل مردم، مردم از اینکه اتفاقاً برعکس باید گرد بال کنند. ها ا

 های الزم در نظر بگیریم.برای تعامل مردم با گردشگران باید یک سری آموزش

 مهیاکردن بسترهای آموزشی برای راهنماهای گردشگری محلی 

راهنماهای گردشتتگری محلی و  یکی از موضتتوعاتی که باید حستتاستتیت بیشتتتری به آن داشتتته باشتتیم، بحث

شگران، بحث برنامهشآموز سترش گرد ست. یکی از عوامل گ ست. های الزم برای آنان ا شگری ا های راهنماهای گرد

صورتی شگری هم فعالدر شند، بحث گرد شگری محلی فعال با شد. برای این گروه از که در راهنماهای گرد تر خواهد 

های رت عدم آموزش، با ضتتررها و زیانریزی شتتود چون در صتتوهای آموزشتتی متعددی برنامهمحلی باید کالس افراد

 شوند که این موضوع به ضرر گردشگری آن منطقه خواهد شد.متعددی روبرو می

 های اخیر به موضوع گردشگران محلی واردشده است، براین باور است که:که در سال یکی از مدیران
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سفانه آموزش  سابهای الزم را ندیدهتور لیدرهای محلی هم متأ های الزم تور را در نظر وکتاب همه ویژگیاند و ح

ضرر مینمی شگران از جاهای گرد تور لیدرها عالوه بر اینکه باید بدانند که کنند وگیرند که متأسفانه در اولین تجربه 

ساب ست که این تور لیدرهای محلی آموزشدیدنی دیدن کنند و لذت ببرند باید ح شند و بهتر ا های وکتاب هم بلد با

 مناسب را فراگیرند.مالی 

  یگذارهیسرماتوجیه اقتصادی 

های زیادی وجود دارد که این موضوع هم از دید مدیران گذاری هم بحثگذاری و یا عدم سرمایهدرباره سرمایه

ه رها اشااند که به برخی از اینشهری و هم منطقه آزاد پنهان نمانده است و در این زمینه اظهارنظرهای متعددی انجام داده

 یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که خواهیم کرد.

ابهار های سال ما در چگذاری یک مفهوم و مقوله است که باید توجیه اقتصادی پیدا کند که انجام شود. سالسرمایه

سه هتل حداقل برای دوره  شتیم و این  سه هتل دا سه هتل هم جوابگو و  اندساله در چابهار بوده 15فقط  اند و بودهاین 

این حوزه  کرد که درگذار دیگر تمایل پیدا نمیاند بنابراین هیچ ستتترمایهکردهحتی کمتر با نصتتتف ظرفیت کار می

ستتتو تبلیغات گستتتترده از ستتتوی دیگر و ریختن این ترس و تعریف از گذاری کند اما با این تحوالت از یکستتترمایه

 کنند بیشتر شود.رادی که به چابهار سفر میهای این منطقه باعث شده که هرسال تعداد افخوبی

 یکی دیگر از مدیران معتقد است که:

بینید که در سرمای کشنده کانادا و آالسکا یا در گرمای سوزان آریزونا افرادی جوینده طال های بسیار زیادی میفیلم

کردند درآمدهای وجود دارد. اگر ما میاند چون احستتاس ها و آباد کردهاند به آن بیاباناند و به طمع ثروت آمدهبوده

سرمایه ساس در  شیم و این اح شته با سرمایهگذاران ایجاد کنیم در افق نهتوانایی این را دا ین گذاری چندچندان دور، 

سرمایهبرابر می سیلی از  ستانی شوند.گذاران وارد اینجا میشود و  ضر افغان ستند که ومثالً در حال حا ارد های زیادی ه

رود و سودی چند برابری از شان به هدر نمیکنند سرمایهکنند، چراکه احساس میگذاری میاند و سرمایهقه شدهمنط

 آورند.گذاری به دست میاین سرمایه

 طراحی نقشه گردشگری برای توسعه گردشگری 

استتت که شتتده استتت، طراحی نقشتته گردشتتگری بوده ازجمله موضتتوعاتی که در ستتال خای اخیر به آن پرداخته

 اند تا شاید عاملی برای گسترش و ترویج بیشتر گردشگری شود.مدیران منطقه آزاد اقداماتی در این زمینه انجام داده

 درباره طراحی نقشه گردشگری، یکی از مدیران معتقد است که:

نقشه  بهار را در اینهای مختلف چاایم که تقریباً بخشبرای اولین بار راهنمای گردشگری در منطقه آزاد ایجاد کرده

ایم قبالً فقط به منطقه آزاد اختصتتاص داده بود ولی ایم. برای اولین بار نقشتته گردشتتگری منطقه را طراحی کردهدیده

سایر مناطق هم شگری را برای  شه گرد شگری ما از گلجوار هم در نظر گرفتهاالن این نق شایم. نقطه گرد شان  روع اف

ایم و این به گردشتتگر خیلی د و تمام جاهای دیدنی را به همراه توضتتیح مختصتتر آوردهشتتود و تا گواتر ادامه دارمی

 دهد.کند و این اقداماتی است که مدیریت منطقه آزاد دارد انجام میکمک می
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  ی آبی و دریایی برای جذب بیشتر گردشگرانهاورزشتوسعه 

. در تاستتهای آبی و دریایی یج و توستتعه ورزشبحث تروهایی که شتتهر چابهار دارد تانستتیلها و پازجمله قابلیت

 شود. در چند سال اخیر اقداماتی برای توسعه اینها استقبال گردشگران چند برابر میاین ورزش و ترویجصورت توسعه 

برابر چند  اند،ها استقبال کردهتبع آن، تعداد گردشگرانی که از این بازیشده است و بهها در شهر چابهار انجامنوع ورزش

سترش این نوع ورزش صورت وجود برنامه خاص ویژه برای ترویج و گ ست. در  شگران افزوده شده ا ها، بر تعداد گرد

 آیند.ها میشود و هرسال شاهد جمعیت زیادی از گردشگران خواهیم بود که برای انجام این ورزشمی

 یکی مدیران معتقد است که:

ستمهم شهر چابهار دریا ا سیل  ستفاده زیادی ازش نکرده ترین پتان سفانه ا ری و ایم. فقط از دریا برای ماهیگیکه متأ

ستفاده کرده صیادی ا شیالت بزرگصید و  ستیم و طبق آمار اداره  شور ه صیادی ک صیایم و قطب  ادی ترین قطب 

حات دریایی یهای دریایی، مسافربری تقریباً در حد صفر هستیم. تفرمسافری و گشتاما از نظر  آسیای شرقی هستیم؛

 توان گردشگر جذب کرد.شدت میها بههای دریایی هم اصالً وجود ندارد و از اینورزش

 یکی از گردشگران معتقد است که:

ست که صالً ورزششهر  حیف ا سکی و... رو ندارد. از سواری و قایقدریایی مثل موج هایچابهار ا سواری و جت ا

 زد و تعداد زیادی افراد رو سرکار برد و مشغول کرد. توان پول کالنی به جیبها میاین ورزش

 های پیشنهادیمسئله شناسی محور گردشگری و سیاست: 18 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست محور گردشگری یشناس مسئله 

 ای مدیران در مباحث مربوط به گردشگرینگاه جزیره 

 چابهار در مباحث مربوط به گردشگری و ای به نگاه نقطه

 جوارانفکاک از سایر مناطق هم

 احساس ناامنی با توجه به تبلیغات سوء از استان و منطقه 

 های رفاهی اولیه برای گردشگرانعدم وجود زیرساخت 

 آگاهی کم راهنمایان تورهای گردشگری 

 های ارتباطی نامناسب برای گردشگران و باال بودن راه

 ر با هواپیماهزینه سف

 نشینی و فقر در کاهش گردشگرتأثیر عامل حاشیه 

 عدم وجود امکانات برای استفاده از سواحل 

o های گردشگری در داخل و خارج عدم آشنایی با جاذبه

 از کشور

 گذارانعدم وجود جاذبه برای سرمایه 

 وجود مشکل آب آشامیدنی 

 ان عنوتأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب به

 ترین اقداماتیکی از مهم

  های هها و جاذبها، ظرفیتویژگی دربارهتبلیغات گسترده

 فرهنگی، طبیعی، تاریخی و اقتصادی منطقه

 گردشگری منطقه دربارهنگری کل 

 گذاران ها و اعطای امتیازات برای سرمایهایجاد فرصت

 در بخش گردشگری

 های اصالح شبکه مواصالتی و گسترش زیرساخت

 مانند هتل، فرودگاه و... گردشگری

  ،انتفاع عمومی در گسترش گردشگری که به اشتغال

 کند. کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه محلی کمک

  حمایت از بخش خصوصی برای همکاری در

 گردشگری منطقه

 افزوده محصوالت منطقه از طریق باال بردن ارزش

 گسترش گردشگری
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 زیستمحیط وضعیت -4-3-4

زمانی  ویژهبهزیستتت استتت. این مبحث یکی از ارکان مهم در بحث مستتئولیت اجتماعی شتترکتی توجه به محیط

روشیمی، ای مانند بنادر، پتهای گسترده توسعهمحیطی، طرحشود که در یک منطقه حساس و شکننده زیستبرجسته می

شیم. کم شته با سترده مرجانی و جنگلفوالد و... را دا سواحل گ ضالب و آبی،  صفیه فا سنگین، عدم ت صنایع  های حرا، 

کند. فعالیت بندری در این زیستتت را دچار چالش میروز جمعیت در منطقه محیطپستتماندهای شتتهری و گستتترش روزبه

شده و در افزایش حیوانات موذی مانند  ستان نیز مزید بر علت  شور افغان ستقرار انبارهای غله برای انتقال آن به ک منطقه و ا

 و مار و... مؤثر بوده است. موش

 منابع آبی -4-3-4-1

نشینی شده نیافتگی روستاها و از طرفی دیگر جاذبه چابهار باعث ایجاد حاشیهکمبود آب شرب و کشاورزی و توسعه

 شده است. های اطراف شهر و نیز نوار ساحلیزمین است که این مسئله باعث تغییر کاربری

 درصد است. 23درصد برخورداری آب سالم در چابهار 

شترین حجم مصرفی آب در مناطق مسکونی است که متأسفانه تصفیه از آلودگی  توجهیخانه ندارند و حجم قابلبی

ا نیست. )مصاحبه اتککنند که قابلهای تولیدی آب را با فیلتر شنی تصفیه میها و کارگاهکنند و برخی هتلرا ایجاد می

 زیست شهرستان(با رئیس محیط

 محیطیزیابی تأثیرات زیستمطالعات ار -4-3-4-2

شریح برنامه ضعف منطقه آزاد عدم ت ست که آنها و پروژهیکی از نقاط  ها را در جریان های خود برای مردم بومی ا

تبع آن مشتتارکت مردمی را در کنار امور بگذارند برای همین اعتماد بین ستتازمان و مردم محلی از بین رفته استتت و به

ع های محلی رفشتتود باید به اطالع مردم برستتد تا برخی نگرانیمحیطی هم اگر انجام میتخود ندارند. مطالعات زیستت

 محلی( ساکنانشود. )مصاحبه با 

زیستی ها مانند پتروشیمی و فوالد مشاور برای ارزیابی تأثیرات محیطزیستی برخی از شرکتاگر برای مباحث محیط

ای هر زیستتتی برشتتده ظرفیت محیطچراکه بر استتاس مطالعات انجام کنندها توجه نمیهم استتتخدام کنند به نظرات آن

زیستتتت در گیرد که این امر به محیطیک از صتتتنایع مشتتتخص استتتت اما در عمل بیش از گنجایش آن صتتتورت می

 رساند.مدت و بلندمدت آسیب میکوتاه

سمنطقه آزاد مطالعات پایه صوت،  صد میزان فلزات خاک، آلودگی هوا و  ضعیت آب را ای مانند در نجش ذرات، و

صتتورت مستتتمر مورد پایش قرار گیرند. )مصتتاحبه با صتتورت آرشتتیو نگهداری کنند تا این مطالعات بهانجام دهد و به

 زیست شهرستان(رئیس محیط

 حیوانات موذی -4-3-4-3

شهر است برای مثال وقتی گندم در انبارها دپو می که  موش شود، جانوران جونده مانندانبارهای ذخیره کاال نزدیک 

ستند را دور خود جمع می شتر میکند که بهاکثریت هم غیربومی ه این برای  شوند وتبع آن خزندگانی مانند مار هم بی

 زیست شهرستان(ایمنی شهروندان مناسب نیست. )مصاحبه با رئیس محیط



 صنعتی چابهار-استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاریتدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار 

186 

 زیست دریاییمحیط -4-3-4-4

منطقه شتتهری استتت که باعث انتقال  های صتتنعتی هم نزدیک نوار ستتاحلی استتت و هم نزدیکمنطقه ایجاد کارگاه

 شود.ها به دریا و شهر میآلودگی

شتیرفت ساحلی میریزی ماهیها و نیز مانع تخمها در برخی مواقع باعث از بین رفتن مرجانوآمد ک شود ها در نوار 

 تان(زیست شهرسطانجام دهد. )مصاحبه با رئیس محی که سازمان بنادر بایستی در قبال این کارها، اقدامات جبرانی

کوتاه نیاز به برنامه حمایتی و حفاظتی دارند که با ها، مناطق مرجانی، تمستتاح پوزهپشتتتجنگل حرا، ستتواحل الک

 زیست شهرستان(شده و از بین بروند. )مصاحبه با رئیس محیطای ممکن است نادیده گرفتهاقدامات توسعه

 فاضالب و پسماندها -4-3-4-5

سماندها و ف شهری پ ضالب بهدر جوامع  سی ا سا شکالت ا ست عنوان یکی از م شتر در چراکه حجم باالی آنا ها بی

 زیست و آلودگی محیطی مشهود است. )مصاحبه با یکی از شهروندان(تخریب محیط

داریم و  آوریشود نه سیستم مناسب جمعدر بحث فاضالب با توجه به ساحلی بودن شهر که به اهمیت آن افزوده می

 زیست شهرستان(وجود دارد. )مصاحبه با رئیس محیطنه سیستم تصفیه 

کند اما خودشتتان تولید انرژی پاک و یا آب شتترب چابهار ستتایت بازیافت زباله دارد که منطقه آزاد نیز حمایت می

 زیست شهرستان(مستقل ندارند. )مصاحبه با رئیس محیط

شتر و هزیاگر بازچرخانی آب را درست انجام دهند و از تصفیه فاضالب برای ف ستفاده کنند بازدهی بی سبز ا نه ضای 

کمتری هم برای ستتتازمان دارد تا اینکه برای تأمین آب فضتتتای ستتتبز اقدام به خرید آب کنند. )مصتتتاحبه با رئیس 

 زیست شهرستان(محیط

ه یدای اندیشکه بایستی چارهدر بحث بهداشت عمومی کارشده ولی خیلی جای کار دارد و یکی از موارد مشهود آن

ا رئیس شود. )مصاحبه بصورت اصولی هم دفع نمیصورت بهداشتی ساخته نشده و بهشود مسئله فاضالب است که به

 کمیته امداد(

 

 زیستمنطقه آزاد و محیط -4-3-4-6

و باعث  وجه درست نبودههیچمحیطی بهمحل منطقه آزاد شاید به دلیل مسائل استراتژیک مناسب باشد؛ ازنظر زیست

 های این منطقه شده است.گاهو زیستزیست تخریب محیط

گرفت؛ زیرا  صورت یک کلیت در نظرها را بهزیست به تقسیمات سیاسی اکتفا نکنیم؛ بلکه باید آندر مباحث محیط

 گیرد ممکن است اثرات آن فراتر از یک شهرستان باشد.اقدامی که در منطقه آزاد صورت می

ه آفرین است برای مثال بافت شهری در کنار طرح توسعها نیز مشکلیآمیختگی بافت شهری با برخی از کاربردرهم

شکالت محیط شتی بر م شهید به سکله  شما راها سوئی دارد. حاال در کنار این،  شهری تأثیر  ست  ضزی افه آهن را هم ا

زجمله ازیستتت ها و تخریب محیطرو آلودگی صتتوتی و... در کنار آلودگی آبشتتود؛ ازاینکنید و ببینید که چه می

 آید.واسطه توسعه منطقه آزاد به وجود میمشکالت اساسی منطقه چابهار بخصوص شهر چابهار است که به
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زیستتتتی منطقه آزاد برنامه جامعی برای پیکربندی برای مناطق خود ندارد که بر استتتاس آن بتواند نقشتتته کامل محیط

ست. نباید صمیمات فردمحور و مقطعی ا شتر ت شود چراکه بی صنعتی تدوین  شتارگاه و... در کنار مواد  ، مواد غذایی، ک

شیمیایی باشد که محصوالت را دچار آلودگی می کند. نباید صرفاً فروختن زمین بدون توجه به مالحظات آسفالت و 

 محیطی باشد.زیست

 اززیستتت محصتتور در منطقه ستترزمینی خودش باشتتد چراکه این مباحث خارج نباید منطقه آزاد در مباحث محیط 

ست و مربوط به یک حوزه محیطچارچوب تعیین ساس فنس و دیوار و دروازه ا ستی میشده بر ا صاحبه بزی ا شود. )م

 زیست شهرستان(رئیس محیط

 

 های پیشنهادیزیست و سیاسته شناسی محور محیطمسئل :19 -4جدول شماره 

 یشنهادیپ هایسیاست زیستمحور محیط یشناس مسئله 

 کمبود منابع آبی منطقه 

 حیوانات موذی حاصل از فعالیت بندری 

  ساحلعدم تصفیه فاضالب ورود آن به 

  صنایع سنگین بدون توجه به مالحظات ویژهبهگسترش صنایع 

 محیطی آنزیست

 های ارزیابی تأثیرات اجرایی نشدن مالحظات ترمیمی طرح

 محیطی برای صنایعزیست

 یرساخت مناسب برای تأمین آب شرب و استفاده تأمین ز

 صحیح از منابع آبی موجود

 استفاده صنایع سنگین از آب دریا و تصفیه آن 

 تأثیرات قیق مصوبات ترمیمی مطالعات ارزیابی اجرای د

 اجتماعی

 تصفیه فاضالب و بازیافت پسماندهای صنعتی و شهری 

 



 

 

 سازمان منطقه آزاد چابهار حوزه نفوذ یاجتماع یهایژگیوو  یتیجمع تیمطالعه وضع -5

 مقدمه  -5-1

وزیع توسعه است؛ بنابراین ت یهاطرح یگذاراستیسو  یزیربرنامهعوامل اثرگذار در  نیتریاصلجمعیت یکی از 

متوازن جمعیت در پهنه جغرافیایی و پایداری آن با توجه به استتتتفاده بهینه از امکانات و منابع نشتتتان از اهمیت مطالعات 

در  اندتویمآن  یهایژگیوجمعیتی و  یهاگروهبررسی روند رشد جمعیت، ی توسعه دارد. همچنین هابرنامهجمعیتی در 

ان و جمعیتی استتتان ستتیستتت یهایژگیوبه تحلیل روند جمعیت و  فصتتلباشتتد. در این  مؤثرتحوالت آینده  یزیربرنامه

 یهایژگیوبر نقاط شهری و روستایی و مقایسه آن با کل کشور و سپس به بررسی وضعیت تحوالت و  تأکیدبلوچستان با 

 .شده استپرداخته  است، شهر کینشهرستان، چابهار، کنارک، سرباز، قصرقند و  5جمعیتی حوزه نفوذ که مشتمل بر 

 موردمطالعه یهاشهرستانسیاسی استان و  تقسیمات -5-2

س ستان  ستان ستانیا سعت حدود  و بلوچ شور را به 5/11معادل  لومترمربعیک 187502با و ساحت ک صد م  خود در

ست. ا صاص داده ا ستان ب نیاخت شمال قهیدق 29درجه و  31تا  قهیدق 3 درجه و 25 نیا  63تا  قهیدق 49 درجه 58و  یعرض 

شرق قهیدق 20درجه و  سان جنوب شدهواقعی طول  ستان خرا شمال به ا ست و از  شرق به  یایجنوب به در از ،یا عمان، از 

 ماتیستق نیاساس آخر بر محدود شده است. هرمزگان کرمان و یهااستانو پاکستان و از غرب به  افغانستانی کشورها

ستان دارا نیا یکشور  یآباد 7108که  است یآباد 9948و  دهستان 112بخش،  48 ،یمرکز شهر 37شهرستان،  19ی ا

ست. سکنه از یخال یآباد 2840سکنه و  یدارا ستان بوده ا سی شهر سیا سیمات  ساس آخرین تق های حوزه فراگیر برا

 عنوانبهدهستان  38شهر و  11بخش،  16شهرستان،  5طور کلی مصوب وزارت کشور، در جدول ذیل ارائه شده است. به

سترس شمارهدر که  اندشدهترین مناطق در حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته قابل د ست. 1 -5 جدول  ، آمده ا

در حال حاضتتر خالی از ستتکنه  هاآنمورد از  600آبادی موجود بوده که حدود  2300در محدوده مورد بررستتی حدود 

 مورد دارای جمعیت و فعالیت است. 1700است و 

 : تقسیمات کشوری حوزه نفوذ مورد مطالعه1 -5جدول شماره 

 مساحت کل محدوده

 (لومترمربعیک)

تعداد 

 شهرستان

آبادی  آبادی دهستان شهر بخش

 دارای سکنه

آبادی خالی 

 از سکنه

 33766 57697 91463 2589 1246 1058 429 1628777 کشور کل

 2840 7108 9948 112 37 48 19 187502 سیستان و بلوچستان استان

 577 1719 2296 38 11 16 5 46181 کل حوزه نفوذ

 50 446 496 6 2 3 1 7719 شهرستان چابهار

 44 136 180 4 2 2 1 8969 شهرستان کنارک

 217 581 798 11 3 4 1 10568 شهرستان سرباز

 43 160 203 6 1 3 1 5395 شهرستان قصرقند

 223 396 619 11 3 4 1 13530 نیک شهرشهرستان 
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 ی مورد بررسی حوزه نفوذهاشهرستان: استان سیستان و بلوچستان و 1-5شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی
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 ی جمعیتی استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشورهایژگیوبررسی  -5-3

 تحلیل روند جمعیت استان سیستان و بلوچستان و سهم آن از کل کشور -5-3-1

شماره ساس2-5 با توجه به جدول  ستان برا ستان و بلوچ سی ستان  سال  ، جمعیت ا شماری  سر  2، به 1395آخرین 

ستان از جمعیت  775و  ونیلیم ستان و بلوچ سی ستان  سهم ا ست.  سیده ا صد  5/3میلیون نفری در حدود  80هزار نفر ر در

ستان از 1355-95ی سرشماری، هادورهبوده که با توجه به  شته است. سهم جمعیت ا سال  2، روند افزایشی دا صد در  در

نقاط  ادر مقایسه برسیده است. در بررسی سهم نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان  1395ال درصد در س 5/3به  1355

شور، از میزان  سال  1شهری کل ک صد  سال  3/2به  1355در صد در  ست  1395در سیده ا صورتر سهم نقاط  کهیدر

درصد از کل جمعیت روستایی کشوری رسیده است. این نشان از  9/6به  8/2کل کشور از  در مقایسه باروستایی استان 

سهم باالی استان در جمعیت روستایی کل کشور دارد که رتبه سوم در میزان جمعیت روستایی در کل کشور را داراست. 

 رسیده است. 1395هزار در  429 نویلیمکیبه  1355هزار نفر در سال  500جمعیت روستایی استان روند رشد داشته و از 

 : روند جمعیت استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور )هزار نفر(2 -5جدول شماره 

 ی عمومی نفوس و مسکن مرکز آمارهایسرشمارمنبع: 

 

 

 

 

 

 

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 محدوده

 79926 75150 70496 60055 49445 33709 کشور جمعیت کل

 59147 53647 48260 36818 26845 15855 کشور شهری جمعیت نقاط

 20731 21447 22236 23238 22600 17854 کشور روستایی جمعیت نقاط

 ٢٧٧٥ 2534 2405 1722 1197 664 سیستان و بلوچستان جمعیت استان

 1345 1243 1193 794 487 162 سیستان و بلوچستان شهری جمعیت نقاط

 1429 1291 1212 928 709 501 سیستان و بلوچستان روستایی جمعیت نقاط

 %3.47 %3.37 %3.41 %2.87 %2.42 %1.97 کشور کل از سیستان و بلوچستان استان کل سهم

 %2.27 %2.32 %2.47 %2.16 %1.81 %1.02 کشور شهری کل از سیستان و بلوچستان استان شهری سهم

 %6.89 %6.02 %5.45 %3.99 %3.14 %2.81 کشور روستایی کل از سیستان و بلوچستان استان روستایی سهم

 %74 %71 %68 %61 %54 %47 کشور شهری نقاط جمعیت

 %26 %29 %32 %39 %46 %53 کشور روستایی نقاط جمعیت

 %48 %49 %50 %46 %41 %2٥ بلوچستان و سیستان شهری نقاط جمعیت

 %5٢ %51 %50 %54 %59 %75 بلوچستان و سیستان روستایی نقاط جمعیت
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 اییو روست سهم استان سیستان و بلوچستان از جمعیت کل کشور به تفکیک نقاط شهری: 1 -5نمودار شماره 

 
 

ه بیانگر این است کمورد بررسی که در جدول زیر مورد نشان داده شده است،  یهاشهرستانتحوالت جمعیتی در 

 توانیم، هاتفاوتدارد. از بارزترین  وجود تفاوت چشمگیری با تحوالت کشوری و حتی استانی هاشهرستاندر برخی از 

ستان چابهار در بازه زمانی  دو برابربه  شهر شاره کرد  1385تا  1375شدن جمعیت  ستان از حدود ا شهر  100که جمعیت 

 و پیشرفت چشمگیری داشته استساله بعدی نیز  5. این رشد در بازه زمانی استفر رسیده هزار ن 200هزار نفر به بیش از 

مشخص  طوربهرسیده است.  1395هزار در آخرین سرشماری سال  283و سپس به  1390در سال  نفر هزار 264به حدود 

ز در شهرستان مجاور آن، کنارک نی دلیل این تغییرات دانست که نیترمهم توانیماحداث و توسعه منطقه آزاد چابهار را 

 باعث افزایش جمعیت شده است.

 100به حدود  1375هزار نفر در ستتال  45همراه بوده و از  یتوجهقابلشتتهرستتتان کنارک نیز با افزایش جمعیت 

هار و بچا یهاشهرستان اندازهبهدیگر )نیک شهر، سرباز و قصر قند(  یهاشهرستانرسیده است.  1395در سال نفر هزار 

شتتتهرستتتتان را شتتتامل  5با توجه به حوزه نفوذ مطالعات که مجموع  .اندنبوده روروبه زیادیکنارک با افزایش جمعیت 

که با توجه به جمعیت حدود  بودههزار نفر  770شهرستان  5؛ مجموع جمعیت در 1395؛ براساس سرشماری سال شودیم

 .دهدیمدرصد از کل جمعیت استان را تشکیل  27و بوده  یتوجهقابل، عدد یهزارنفر 775میلیون و  2
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سهم استان سیستان و بلوچستان از جمعیت کل کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی

شورسهم کل استان سیستان و بلوچستان از کل ک

سهم شهری استان سیستان و بلوچستان از کل

شهری کشور

کل سهم روستایی استان سیستان و بلوچستان از
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مورد بررسی به تفکیک نقاط شهری و روستایی، تعداد و بعد خانوار در سال  یهاشهرستان: جمعیت 3-5جدول شماره 

1395 

 

ستان و تحوالت آن  شینی در ا شهرن ستان، میزان  سه باویژگی خاص دیگر جمعیتی ا س در مقای شور ا ت. در کل ک

شینی در طول  شهرن شور، جمعیت  صد به  47دهه از  4سطح ک ستان و  74در سی ستان  صورتی که در ا سیده در  صد ر در

درصد رسیده است. این وضعیت نشان از روستایی بودن استان دارد که خود این  48به  55درصد در سال  24بلوچستان از 

استتت. بیشتتتر روستتتاهای استتتان به امکانات اولیه  مؤثرنات و خدمات شتتهری مستتئله در میزان برخورداری جمعیت از امکا

درصد جمعیت استان در  50و بیش از  آب آشامیدنی سالم، امکانات آموزشی و بهداشتی دسترسی ندارند ازجملهزیستی، 

دیگر نقاط ، شبیه ر. با توجه به تحوالت شهرنشینی، وضعیت استان در مقایسه با کل کشوکنندیمجوامع روستایی زندگی 

و عدم  یماندگعقباست که وضعیت موجود استان و میزان برخورداری از امکانات نیز نشان از گذشته سه دهه  در کشور

 دیگر دارد.ی هااستان بادر مقایسه برخورداری استان سیستان و بلوچستان 

 

 

 

خانوار بعد  95خانوار  1395 1390 1385 1375 محدوده

95 

 کل جمعیت

 

 4/16 68147 283204 264051 216681 109184 چابهار

 4/16 23600 98212 82001 71063 45728 کنارک

 3/93 15524 61076 - - - قصرقند

 4/05 45910 186165 164557 164695 100860 سرباز

 3/81 37207 141894 212963 188713 148901 شهر نیک

 شهری جمعیت

 

 4/13 27216 112409 90245 77128 36888 چابهار

 4/36 10830 47261 38852 30716 14941 کنارک

 4/38 2649 11605 - - - قصرقند

 4/45 6332 28146 23392 17865 0 سرباز

 4/17 6786 28273 44959 43092 24892 شهر نیک

 جمعیت

 روستایی

 4/17 40931 170795 173806 139553 72296 چابهار

 3/99 12770 50951 43149 40347 30787 کنارک

 3/84 12875 49471 - - - قصرقند

 3/99 39578 158019 141165 146830 100860 سرباز

 3/73 30421 113621 168004 145621 123956 شهر نیک

 4/05 190388 770551 723572 641152 404673 کل حوزه نفوذ جمعیت کل

نسبت جمعیت محدوده مورد مطالعه 

 جمعیت استاننسبت به کل 
0/24 0/27 0/29 0/28 0/27 94/3 
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 نسبت جمعیت شهری به روستایی درکل کشور و استان سیستان و بلوچستان: مقایسه 2 -5نمودار شماره 

 
شینی درصد  یهاشهرستاندر سطح  شاز  یترنییپامورد بررسی نیز میزان شهرن حدوده دارد. در کل م ینیروستان

بیشترین آمار . کنندیمدرصد در نقاط روستایی زندگی  70در نقاط شهری و  ساکناندرصد از  30حدود  1395در سال 

ستان کنارک  شهر شینی در  صد و چابهار  48شهرن شه 40در صد و کمترین میزان  سرباز در شینی در  ست.  15رن صد ا در

 حوزه نفوذ مورد بررسی دارد. نمودار باال نشان از نیز میزان درصد روستانشینی

 مورد مطالعه یهاشهرستان: نسبت شهرنشینی 4 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

مورد بررسی حجم باالیی از جمعیت روستایی را  یهاشهرستان ،شودیمکه در نمودارهای زیر مشاهده  طورهمان

نقاط  مبدأقرار گیرد که در صتتتورت وجود دافعه در  مدنظراین وضتتتعیت در روندهای مهاجرتی باید  .دشتتتویمشتتتامل 

، از بین رفتن کشاورزی، نبود اشتغال جایگزین و ... ظرفیت باالیی برای مهاجرفرستی روستاها سالیخشکروستایی مانند 

، هنوز پتانستتتیل مهاجرت از نقاط دیگرعبارتبه. وجود داردو افزایش جمعیت نقاط شتتتهری محدوده نفوذ مورد مطالعه 

ند شتهری مان یهامحدودهدر  یاتوستعهات روستتایی به نقاط شتهری مانند شتهر چابهار و کنارک وجود داشتته و با تغییر

 .انجامدبیبه موج مهاجرتی دیگر در آینده نزدیک  تواندیمتوسعه صنایع پتروشیمی و فوالد در اطراف شهر چابهار، 
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وچستانمقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی در کل کشور و استان سیستان و بل

درصد جمعیت شهری درصد جمعیت روستایی

 1395 1390 1385 1375 محدوده

 %40 %34 %36 %34 چابهار

 %48 %47 %43 %33 کنارک

 %19 - - - قصرقند

 %15 %14 %11 %0 سرباز

 %20 %21 %23 %17 شهر نیک

 %30 %27 %26 %19 کل حوزه نفوذ
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 ورد مطالعهنفوذ م وزه: مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی استان سیستان و بلوچستان با ح3 -5نمودار شماره 

 

 مورد مطالعه یهاشهرستانمقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی  :4 -5نمودار شماره 

 

 

سال  ستان از  ستان و بلوچ سی ستان  سی روند تغییرات خانوار ا که در جدول زیر  طورهمان، 1395تا  1355در برر

مقایسه نشان از که این  رسیده است 1395هزار در  704به  1355هزار در سال  148خانوار استان از ، تعداد شودیممشاهده 

. سهم تعداد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان از کل داردسال اخیر  40برابر تعداد خانوار در طول  5رشد نزدیک به 

شته به نحوی که از  سال  2/2کشور روند افزایشی دا صد در  سال  7/2به  1355در صد در  سال  9/2و  1385در صد در  در

 .رسدیم 1395
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 روند تعداد خانوار استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور )هزار نفر(: 5 -5جدول شماره 

 ی عمومی نفوس و مسکن مرکز آمارهایسرشمارمنبع: 

 

ست، افزایش بعد خانوار از  موردتوجهخانوار که  یهایژگیواز دیگر  سال  5/4ا سال  9/5به  1355نفر در  نفر در 

 1395استتت. بعد خانوار در جامعه روستتتایی بیشتتتر از جامعه شتتهری بوده و در  1395در ستتال  9/3و کاهش آن به  1375

شور،  4هنوز باالی  ضعیت در کل ک ست. این و ستان ا ستاهای ا سطح رو شهرها و  2/3نفر در  ست. در ر 4/3در  ستاها ا و

باعث  60. افزایش جمعیت در دهه شتتودیمتغییرات بعد خانوار به تفکیک نقاط شتتهری و روستتتایی در نمودار زیر دیده 

افزایش بعد خانوار در کل کشور شده و در دو دهه اخیر با کاهش ازدواج و فرزندآوری، باعث کاهش بعد خانوار و رشد 

 خانوارهای دو نفره شده است.

ستادر  ست.  یهانشهر شاهده ا سی حوزه نفوذ نیز تغییرات بعد خانوار مورد م ر بعد خانوار د وجودبااینمورد برر

جامعه روستایی اندکی باالتر است. استان سیستان و  در مقایسه بانفر بوده که در جامعه شهری  05/4شهرستان،  5مجموع 

ستان و  ستان ویژهبهبلوچ ستان،  یهاشهر سجنوبی این ا ستاندیگر  ه بادر مقای ستان و  یهاشهر ستانا گر، میزان دی یهاا

 فرهنگی و سبک زندگی تمایل بیشتر به خانواده پرجمعیت دارند. ازنظرفرزندآوری باالیی دارند و 

 

 

 

 1395 1390 1385 1375 1365 1355 سال

 24196 21186 17502 12398 9674 6712 کشور کل 

 18125 15428 12406 7949 5529 3266 کشور شهری نقاط 

 6071 5758 5096 4449 4145 3446 کشور روستایی نقاط 

 704 588 470 291 221 148 سیستان و بلوچستان استان 

 334 290 226 131 85 34 سیستان و بلوچستان شهری نقاط 

 370 298 243 160 135 113 سیستان و بلوچستان روستایی نقاط 

 %2.91 %2.78 %2.69 %2.35 %2.28 %2.21 کشور کل از سیستان و بلوچستان استان کل سهم

 %1.84 %1.88 %1.82 %1.65 %1.54 %1.04 کشور شهری کل از سیستان و بلوچستان استان شهری سهم

 %6.09 %5.18 %4.77 %3.60 %3.26 %3.28 کشور روستایی کل از سیستان و بلوچستان استان روستایی سهم

 3.30 3.55 4.03 4.84 5.11 5.02 کشور کل خانوار بعد

 3.26 3.48 3.89 4.63 4.86 4.85 کشور شهری نقاط خانوار بعد

 3.41 3.72 4.36 5.22 5.45 5.18 کشور روستایی نقاط خانوار بعد

 3.94 4.31 5.12 5.92 5.42 4.49 بلوچستان و سیستان استان خانوار بعد

 4.03 4.29 5.28 6.06 5.73 4.76 بلوچستان و سیستان شهری نقاط خانوار بعد

 3.86 4.33 4.99 5.80 5.25 4.43 بلوچستان و سیستان روستایی نقاط خانوار بعد
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 تاییروس -شهری  : مقایسه بعد خانوار کل کشور و استان سیستان و بلوچستان به تفکیک5 -5نمودار شماره 

 

 کشور با آن مقایسه و روستایی و شهری جمعیت رشد نرخ روند تحلیل -5-3-2

سو  شور، هم ضعیت تغییرات روندی کل ک ستان با و ستایی ا شهری و رو شد جمعیت در نقاط  سی روند نرخ ر برر

ست اما  شور، از  ازنظریی هاتفاوتا شد جمعیت ک در  24/1به  1355-65در بازه زمانی  91/3شدت تغییرات دارد. نرخ ر

ستان سیستان و  4رسیده است و در  1390-95بازه زمانی  شته است. این روند در ا دهه گذشته نرخ رشد روند کاهشی دا

شد جمعیت باالتری  شه از نرخ ر ست اما همی سو ا ستان، هم سه بابلوچ ست.  در مقای شور برخوردار بوده ا سط کل ک متو

بعد روند کاهشی داشته  یهاسالبوده که در  07/6برابر با  1355-65زه زمانی بیشترین نرخ رشد جمعیت کل استان در با

و  6/1بوده که جامعه شهری با رشد  83/1، میزان رشد استان 1395تا  90 یهاسالاست و در بازه دو سرشماری آخر بین 

ه نرخ رشتتد جمعیت جامعه ؛ این درحالی استتت کاندکردهرا تجربه  2جامعه روستتتایی استتتان نرخ رشتتد جمعیتی بیش از 

 بوده است. -68/0، رشد منفی داشته و در آخرین سرشماری برابر با 1375روستایی کل کشور، بعد از سال 
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بعد خانوار نقاط شهری کشور بعد خانوار نقاط روستایی کشور
بعد خانوار نقاط شهری سیستان و بلوچستان بعد خانوار نقاط روستایی سیستان و بلوچستان
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 روند رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور: 6 -5جدول شماره 

 ی عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار و محاسبات مشاورهایسرشمارمنبع: 

 

 ییروستا - ینقاط شهر کیو بلوچستان به تفک ستانیکل کشور و استان س تیجمع نرخ رشد: 6 -5نمودار شماره 

 
 

ر و چابها یهاشهرستانقرار گرفت،  تأکیدمورد بررسی، همان طور که در بخش جمعیت مورد  یهاشهرستاندر 

شهرستان  1385تا  1375. در بازه زمانی اندکردهبه بعد را تجربه  1375 سال بازه زمانی درکنارک نرخ رشد بسیار باالتری 

 یهارهدوداشته که نرخ رشد جامعه شهری این شهرستان بیشتر از جامعه روستایی بوده است. در  7چابهار نرخ رشد باالی 

 برخوردار بوده است. 1395تا  1390 زمانی در بازه 4/1و  1390تا  1385در بازه  4بعدی نیز از نرخ رشد باالی 
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تفک ه  ب لوچستان  ب و  استان سیستان  و  کل کشور  رشد جمعیت  یک نرخ 

قاط شهری  روستایی-ن

نرخ رشد جمعیت کل کشور
نرخ رشد جمعیت نقاط شهری کشور
نرخ رشد جمعیت نقاط روستایی کشور
نرخ رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان
نرخ رشد جمعیت نقاط شهری سیستان و بلوچستان
نرخ رشد جمعیت نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

 95-1390 90-1385 85-1375 75-1365 65-1355 سال

 1/24 1/29 1/62 1/96 3/91 کشور کل نرخ رشد جمعیت

 1/97 2/14 2/74 3/21 5/41 کشور شهری نقاط نرخ رشد جمعیت

 0/68- 0/72- 0/44- 0/28 2/39 کشور روستایی نقاط نرخ رشد جمعیت

 1/83 1/05 3/40 3/70 6/07 سیستان و بلوچستان استان نرخ رشد جمعیت 

 1/59 0/82 4/16 5/01 11/64 سیستان و بلوچستان شهری نقاط جمعیتنرخ رشد  

 2/05 1/27 2/71 2/73 3/53 سیستان و بلوچستان روستایی نقاط نرخ رشد جمعیت 
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ابهار است ن چثیرترین شهرستان از تحوالت منطقه آزاد چابهار بعد از خود شهرستاکنارک که تحت تأشهرستان 

استتت. نرخ رشتتد جمعیت شتتهری این تجربه کرده  1375در بازه زمانی بعد از ستتال  یریگچشتتم نرخ رشتتد جمعیت که

شتتهرستتتانی که در جامعه شتتهری و  استتت. تنها توجهدر خور بوده استتت که  4باالی  95تا  90شتتهرستتتان در بازه زمانی 

نیک شهر با رشد منفی نزدیک به یک در بازه زمانی  استاخیر تجربه کرده  یهاسالروستایی آن نرخ رشد منفی را در 

از نرخ رشد جامعه روستایی آن است. این مسئله  ترشیبرشد منفی جمعیت شهری این شهرستان  نرخبوده است.  95تا  90

 اجرت مورد تدقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.در بخش مربوط به مه

 مورد بررسی یهاشهرستان: نرخ رشد جمعیت در 7 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95-1390 90-1385 85-1375 محدوده

نرخ رشد 

 کل جمعیت

 

 1/41 4/03 7/09 چابهار

 3/67 2/90 4/51 کنارک

 2/50 0/02- 5/03 سرباز

 0/96- 2/45 2/40 شهر نیک

 1/27 2/45 4/71 کل حوزه نفوذ

نرخ رشد 

 جمعیت

 شهری

 

 4/49 3/19 7/65 چابهار

 4/00 4/81 7/47 کنارک

 3/77 5/54 - سرباز

 2/37- 0/85 5/64 شهر نیک

 2/89 3/18 8/20 کل حوزه نفوذ

نرخ رشد 

 جمعیت

 روستایی

 0/35- 4/49 6/80 چابهار

 3/38 1/35 2/74 کنارک

 2/28 0/78- 3/83 سرباز

 0/59- 2/90 1/62 شهر نیک

 0/63 2/18 3/72 کل حوزه نفوذ
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 روستایی -تفکیک شهری  به 1375-95مورد مطالعه در بازه زمانی  یهاشهرستاننرخ رشد جمعیت : 7 -5نمودار شماره 

 استان سیستان و بلوچستانرشد جمعیت در شهرهای  -5-3-3

 یاژهیوباتوجه به محدوده مداخله که مربوط به شهر چابهار است، بررسی وضعیت جمعیتی شهر چابهار از اهمیت 

شد جمعیت  سه ر ستان و مقای شهرهای ا ضعیت جمعیتی  سی و ست. برای این منظور برر یانگر ب تواندیم هاآنبرخوردار ا

زاهدان است که بیشترین جمعیت را در بین دیگر شهرهای استان دارد. جمعیت این  نکات مهمی باشد. مرکز استان، شهر

استتت. در حال  توجهقابلهزار نفر(  135هزار نفر بوده که اختالف آن با دومین شتتهر پرجمعیت )زابل  600شتتهر نزدیک 

ستتراوان، خاش و کنارک در هزار نفر جمعیت دارد و ستته شتتهر بعد  100شتتهر زابل، ایرانشتتهر و چابهار باالی  3حاضتتر، 

شهر  یهارتبه سه  سی جمعیت  ستند. برر شان  سطحهمبعدی ه شهر و چابهار، ن سال  دهدیمزابل، ایران ، زابل 1355که در 

. بعد از این سال، روند رشد جمعیتی آن کند شده تا رسدیمهزار  75به  65هزار نفر داشته در سال  30جمعیتی در حدود 

، شهر زابل، رشد جمعیتی چندانی نداشته است و در دو سرشماری 1385. از سال رسدیمهزار  135به حدود  1385سال 

و در دهه  ستا . شهر دیگر، ایرانشهر است که روند رشدی شبیه به زابل داشتهابدییمبعد، جمعیت آن اندکی نیز کاهش 

شته است 10اخیر رشد اندکی حدود  هزار نفری چابهار  6تفاوتی دارد. جمعیت اما شهر چابهار، تحوالت م؛ هزار نفری دا

اما با احداث منطقه آزاد و رستتیده  هزار نفر 35و یک دهه بعد به عدد  رستتدیم 1365هزار در  20، به عدد 1355در ستتال 

هزار نفر افزایش  75، جمعیت شهر به نزدیک 1385جذاب شدن چابهار برای زندگی و اشتغال، در مدت یک دهه تا سال 

شد و ابدییم شمگیری  در دهه بعد نیز ر سال چ شته و در  سدیمهزار نفر  106به عدد  1395دا . در جدول و نمودارهای ر

 ریچشمگیشهر نشان داده شده است که دو شهر چابهار و کنارک تحوالتی شبیه به هم و رشد  6زیر، روند رشد جمعیت 

 در دهه اخیر داشتند.
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چابهار کنارک سرباز نیک شهر کل حوزه نفوذ مورد مطالعه 
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 1395تا  1345جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان : 8-5جدول شماره 

 1365-95ی پرجمعیت استان سیستان و بلوچستان از هاشهرستان: افزایش جمعیت 8 -5نمودار شماره 
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زابل ایرانشهر چابهار سراوان خاش کنارک

 95 90 85 75 70 65 55 45 شهر شهرستان

 587730 560725 567449 419518 356389 281923 93740 39732 زاهدان زاهدان

 134950 137722 136956 100887 90019 75105 29404 18806 زابل زابل

 113750 97012 100642 76959 56447 40027 11386 5386 ایرانشهر ایرانشهر

 106739 85633 73098 34618 29517 20544 5922 2828 چابهار چابهار

 60014 59795 59610 41177 32969 22730 9097 5397 سراوان سراوان

 56584 54105 57811 38924 27420 20228 8236 4639 خاش خاش

 43258 35630 30716 14941 10965 10076 5069 2506 کنارك کنارک

 18098 17546 13999 10221 9285 7979 6505 4589 جالق سراوان

 17732 15889 14483 9349 7227 4636 3179 2134 شهر نیك شهر نیک

 16011 13690 10529 _ _ _ _ _ پیشین سرباز

 13580 10632 10350 7163 4436 3981 1701 1407 سوران سوران و سیب

 13357 14324 11401 8002 7119 5778 6505 4589 زهك زهک

 13070 11577 10041 7437 6495 5603 3294 2381 فنوج فنوج

 12245 10112 8103 _ _ _ _ _ مهرستان مهرستان

 12217 10071 9323 6843 6736 5209 2978 2407 بمپور ایرانشهر

 11605 8563 10848 8106 4390 3699 _ _ قصرقند قصرقند

 10302 8193 _ _ _ _ _ _ محمدان ایرانشهر

 10292 8310 3348 _ _ _ _ _ گلمورتی دلگان

 10115 8472 6200 _ _ _ _ _ راسك سرباز

 9359 10121 14162 8113 4898 3195 1660 1034 میرجاوه میرجاوه

 5670 4612 4030 2270 2155 1259 881 438 نگور چابهار
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 1395تا  1345رشد جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی : 9 -5جدول شماره 

 95تا  45در بازه زمانی  نرخ رشد جمعیت: 9 -5نمودار شماره 

 
 

 

 

 

  

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

1355-65 1365-70 1370-75 1375-85 1385-90 1390-95

زاهدان زابل ایرانشهر چابهار سراوان

خاش کنارک جالق نیک شهر

 95-1390 90-1385 85-1375 75-1370 70-1365 65-1355 55-1345 شهر شهرستان

 0/95 0/24- 3/07 3/32 4/80 11/64 8/96 زاهدان زاهدان

 0/41- 0/11 3/10 2/31 3/69 9/83 57/4 زابل زابل

 3/23 0/73- 2/72 6/40 7/12 13/40 7/77 ایرانشهر ایرانشهر

 4/50 3/22 7/76 3/24 7/52 13/25 7/67 چابهار چابهار

 0/07 0/06 3/77 4/55 7/72 9/59 5/36 سراوان سراوان

 0/90 1/32- 4/03 7/26 6/27 9/40 5/91 خاش خاش

 3/96 3/01 7/47 6/38 1/71 7/11 7/30 کنارک کنارک

 0/62 4/62 3/20 1/94 3/08 2/06 3/55 جالق سراوان

 2/22 1/87 4/47 5/28 9/29 3/84 4/07 شهر نیک شهر نیک
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  مهاجرتبررسی وضعیت  -5-3-4

شد جمع هکنندنییتععوامل  نیترمهماز  یمهاجرت داخل س یسن بیو ترک تینرخ ر ر شومناطق مختلف ک تیجمع یجن

ست.  ستان نیب یمهاجرت یهاانیجر صفحه بعددر جدول ا شمار یا سر ست. همان  ریاخ یدر دو  شده ا  از کهیطورارائه 

 ریکشور خارج و وارد سا یهااستاننفر از  1965491در مجموع تعداد  1390تا  1385در دوره  دیآیبرماطالعات جدول 

 ریاخ ۀبر با رقم فوق بوده است. در دورمذکور برا دورهدر  یاستان نیب یهاییجابجاحجم کل  یبه عبارت. اندشده هااستان

تان نیب یهاییجابجاحجم  1395تا  1390 یعنی باال یاستتت به اهم نیاستتتت. ا دهینفر رستتت ونیلیم 2 یبه   تیموضتتتوع 

شاره دارد که روند رو به افرا رانیدر ا یداخل یهاییجابجا ست.  یرا ط یشیا ساس تعداد نموده ا ف اختالجدول فوق برا

شده منهای مهاجران  ست. شدهمرتب 1395تا  1390 ۀدر دور شدهخارجمهاجران وارد ستان ا یی که در باالی جدول هاا

سبه اختالف بین مهاجران  شدهقرار دارند، تهران، البرز، یزد و... که محا ست؛ مهاجرپذیر هاآن شدهخارجبا  وارد ؛ مثبت ا

هاجرفرست و ی مهااستانی مهاجر فرستند. استان سیستان و بلوچستان جز هااستان یی که عدد منفی دارند؛هااستانبوده و 

یی که دافعه مقصتتد باالیی دارند، مانند هااستتتان؛ شتتودیمکه مشتتاهده  طورهماندر رتبه پنجم مهاجرفرستتتی قرار دارد. 

 آب، مهاجرفرستتت ترین ، کمبودگردوغباری آب و هوایی، هایآلودگی، طیمحستتتیزخوزستتتان که به دلیل وضتتعیت 

شاه و همدان قرارگرفته ستان، کرمان ستان لر ست. بعد از آن ا ستان ا شتغال و نبود  اندا ضعیت ا صتکه و شغلی از هافر ی 

ر روستاهای استان که بیشت مبدأدافعه بودن وضعیت کنونی  توانیمدالیل آن است. در مورد استان سیستان و بلوچستان نیز 

رآمد کافی، امکانات اولیه زیستتتی و... باعث خروج خانوارها از روستتتاها و مهاجرت به ستتمت هستتت و نبود اشتتتغال، د

 ی شغلی شده است.هافرصتامکانات زیستی و وجود  ی برخوردار از نظرهااستان

 1390-1395در سال  هااستانی ریمهاجرپذ: وضعیت مهاجرت فرستی و 10 -5نمودار شماره 
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 1395تا  1385وضعیت مهاجرت بین استانی در دورۀ : 10 -5جدول شماره 

 

 مهاجرت بین استانی استان

 1395تا  1390 1390تا  1385

 /مهاجر فرستریمهاجرپذ واردشدهمهاجران  شدهخارجمهاجران  واردشدهمهاجران  شدهخارجمهاجران 

 0 2062954 2062954 1965491 1965491 کل

 166290 516922 350632 379158 400821 تهران

 104232 207669 103437 190341 97799 البرز

 36746 60281 23535 50490 24559 یزد

 30646 53268 22622 41506 23256 سمنان

 24763 127903 103140 139368 92656 اصفهان

 22253 63861 41608 45644 40930 قم

 18047 65599 47552 51437 43427 هرمزگان

 13336 74891 61555 85924 56106 گیالن

 12820 43705 30885 51612 27405 بوشهر

 10651 69714 59063 78947 53660 مازندران

 4241 112027 107786 108827 115021 رضوی خراسان

 1092 36010 34918 31598 37998 قزوین

 2473- 28787 31260 31201 17499 جنوبی خراسان

 5556- 44570 50126 51333 43538 مرکزی

 6533- 23960 30493 30277 26880 زنجان

 11271- 11795 23066 15858 18513 ایالم

 11829- 37789 49618 36793 46954 کردستان

 12193- 13930 26123 12940 17193 بویراحمد و کهگیلویه

 13500- 34809 48309 37851 51732 غربی آذربایجان

 15463- 21548 37011 29836 30238 شمالی خراسان

 18149- 33699 51848 51017 37179 گلستان

 19060- 48908 67968 64330 71728 شرقی آذربایجان

 20189- 72745 92934 73170 98589 فارس

 20241- 24384 44625 26232 39827 اردبیل

 21267- 17577 38844 14965 31551 بختیاری و چهارمحال

 21740- 26477 48217 37792 43935 کرمان

 32326- 27301 59627 27000 60414 بلوچستان و سیستان

 32418- 39218 71636 45512 63724 همدان

 34928- 42625 77553 39020 77131 کرمانشاه

 64122- 27350 91472 24991 60735 لرستان

 81859- 53632 135491 60521 114493 خوزستان
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 ی استان سیستان و بلوچستانهاشهرستانبررسی وضعیت مهاجرتی  -5-3-4-1

ی هاشتتهرستتتاناز  هرکدامبه  واردشتتدهی استتتانبروندر ادامه به بررستتی میزان مهاجرت درون استتتانی و مهاجرت 

 ست.ا قرارگرفتهی مهاجرپذیر مورد بررسی هاشهرستاناستان سیستان و بلوچستان مقایسه شده و بیشترین 

شان  طورهمان ست که  83حدود  1395تا  1390ی هاسال؛ کل مهاجران در بین دهدیمکه جدول زیر ن هزار نفر ا

. با توجه به میزان مهاجرت، شتتهر زاهدان، اندواردشتتدههزار نفر از بیرون استتتان  30هزار نفر آن درون استتتانی بوده و  53

هزار بیرون استتتانی بوده به خود اختصتتاص داده استتت.  12هزار درون استتتان و  15که را  واردشتتدهزان مهاجر بیشتتترین می

هزار مهاجر واردشتتده در رتبه دوم قرار دارد. میزان مهاجرت درون استتتانی به  10شتتهرستتتان چابهار با بیش از  ازآنپس

هزار نفر بوده است. شهرستان بعدی، ایرانشهر با حدود  3ک نزدی یرون استانبهزار نفر و میزان  8شهرستان چابهار حدود 

هزار برون استان( و  6هزار درون و  2هزار ) 8هزار برون استان( و در رتبه بعد کنارک با  3هزار درون و  6هزار مهاجر ) 9

 هزار برون استان( قرارگرفته است. 3هزار درون و  5هزار ) 8در رتبه بعدی زابل با 

تان و ی استان سیسهاشهرستان به: میزان مهاجران واردشده به تفکیک درون استان و برون استان 11 -5جدول شماره 

 بلوچستان
 درون مهاجرت مهاجرت کل 

 استانی
 استانیبرون مهاجرت

 30126 52657 82783 استان کل

 11704 15231 26935 زاهدان

 2699 7793 10492 چابهار

 3051 6409 9460 ایرانشهر

 6406 1716 8122 کنارک

 3083 5007 8090 زابل

 1072 3343 4415 خاش

 335 3568 3903 سراوان

 555 1751 2306 زهک

 127 1259 1386 سرباز

 150 1011 1161 شهر نیک

 79 1040 1119 سوران و سیب

 207 746 953 نیمروز

 114 764 878 مهرستان

 100 730 830 فنوج

 52 731 783 میرجاوه

 125 510 635 هامون

 85 420 505 هیرمند

 130 346 476 دلگان

 52 282 334 قصرقند
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سی، چابهار و کنارک دو نقطه مطلوب و  شهرهای مورد برر ستان و حتی  جذاببا توجه به  برای مهاجران درون ا

 قرار بگیرد. ردنظرمو. این مسئله با توجه به توسعه صنایع سنگین )پتروشیمی و فوالد( باید دیآیم حساببهبرون استان 

 90-95ی استان سیستان و بلوچستان هاشهرستاناستانی به : میزان مهاجران واردشده درون و برون11 -5نمودار شماره 

 

 ابهاربررسی وضعیت مهاجرتی شهرستان چ -5-3-4-2

که چابهار در بازه زمانی  دهدیمنشان  1395تا  1365بررسی مهاجران واردشده به شهرستان چابهار در بازه زمانی 

هزار نفر آن  5هزار نفر آن درون استان و  14هزار نفر را به خود جذب کرده است که  19بیش از به نزدیک  1385-1375

 خارج از استان بوده است.

 1395تا  1365وضعیت مهاجرت به شهرستان چابهار در بازه زمانی : 12 -5جدول شماره 

که حدود  است هزار مهاجر به خود جذب کرده 14، شهرستان چابهار بیش از 1385-1395بازه ده سال بعدی، در

ستان بوده و  10 شهر چابهار را در بازه زمانی  4نزدیک هزار نفر از داخل ا سئله جمعیت  ستان که این م هزار نفر خارج از ا

 .دهدیمبرابر را نشان  5هزار رسانده است که رشدی بیش از  106هزار به  20ساله، از  30
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کل مهاجرت مهاجرت درون استانی مهاجرت برون استانی

 محل شهرستان جمع سال

 سرشماری

 هایشهرستان سایر

 استان

 سایر هایشهرستان

 هااستان

 از خارج

 کشور

 اظهارنشده

   آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر  

1390-95 9132 62 209 5644 605 2272 223 110 7 

1385-90 5234 333 443 2065 126 1589 48 18 612 

1375-85 19106 2817 2767 5827 2084 4772 433 176 230 

1365-75 8489 1189 990 2659 542 2809 125 136 39 

1390-95 100/0% 0/7% 2/3% 61/8% 6/6% 24/9% 2/4% 1/2% 0/1% 

1385-90 100/0% 6/4% 8/5% 39/5% 2/4% 30/4% 0/9% 0/3% 11/7% 

1375-85 100/0% 14/7% 14/5% 30/5% 10/9% 25/0% 2/3% 0/9% 1/2% 

1365-75 100/0% 14/0% 11/7% 31/3% 6/4% 33/1% 1/5% 1/6% 0/5% 
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، بیشتتتتر از درون شتتتهرستتتتان و 1375-1385 یهاستتتالکه در بازه زمانی  دهدیمبررستتتی روند مهاجرت نشتتتان 

و  هاشتتهرستتتاناز  هامهاجرتی زمانی بعدی، بیشتتترین هابازهاما در  ؛گرفتیمی داخل استتتان صتتورت هاشتتهرستتتان

 .اندشدهیمی داخل استان جذب شهرستان چابهار هایآباد

ی خراسان رضوی، خراسان جنوبی، هااستانمهاجران به شهرستان چابهار از  که بیشترین دهدیمجدول زیر نشان 

 تهران، گلستان، کرمان و فارس بوده است.

 90-95ی دیگر به شهرستان چابهار در سال هااستان: مهاجران واردشده از 13 -5جدول شماره 

 چابهار فعلی اقامت محل استان قبلی اقامت محل استان

 1390 1395 سال

 5234 9132 مرد و زن

 2967 6520 بلوچستان و سیستان

 275 427 رضوی خراسان

 61 243 جنوبی خراسان

 181 231 تهران

 54 194 گلستان

 158 182 کرمان

 265 153 فارس
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 بررسی وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان -5-4

سی  صادی مانند  یهاشاخصدر این بخش به برر صادی،  جمعیت فعال و غیرفعالانواع اقت معیت ج یهایژگیواقت

صادی هایبخششاغل در  ستایی یهاشاخصو  مختلف اقت شهری و نقاط رو سطح کلی، نقاط  صادی در  ... و عمده اقت

آمار در ستتطح شتتهرستتتان؛ ستتطح آماری در این بخش در ستتطح  ارائهکه به دلیل عدم  گفتنی استتتپرداخته خواهد شتتد. 

 کشوری و استانی خواهد بود.

 جمعیت فعال و غیرفعال -5-4-1

آمارگیری شتتتاغل و یا بیکار  بیشتتتتر خانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه مأمور ستتتاله و 10تمامی اعضتتتای 

صادی فعال"، جمعیت اندبوده شمار  "اقت صالن، آیندمیبه  شاغل و آدارندگان در و رانداخانه. مح مد بدون کار، چنانچه 

 .شوندمیمحسوب  "فعال اقتصادی"، اندبوده یا بیکار نیز

 و جنس تیبرحسب وضع فعال ترشیبساله و  10 تیجمع ینسب عیتوز: 14 -5جدول شماره 

 یمورد بررس یهامحدودهدر  رفعالیفعال و غ تیدرصد جمع: 12 -5نمودار شماره 

 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

کل کشور سیستان و 

بلوچستان

کل کشور سیستان و 

بلوچستان

کل کشور سیستان و 

بلوچستان

کل جمعیت مرد زن

39.4%
31.1%

64.1%
51.6%

14.9% 11.4%

60.6%
68.9%

35.9%
48.4%

85.1% 88.6%

جمعیت فعال جمعیت غیر فعال

 جمعیت  

 ساله 10

 بیشتر و

 اقتصادی ازنظر رفعالیغ جمعیت اقتصادی ازنظر فعال جمعیت

 دارای دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع محدوده 

 درامد

 کار بدون

 سایر

 کل

 جمعیت

 %3/9 %7/4 %31/6 %17/7 %60/6 %4/9 %34/5 %39/4 %100/0 کشور کل
 %8/8 %5/7 %30/0 %24/4 %68/9 %4/0 %27/1 %31/1 %100/0 بلوچستان و سیستان

 

 مرد

 %5/4 %11/9 %0/2 %18/3 %35/9 %6/7 %57/4 %64/1 %100/0 کشور کل
 %12/9 %8/6 %0/1 %26/8 %48/4 %5/9 %45/6 %51/6 %100/0 بلوچستان و سیستان

 

 زن

 %2/3 %2/8 %62/8 %17/1 %85/1 %3/1 %11/8 %14/9 %100/0 کشور کل
 %4/9 %2/8 %58/7 %22/1 %88/6 %2/0 %9/2 %11/4 %100/0 بلوچستان و سیستان
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اقتصتتادی  ازنظردرصتتد جمعیت غیرفعال  61ستتال، جمعیت فعال و  10درصتتد از افراد باالی  39در کل کشتتور، 

ستان  ستان و بلوچ سی ستان  ضعیت در ا ستند. این و صد جمعیت فعال و  31ه صد جمعیت  69در صد  غیرفعالدر ست. در ا

ست. در مردان  شور و  64جمعیت فعال و غیرفعال در مردان با زنان متفاوت ا صد در کل ک ستان  52در سطح ا صد در  در

 د است.درص 11درصد و  15فعال هستند، اما در زنان این آمار 

شتغال و بیکار در جمعیت فعال  ضعیت ا شاهدهقابلدر نمودار زیر، و شور،  م ست. در کلیت ک شاغل  35ا صد  در

ستان وضعیت اشتعال محدودتر بوده و ؛هستند ستان  45کل کشور به  57درصد است. آمار اشتغال در مردان  27 اما در ا ا

درصد  9درصد بیکار، در استان  3درصد کل کشور شاغل و  12درصد استان و در زنان  6درصد کشور و  7بیکاری  در

 .هستنددرصد بیکار  2و زنان شاغل 

 مورد بررسی یهامحدوده: درصد جمعیت شاغل و بیکار، جمعیت فعال در 13 -5نمودار شماره 

 

 7، دارخانهدرصد  32درصد محصل،  18مربوطه، در سطح کل کشور،  یهاگروهدر ارتباط با جمعیت غیرفعال و 

صد درآمد بدون کار و  ستند 4در سایر موارد ه صد  ستان ؛ در سطح ا صل،  24اما در  صد مح صد  30در  6و  دارخانهدر

صد درآمد بدون کار و  شترین اختالف در  9در ستند. در تفکیک بین زن و مرد، بی سایر ه صد  س دارخانهدر که  تبودن ا

 ازنظردر داخل استان  هامحصلدرصد است. نسبت  59و در سطح استان  63و برای زنان در سطح کشور  برای مردان صفر

چنین  توانیمبا این وصتف در قستمت آموزش به آن اشتاره شتد.  که درصتد زنان هستتند 22درصتد مرد و  27جنستیت 

ستان ب یهاشاخصکرد که در  گیرینتیجه ستایی ا ساختیزاید به شهری و رو شتغال  یهار شو تأکیدا ستان فراوان  د تا ا

ستان و  ساند. از طرف دیگر، به دلیل بار تکفل باالی ا شور بر سطح ک صتخود را به  شتغال کم، نیازم یهافر ند تقویت ا

 اقتصادی و اشتغال هستند. یهاهیپا
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 مورد بررسی یهامحدودهدر  مربوطه یهاگروه: درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک 14 -5نمودار شماره 

 

 در نقاط شهری غیرفعالجمعیت فعال و  -5-4-1-1

سی  ستایی را به تفکیک مورد برر شهری و رو ضعیت جمعیت فعال و غیرفعال در نقاط  سی کلی، و با توجه به برر

تفاوت خیلی زیادی بین نقاط شتتهری و روستتتایی در ستتطح کل کشتتور وجود ندارد، اما در  هرچند. شتتودیم دادهقرار 

درصد اما در استان  39وضعیت استان سیستان و بلوچستان شرایط متفاوت است. جمعیت فعال کل کشور در نقاط شهری 

ستتال، جز  10باالی درصتتد مردان  63دارد.  باهمدرصتتد استتت. این وضتتعیت در مردان تفاوت بیشتتتری  35این شتتاخص 

درصتتد استتت. در زنان تفاوت به نفع جمعیت فعال استتتان ستتیستتتان و  55جمعیت فعال هستتتند در صتتورتی که در استتتان 

اقتصادی زندگی است. زنان سرپرست خانوار در  یهانهیهزبلوچستان است. دلیل این امر، فعالیت زنان شهری برای اداره 

 کل کشور دارد. در مقایسه باکل استان آمار باالیی 

 در نقاط شهری و جنس تیبرحسب وضع فعال ترشیبساله و  10 تیجمع ینسب عیتوز: 15 -5جدول شماره 
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محصل خانه دار دارای درامد بدون کار سایر

 جمعیت  

 و ساله 10

 بیشتر

 اقتصادی ازنظر غیرفعال جمعیت اقتصادی ازنظر فعال جمعیت

 دارای دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع محدوده 

 درامد

 کار بدون

 سایر

 کل

 جمعیت
 %3/6 %8/0 %31/4 %18/1 %61/1 %5/3 %33/6 %38/9 %100/0 کشور کل

 %7/5 %5/6 %26/8 %24/7 %64/4 %5/5 %30/0 %35/4 %100/0 بلوچستان و سیستان

 %5/0 %13/1 %0/2 %18/4 %36/7 %7/1 %56/2 %63/3 %100/0 کشور کل مرد

 %10/8 %8/5 %0/1 %25/8 %45/2 %7/0 %47/5 %54/8 %100/0 بلوچستان و سیستان

 %2/1 %2/9 %62/6 %17/9 %85/5 %3/6 %10/9 %14/5 %100/0 کشور کل زن

 %4/2 %2/6 %53/4 %23/6 %83/8 %4/0 %12/5 %16/2 %100/0 بلوچستان و سیستان
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 مورد بررسی )نقاط شهری( یهامحدوده: درصد جمعیت فعال و غیرفعال در 15 -5نمودار شماره 

 
سبت  شور ن شاغل و بیکار در کل ک شاغل 34جمعیت  صد  ست؛  5به  در شهری ا صد بیکار در نقاط  ستاندر  در ا

ستان مالحظه  5درصد شاغل به  30سیستان و بلوچستان  درصد بیکار است. تفاوت زیادی در کل جمعیت بین کشور و ا

درصتتد مردان استتت که نشتتان از  48درصتتد در کل کشتتور و  56اما در تفکیک جنس، میزان اشتتتغال مردان ؛ شتتودینم

 ستان بیشتر از کشور در نقاط شهری است.درصدی است. همچنین درصد اشتغال زنان در سطح ا 8اختالف بیش از 

 شهری( مورد بررسی )نقاط یهامحدوده: درصد جمعیت شاغل و بیکار، جمعیت فعال در 16 -5نمودار شماره 

 
شهری در  ضعیت نقاط  صل در نقاط  یهاگروهو صد مح ست. در شبیه کل جمعیت ا مربوط به جمعیت غیرفعال، 

ستانش شور  26 هری ا صورتی که در کل ک ست در  صد ا صد  18در ست. همچنین در زنان، در صد ا در کل  دارخانهدر

 درصد است. 53درصد و در استان  63کشور 
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 هری(ش مورد بررسی )نقاط یهامحدودهدر  مربوطه یهاگروه: درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک 17 -5نمودار شماره 

 
 در نقاط روستایی غیرفعالجمعیت فعال و  -5-4-1-2

درصد از افراد  41از نقاط روستایی کل کشور است. در کل کشور،  ترمتفاوتدر نقاط روستایی استان وضعیت 

ستایی جز نیروهای فعال  10باالی  ستان  ازنظرساله رو ستان و بلوچ سی ستان  صد در ا ستند و این در صادی ه صد  26اقت در

 6درصد فعال و در سطح استان  16درصد و در زنان کل کشور  48درصد فعال و در استان  66است. در مردان روستایی 

 سالیشکخدرصد است. وضعیت اشتغال در نقاط روستایی استان با نقاط روستایی کل کشور به خاطر اقلیم و وضعیت 

 از متوسط کل کشوری است. ترنییپابسیار متفاوت و 

 در نقاط روستایی و جنس تیبرحسب وضع فعال ترشیبساله و  10 تیجمع ینسب عیتوز: 16 -5جدول شماره 
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محصل خانه دار دارای درامد بدون کار سایر

 جمعیت  

 ساله 10

 بیشتر و

 اقتصادی ازنظر غیرفعال جمعیت اقتصادی ازنظر فعال جمعیت

 دارای دارخانه محصل جمع بیکار شاغل جمع محدوده 

 درامد

 کار بدون

 سایر

 کل

 جمعیت
 %4/8 %5/6 %32/0 %16/7 %59/0 %3/6 %37/3 %41/0 %100/0 کشور کل

 %10/3 %5/8 %33/3 %24/2 %73/6 %2/0 %24/0 %26/4 %100/0 بلوچستان و سیستان

 

 مرد

 %6/6 %8/5 %0/2 %18/3 %33/7 %5/6 %60/7 %66/3 %100/0 کشور کل

 %15/1 %8/7 %0/1 %28/0 %52/0 %5/0 %43/5 %48/0 %100/0 بلوچستان و سیستان

 

 زن

 %2/9 %2/7 %63/2 %15/0 %83/9 %1/7 %14/5 %16/1 %100/0 کشور کل

 %5/7 %3/1 %64/3 %20/6 %93/7 %0/5 %5/9 %6/3 %100/0 بلوچستان و سیستان
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 مورد بررسی )نقاط روستایی( یهامحدوده: درصد جمعیت فعال و غیرفعال در 18 -5نمودار شماره 

 
در نمودار زیر، اختالف فاحش بین اشتتتغال روستتتایی در استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان با میانگین کل کشتتور 

به عبارتی درصد است.  24شاغل هستند و در استان این عدد  ،درصد کل روستاییان 37است. در کل جمعیت  مشاهدهقابل

 2 در مقایسه بادرصد کل کشور  4سال شاغل هستند. وضعیت بیکاری هم در نیروی فعال  10افراد باالی  چهارمکیتنها 

سیتی،  ستان است. در تفکیک جن ستان  61درصد ا شاغل هستند اما در روستاهای ا درصد مردان روستایی در کل کشور 

ست 44این عدد  صد ا صد کل  15در زنان؛  و در شور به در ستان  6ک ستان و بلوچ سی ستان  ستاهای ا شاغل در رو صد  در

 است. سهیمقاقابل

 نقاط روستایی() یبررسمورد  یهامحدودهدر  : درصد جمعیت شاغل و بیکار جمعیت فعال19 -5نمودار شماره 

 
 

و  کشوری 18استان سیستان و بلوچستان به  28مردان در جمعیت غیرفعال نیز، درصد محصلین جامعه روستایی در 

 وجود ندارد. توجهیقابلکشوری است. در جمعیت خانوار تفاوت  15به  20در زنان 
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 (ییروستا ی مورد بررسی )نقاطهامحدودهدر  ی مربوطههاگروهدرصد جمعیت غیرفعال به تفکیک : 20 -5نمودار شماره 

 

 عمده نیروی کار یهاشاخص -5-4-2

عمده نیروی کار در کل کشتتور به تفکیک نقاط شتتهری و روستتتایی پرداخته  یهاشتتاخصدر ادامه به برخی از 

 .ردیگیم. سپس سهم اشتغال هر بخش در اقتصاد کشور به تفکیک مورد بررسی قرار شودیم

 31د است که در سطح استان سیستان و بلوچستان درص 39در کل کشور  1(نرخ فعالیت)نرخ مشارکت اقتصادی 

ستان  64درصد است. نرخ مردان در کل کشور  صد که اختالف  51درصد و در ا بین میانگین کشوری و  چشمگیریدر

روی اشتغال کافی با توجه به نی یهاتیظرفاقتصادی استان و عدم وجود  یهاهیپاضعف  دهندهنشاناستان وجود دارد. این 

 به میانگین کشوری است. ترکینزدست. وضعیت زنان تا حدودی انسانی ا

سال و بیکاری در  24تا  15در سه گروه نشان داده شده است. بیکاری کلی، بیکاری در گروه سنی  2نرخ بیکاری

سنی  سنی  12بیکاری کلی  نرخسال.  29تا  15گروه  صد بوده که در گروه  و در گروه  29سال این عدد به  24تا  15در

 .کندیمدرصدی را تجربه  30نیروی جوان کشور میزان بیکاری  دیگرعبارتبه. رسدیمدرصد  26سال به  29تا  15سنی 

 درصد است. 32سال  24تا  15درصد و برای گروه سنی  11این وضعیت در استان برای مردان نرخ بیکاری 

 

 

                                                           
در ساله و بیشتر، ضرب 10بیشتر به جمعیت در سن کار  ساله و 10(شاغل و بیكار)از نسبت جمعیت فعال  : عبارت است1

100. 
کار در  روییعمده ن یهاشاخص 100در ، ضرب(شاغل و بیكار) جمعیت فعال عبارت است از نسبت جمعیت بیكار به: 2

 برحسب جنس شتریساله و ب 10 تیجمع
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 برحسب جنس شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یهاشاخص: 17 -5جدول شماره 

ستان  ستان و بلوچ سی ستان  سطح ا ضعیت بیکاری زنان در  سه بادر بین دو جنس، و شور، میانگین ک در مقای ل ک

 ارتباط با نیروی انسانی مرد، وضعیت بیکاری باالتر از میانگین کل کشور است.اما در ؛ است ترنییپا

 ساله و بیشتر برحسب جنس 10عمده نیروی کار در جمعیت  یهاشاخص: 21 -5نمودار شماره  

 
ستان به تفکیک دو  شور و ا شتغال ک ضعیت ا صنعت را از و شاورزی و  سه بخش خدمات، ک سهم  نمودار پایین 

شان  شور دهدیمجنس ن شاورزی،  18. در کل ک صد ک صنعت و  32در صد  شتغال و  50در ضعیت ا صد خدمات از و در

 53و خدمات  29درصد صنعت  18اندکی دارد، کشاورزی  یهاتفاوت هانسبتاقتصادی سهم دارند. در سطح استان این 

ر میانگین کشوری بیشتر خدماتی بوده و صنایع کمتری د در مقایسهکه وضعیت استان  دهدیمدرصد؛ این وضعیت نشان 

شان از تفاوت  ضعیت به تفکیک مرد ن ستند. و ستقر ه ستان ) 3آن م شاورزی به نفع مردان ا صدی در ک صد کل  17در در

شور  صد 20ک ستان(، تفاوت  در شوری و تفاوت  5ا صنعت به نفع ک صدی در  ستان وجود  2در صدی خدمات به نفع ا در

 دارد.
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 یعمده اقتصاد یهاسهم اشتغال در بخش کار روییعمده ن یهاشاخص  

 مشارکت نرخ محدوده 

 اقتصادی

 نرخ

 بیکاری

 بیکاری نرخ

 ساله 15-24

 بیکاری نرخ

 ساله 15-29

 خدمات صنعت کشاورزی

 کل

 جمعیت
 %50/1 %31/9 %18/0 %25/9 %29/2 %12/4 %39/4 کشور کل

 %52/6 %29/2 %18/2 %26/3 %31/8 %12/9 %31/1 بلوچستان و سیستان

 

 مرد

 %49/6 %33/3 %17/1 %21/4 %25/4 %10/5 %64/1 کشور کل

 %51/8 %28/0 %20/2 %24/1 %32/9 %11/6 %51/6 بلوچستان و سیستان

 

 زن

 %52/8 %25/2 %22/0 %42/3 %44/2 %20/7 %14/9 کشور کل

 %56/7 %34/7 %8/6 %34/4 %26/8 %18/7 %11/4 بلوچستان و سیستان
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درصد استانی  9درصد کشوری در مقابل  22در بخش کشاورزی بوده و  توجهیقابلدر سهم اشتغال زنان تفاوت 

درصتتد  25مقابل درصتتد استتتانی در  35قرار دارد. از طرف دیگر، وضتتعیت صتتنعت و خدمات به نفع زنان استتتانی بوده و 

 درصد کشوری در بخش خدمات است. 53درصد استانی در مقابل  57کشوری در بخش صنعت و 

 عمده اقتصادی کل جمعیت یهابخشاشتغال در  سهم :22 -5نمودار شماره 

 

 عمده نیروی کار در نقاط شهری یهاشاخص -5-4-2-1

 35درصد بیكاری وجود دارد. در سطح استان  14درصد نرخ مشارکت و  39در نقاط شهری کل کشور 

درصد  63درصد بیكاری وجود دارد. در مردان نرخ مشارکت اقتصادی کشوری  16درصد نرخ مشارکت و 

 درصد 11کم اشتغال از عوامل آن است. وضعیت بیكاری مردان  یهافرصتدرصد است که  55و استانی 

 24تا  15درصد افراد  28سنی وضعیت مردان کشوری  یهاگروهدرصد استان است. در  13کل کشوری و 

 درصد استان است. 35سال و 

 در نقاط شهری برحسب جنس شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یهاشاخص: 18 -5جدول شماره 
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 یعمده اقتصاد یهاسهم اشتغال در بخش کار روییعمده ن یهاشاخص  

 مشارکت نرخ محدوده 

 اقتصادی

 نرخ

 بیکاری

 بیکاری نرخ

 ساله 15-24

 بیکاری نرخ

 ساله 15-29

 خدمات صنعت کشاورزی

 کل

 جمعیت
 %60/3 %34/4 %5/3 %28/1 %32/3 %13/7 %38/9 کشور کل

 %70/8 %25/3 %3/9 %30/7 %35/7 %15/5 %35/4 بلوچستان و سیستان

 

 مرد

 %58/3 %36/0 %5/7 %22/6 %27/5 %11/2 %63/3 کشور کل

 %69/2 %25/8 %5/0 %26/2 %34/7 %13/2 %54/8 بلوچستان و سیستان

 

 زن

 %70/6 %26/1 %3/3 %46/8 %50/6 %24/8 %14/5 کشور کل

 %76/8 %23/2 %0/0 %45/7 %39/7 %22/9 %16/2 بلوچستان و سیستان
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 ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهری 10عمده نیروی کار در جمعیت  یهاشاخص :23 -5نمودار شماره 

 
شتغال  شوری  مختلف یهابخشسهم ا شهری ک شاورزی،  5در جامعه  صد ک صنعت و  35در صد  صد  60در در

درصد خدمات است. در مردان شهری، کشوری و  71درصد صنعت و  25درصد کشاورزی،  4خدمات است. در استان 

درصد کشوری و  58درصد استان یو در خدمات  26درصد صنعت در سطح کشوری و  36درصد کشاورزی،  5استانی 

س 69 صد ا ست. در جنس زن، در ستانی،  3تانی ا صد ا صفر در شوری در مقابل  شاورزی ک صد ک صنعت  26در صد  در

 است. سهیمقاقابلدرصد استانی  77کشوری در مقابل  70درصد استانی و بخش خدمات  23کشوری و 

 شهری قاطعمده اقتصادی ن یهابخشسهم اشتغال در : 24 -5نمودار شماره 
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 عمده نیروی کار روستایی یهاشاخص -5-4-2-2

شور  ستاها در کل ک صادی رو شارکت اقت ستان  41نرخ م ستان و بلوچ سی ستان  سه با ا ست که در مقای صد ا  26در

درصتتدی بستتیار باالتر استتت. نرخ بیکاری در کل کشتتور و استتتان در بخش روستتتایی تفاوت چندانی ندارد و در بیکاری 

درصد و در استان  66اما نرخ مشارکت در جنس مرد روستایی در سطح کشور ؛ نیست توجهقابلاوت مردان و زنان نیز تف

درصتتد، این نشتتان از  6درصتتد و زن روستتتایی استتتانی  16درصتتد استتت. به همان نستتبت در زن روستتتایی کشتتوری  48

 .داردبسیار محدود اشتغال و نوع نگاه جامعه روستایی به کار زنان  یهافرصت

 در نقاط روستایی برحسب جنس شتریساله و ب 10 تیکار در جمع روییعمده ن یهاشاخص: 19-5شماره جدول 

 

شاهدهقابل هاتفاوتدر نمودار زیر  شور و  م سطح ک ستایی در  صادی بخش رو شارکت اقت ست. نرخ م سه ا و مقای

 یهاصتفرفصلی و دائمی به نقاط شهری و دارای  یهامهاجرتبه  تواندیمدارد. این وضعیت  باهماستان تفاوت فاحشی 

 بود و پتانسیل مهاجرت به دلیل اشتغال هنوز انجام شدهقبل  یهادههاشتغال منجر شود. این مسئله در شهرستان چابهار در 

 در نقاط روستایی استان وجود دارد.

 ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط روستایی 10عمده نیروی کار در جمعیت  یهاشاخص :25 -5نمودار شماره 
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نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری ساله۲۴-۱۵نرخ بیکاری  ساله۲9-۱۵نرخ بیکاری 

 یعمده اقتصاد یهاسهم اشتغال در بخش کار روییعمده ن یهاشاخص  

 مشارکت نرخ محدوده 

 اقتصادی

 نرخ

 بیکاری

 بیکاری نرخ

 ساله 15-24

 بیکاری نرخ

 ساله 15-29

 خدمات صنعت کشاورزی

 کل

 جمعیت
 %24/3 %25/4 %50/3 %19/9 %22/5 %8/9 %41/0 کشور کل

 %28/4 %34/3 %37/3 %20/1 %26/9 %9/2 %26/4 بلوچستان و سیستان

 

 مرد

 %26/5 %25/9 %47/6 %18/3 %21/1 %8/5 %66/3 کشور کل

 %30/7 %30/6 %38/7 %21/5 %30/7 %9/4 %48/0 بلوچستان و سیستان

 

 زن

 %15/4 %23/2 %61/3 %27/1 %28/7 %10/3 %16/1 کشور کل

 %12/4 %60/0 %27/6 %13/7 %9/0 %7/5 %6/3 بلوچستان و سیستان
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شتغال  شور  یهابخشسهم ا شاورزی،  50مختلف، در کل ک صد ک صنعت و  25در صد  صد خدمات  25در در

درصد خدمات است.  29درصد صنعت و  34درصد،  37محدود عرصه کشاورزی  یهاتیظرفاست. این نسبت به دلیل 

صد کشاورزی،  47در تفکیک دو جنس، مردان کشوری  ستان،  26درصد صنعت و  26در  39درصد خدمات و مردان ا

شاورزی،  صد ک صنعت و  30در صد  سه با جنس زن، دارای  31در صد خدمات که در مقای ست. در زنان  ییهاتفاوتدر ا

درصد کشاورزی،  28درصد خدمات و در سطح استان،  15درصد صنعت و  23درصد کشاورزی،  61تایی کشوری، روس

 درصد خدمات است. 12و... و  یدوزسوزنمانند  یدستعیصنادرصد صنعت که بیشتر مربوط به  60

 یینقاط روستا یعمده اقتصاد یهابخشسهم اشتغال در : 26 -5نمودار شماره 

 

 تحصیالت نیروی کار فعال -5-4-3

و  باسواددرصد از افراد شاغل  91که در سطح کشور  دهدیمبررسی وضعیت تحصیالت نیروی کار نشان 

هستند. در سطح  سوادبیدرصد  3درصد باسواد و تنها  97هستند. در نیروی بیكار نیز  سوادبیدرصد  9تنها 

هستند. این وضعیت در نیروی  سوادبیدرصد  16درصد شاغلین باسواد و  84استان سیستان و بلوچستان، 

نیازمند  یهاشغلشغلی و فعالیت در  ارتقاءنیاز به کسب سواد و افزایش تحصیالت برای  دهندهنشانفعال 

 سوادبیدرصد  5درصد افراد باسواد و  95سواد و مهارت است. در نیروی بیكار نیز مانند سطح کشور 

 ن باسوادی در نیروی بیكار بیشتر از نیروی فعال شاغل است.اهستند. میز

 کار فعال به تفکیک سطح تحصیالت رویین در یسوادیبوضعیت سواد و : 20 -5جدول شماره 
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کشاورزی صنعت خدمات

 سوادبی سوادآموزی عالی دیپلم متوسطه راهنمایی ابتدایی باسواد جمع محدوده 

 %8/6 %1/5 %23/7 %22/3 %0/5 %21/9 %21/6 %91/4 %100/0 شاغل کشور کل

 %2/9 %0/5 %41/8 %24/2 %0/5 %17/4 %12/7 %97/1 %100/0 بیکار
 %15/8 %2/0 %22/0 %15/4 %1/0 %20/3 %23/5 %84/2 %100/0 شاغل بلوچستان و سیستان

 %4/8 %0/3 %30/9 %20/4 %0/2 %26/5 %16/9 %95/2 %100/0 بیکار
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 کاریشاغل و ب یرویدر ن یسوادو بی یباسواد زانیم: 27 -5نمودار شماره 

 
شان  درصد  22ابتدایی، تحصیالت درصد  22که  دهدیمبررسی میزان تحصیالت در نیروی شاغل کل کشور، ن

در نیروی کار بیکار، وضتتعیت کاماًل  که درصتتد تحصتتیالت عالی دارند. در صتتورتی 24دیپلم و درصتتد  22راهنمایی، 

ست.  صد  13متفاوت ا صیالت در سطه،  18ابتدایی، آنها تح صد متو صد دیپلم و  24در صیالت عالی  42در صد تح در

درصتتد  17توستتط کشتتوری استتت. حدود ماز  ترنییپااستتت و میزان تحصتتیالت  توجهقابل هاتفاوتدارند. در استتتان هم 

این وضعیت در نیروی  .هستندتحصیالت عالیه دارای درصد  31درصد دیپلم و  20درصد متوسطه،  27بیکاران ابتدایی، 

ب برای کستتت یاحرفهستتتوادآموزی و فنی و  یهادوره، شتتتودیمبنابراین پیشتتتنهاد ؛ استتتت مشتتتاهدهقابلبیکار نیز کامالً 

 شود. شغلی برگزار یهامهارت

 کاریشاغل و ب یروین نیب التیتحص تیوضع :28 -5نمودار شماره 
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 بررسی بودجه خانوار استان سیستان و بلوچستان و مقایسه با کل کشور -5-5

صوالً سی از یکی ا سا صادی و مختلف اهداف به نیل منظوربه که آماری مطالعات ترینا  اغلب در اجتماعی، اقت

شورهای سی گیرد،می صورت جهان ک ست. از خانوار بودجه برر سی طریق این ا  و هاهزینه چگونگی به توانمی برر

 این اهداف ترینبرد. مهم پی دیگری گوناگون و اطالعات آمار نیز و هاآن تغییرات روند و خانوارها درآمدهای

سی، سایی برر صرفی عادات و الگوها شنا صادی تحوالت در اثر هاآن تغییرات روند مورد در مطالعه و خانوارها م  و اقت

توان ذکر کرد. با توجه مصرف می چگونگی از اطالع و خانوارها کل هزینه در مختلف هایهزینه سهم اجتماعی و تعیین

 های زیر اشاره کرد.توان به یافتههای جداول زیر میبه داده

 392373حدود  در کشتور شتهری خانوار یک ستاالنه ناخالص 1غیرپولی و پولی درآمد متوستط 1395ستال  در

 پولی غیر درآمد را درصد 30.7ناخالص و  پولی درآمد را آن درصد 69.3ریال(  هزار 32697 حدود ریال )ماهانه هزار

 271135در این سال، متوسط مجموع درآمد ساالنه یک خانوار شهری  سیستان و بلوچستاندر استان  .است داده تشکیل

سهم درآمد پولی به درآمد غیر پولی هزار ریال بوده که پایین ست که  شور ا سط کل ک صد به  84تر از متو صد  16در در

سال  شد درآمد  ست. میزان ر سال قبل حدود  1395ا ست. 20به  صد ا در دو روند طولی درآمدهای پولی و غیرپولی  در

 .دهدیمی را نشان ادورهآمده است و نمودارها میران تغییرات  1395 تا 1387جدول زیر در سطح کشور و استان از سال 

 32750 حدود هزار ریال )ماهانه 393005 حدود شهری خانوار یک ساالنه ناخالص هزینه متوسط 1395 سال در

، متوسط هزینه سیستان و بلوچستاندر استان  .است افزایش داشته درصد 11.5 قبل سال در مقایسه با که بود ریال( هزار

 23407هزار ریال )ماهیانه حدود  280894تر از میانگین متوسط کل کشور و در حدود ناخالص یک خانوار شهری، پایین

 ت.درصد افزایش داشته که بیشتر از رشد کل کشور اس 19.6سال قبل حدود  در مقایسه باهزار ریال( بوده که 

درآمدهای ماهانه استتت.  در مقایستته بای ماهانه هانهیهزباال بودن  ی خانوار،هانهیهزتوجه در درآمدها و نکته قابل

 .کندیمهزار ریال بیشتر از درآمد خود خرج  632متوسط، در سال  طوربهخانوار ایرانی 

  

                                                           
 آزاد )کشاورزی مشاغل از درآمد تعاونی(، و خصوصی دولتی، )بخش حقوق و مزد از درآمد از: اندعبارت پولی درآمد انواع. 1

 ارزش عبارت است از پولی غیر درآمد .دومدست کاالهای فروش از حاصل درآمد و متفرقه درآمدهای غیرکشاورزی(، و

حقوق، رایگان )نه از خانوار  و مزد برابر در خدمات و کاالها ارزش و رایگان و خدمت در برابر شخصی، مسكن اجاری
 .غیرکشاورزی و کشاورزی کسب محل از ،در خانه مصرف برای تولید دیگر(
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 (الی)هزار ر 1395تا  1387خانوار در کل کشور از سال  یهانهیهز نیانگیدرآمد و م نیانگیمجموع م: 21 -5جدول شماره 

 

 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه کشور کل

 %100 393006 %100 352651 %100 328760 %100 284462 %100 216540 %100 173926 %100 141662 %100 127139 %100 115445 ناخالص هزینه کل جمع

 %22/9 89976 %23/6 83276 %24/6 80807 %26/3 74724 %26/2 56841 %24/9 43267 %24/9 35213 %23/7 30168 %23/8 27475 هایدنیآشام و هایخوراک

 %0/3 1334 %0/3 1118 %0/4 1159 %0/4 1176 %0/4 863 %0/3 558 %0/4 519 %0/4 519 %0/4 453 دخانیات

 %4/3 16914 %4/5 15897 %4/6 15243 %4/6 13149 %4/5 9842 %4/6 7963 %4/9 6931 %5/1 6447 %4/6 5359 کفش و پوشاک

 %35/5 139435 %35/0 123496 %33/4 109902 %34/1 97074 %32/9 71158 %30/6 53292 %30/1 42637 %31/4 39879 %33/1 38211 ریو سا وگاز برق ،آب مسكن،

 %4/0 15777 %4/1 14536 %4/1 13600 %4/2 11923 %4/5 9647 %4/8 8304 %5/2 7382 %5/3 6703 %5/0 5812 و خدمات اثاث لوازم،

 %5/9 23153 %5/8 20549 %5/8 19031 %5/6 16021 %5/5 11858 %5/3 9300 %5/6 7866 %5/1 6455 %4/5 5209 درمان و بهداشت

 %10/6 41851 %10/2 36034 %10/4 34043 %8/5 24299 %9/4 20390 %11/7 20310 %11/3 16014 %11/6 14767 %11/6 13365 نقل و حمل

 %2/1 8322 %2/1 7489 %2/1 7030 %2/0 5730 %2/0 4415 %2/3 3941 %2/3 3203 %2/3 2942 %2/6 2983 ارتباطات

 %1/9 7649 %2/0 6940 %2/4 7727 %2/3 6549 %2/3 5070 %2/7 4691 %2/8 3952 %2/7 3460 %2/4 2824 فرهنگی امور و تفریح

 %1/9 7344 %1/9 6524 %1/9 6170 %1/8 4990 %1/9 4217 %2/1 3653 %2/5 3475 %2/2 2854 %2/3 2651 تحصیل

 %2/1 8368 %2/1 7402 %2/0 6553 %2/1 5857 %2/1 4535 %2/3 3973 %2/2 3143 %2/2 2846 %2/1 2482 هتل و رستوران

 %8/4 32884 %8/3 29389 %8/4 27494 %8/1 22970 %8/2 17703 %8/4 14673 %8/0 11326 %7/9 10099 %7/5 8623 متفرقه خدمات و کاالها

 درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد کشور

 %100 392373 %100 352586 %100 313820 %100 276867 %100 209059 %100 167197 %100 136814 %100 123949 %100 113182 پولی غیر و درآمدپولی مجموع

 %69/3 272049 %69/7 245638 %69/7 218732 %69/2 191623 %70/9 148119 %73/9 123615 %73/3 100306 %71/8 88961 %70/4 79628 ناخالص پولی درآمد

 %30/7 120325 %30/3 106948 %30/3 95088 %30/8 85245 %29/1 60940 %26/1 43582 %26/7 36508 %28/2 34988 %29/6 33555 پولی غیر درآمد
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 (الی)هزار ر 1395تا  1387از سال استان سیستان و بلوچستان خانوار در  یهانهیهز نیانگیدرآمد و م نیانگیمجموع م: 22 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه درصد هزینه سیستان و بلوچستان

 %100 280894 %100 234838 %100 198273 %100 181013 %100 139177 %100 127125 %100 109804 %100 81731 %100 90856 ناخالص هزینه کل جمع

 %36/7 103190 %38/5 90380 %41/9 82995 %43/6 78962 %39/8 55330 %34/3 43582 %31/7 34814 %33/0 26940 %38/7 35152 هایدنیآشام و هایخوراک

 %0/1 391 %0/2 444 %0/6 1206 %0/8 1376 %0/3 385 %0/3 324 %0/2 222 %0/3 225 %0/1 115 دخانیات

 %5/9 16498 %4/7 11128 %5/5 10868 %5/1 9168 %4/4 6101 %6/7 8480 %6/4 7054 %5/2 4270 %5/6 5068 کفش و پوشاک

 %21/6 60536 %23/8 55847 %20/3 40219 %19/6 35566 %20/4 28455 %19/5 24727 %19/1 20956 %22/6 18480 %19/7 17865 وسایر وگاز برق ،آب مسكن،

 %4/3 12169 %4/1 9639 %4/2 8254 %4/1 7346 %5/0 6983 %4/9 6255 %5/2 5752 %4/8 3933 %5/5 4959 وخدمات اثاث لوازم،

 %4/8 13498 %5/1 11934 %3/5 7003 %4/2 7662 %6/4 8910 %3/8 4848 %5/2 5724 %5/1 4181 %4/4 3987 درمان و بهداشت

 %10/0 28079 %8/6 20253 %9/0 17931 %8/6 15482 %8/6 12019 %14/4 18265 %13/2 14525 %14/1 11545 %9/6 8682 نقل و حمل

 %2/6 7373 %2/4 5704 %2/4 4766 %2/2 3977 %2/2 3067 %2/7 3492 %2/7 3005 %2/7 2170 %2/8 2520 ارتباطات

 %1/1 3054 %1/1 2581 %1/1 2245 %1/4 2465 %1/6 2161 %2/0 2581 %3/0 3321 %1/5 1222 %2/1 1875 فرهنگی امور و تفریح

 %1/7 4706 %1/6 3655 %1/6 3139 %1/5 2734 %2/0 2717 %1/7 2198 %1/9 2039 %2/4 1967 %2/2 1966 تحصیل

 %1/7 4853 %1/2 2885 %1/5 2949 %1/1 2050 %1/9 2609 %1/7 2144 %1/7 1834 %1/3 1064 %1/4 1306 هتل و رستوران

 %9/5 26548 %8/7 20388 %8/4 16698 %7/9 14225 %7/5 10440 %8/0 10229 %9/6 10558 %7/0 5736 %8/1 7362 متفرقه خدمات و کاالها

 درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد درصد درآمد کشور

 %100 271136 %100 227432 %100 175264 %100 155484 %100 124494 %100 119624 %100 106771 %100 82047 %100 78300 پولی وغیر درآمدپولی مجموع

 %84/2 228211 %82/2 187048 %84/1 147330 %83/8 130279 %82/3 102421 %86/2 103134 %85/7 91500 %82/4 67570 %80/7 63167 ناخالص پولی درآمد

 %15/8 42924 %17/8 40384 %15/9 27934 %16/2 25205 %17/7 22073 %13/8 16491 %14/3 15271 %17/6 14477 %19/3 15133 پولی غیر درآمد



چابهار یصنعت -یسازمان منطقه آزاد تجار حوزه نفوذ یاجتماع یهایژگیوو  یتیّجمع تیمطالعه وضع  

223 

 خانوار شهری در کشور و استان سیستان و بلوچستان ناخالص یهانهیهزمجموع درآمدپولی وغیر پولی ناخالص و مجموع : 29 -5نمودار شماره 

 
 1395تا  1386در نقاط شهری کل کشور و استان سیستان و بلوچستان  ناخالص خانوار یهانهیهزنسبت تغییرات : 30 -5نمودار شماره 
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شور به سطح ک سهم هزینهدر  شترین  سکن، آب، برقصورت میانگین بی سوخت و گاز های خانوار به ترتیب مربوط به م سایر  صد، خوراکی 36ها با و  شامیدنی و هادر صد،  23ها آ در

ها و جای مسکن، خوراکیبخش اما با ترتیبی متفاوت است. در رتبه اول به 3 های خانوار، مربوط به همان، بیشترین سهم هزینهسیستان و بلوچستاندرصد است. در استان  11ونقل حدود حمل

 های بعدی قرار دارند.در رتبه 10ونقل با ، حمل22درصد، در رتبه دوم، مسکن، آب، برق و گاز با  37ها با حدود آشامیدنی

درصد  33میزان هزینه مسکن  91است. سال  ریمتغی خوراکی و آشامیدنی هانهیهزکه بیشتر بین دو بخش مسکن و  دهدیمی را نشان جزئتغییرات  1395تا  1391بررسی روند از سال 

 1395درصد  22به  1391درصد سال  20ی مسکن از هانهیهزی خوراکی و آشامیدنی کاهش داشته است. در استان سیستان و بلوچستان نیز، هانهیهزاز  زمانهمو  افتهیشیافزا مروربهبوده که 

 درصد رسیده است. 37درصد به  40ی خوراکی و آشامیدنی از هانهیهز زمانهمرسیده و 

 

 خانوار در سطح کشور و استان سیستان و بلوچستان یهانهیهزدر  دارتیاولوبررسی میزان تغییرات سه مورد : 23 -5جدول شماره 

  1391 1392 1393 1394 1395 

 %22/9 %23/6 %24/6 %26/3 %26/2 هایدنیآشام و هایخوراک کشور کل

 %35/5 %35/0 %33/4 %34/1 %32/9 ها وسایرسوخت وگاز برق ،آب مسكن،

 %10/6 %10/2 %10/4 %8/5 %9/4 نقل و حمل 

 و سیستان

 بلوچستان

 %36/7 %38/5 %41/9 %43/6 %39/8 هایدنیآشام و هایخوراک

 %21/6 %23/8 %20/3 %19/6 %20/4 ها وسایرسوخت وگاز برق ،آب مسكن،

 %10/0 %8/6 %9/0 %8/6 %8/6 نقل و حمل
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 کل کشور و استان سیستان و بلوچستان سبد خانوار یهانهیهزدرصد سه مورد اولویت دار در : 31 -5نمودار شماره 

 

 سبد خانوار به تفکیک هر بخشی هانهیهزبررسی  -5-5-1

را صرف  هانهیهزدرصد  35ی سبد خانوار؛ بیش از انهیهزبخش  نیترمهم عنوانبه. مسکن شودیمی سبد خانوار در سطح کشور و استان پرداخته هابخشاز  هرکدامدر ادامه به بررسی 

ی هانهیهزسطح کشور  در .شودیمخوراکی و آشامیدنی بین کشور و استان، جبران  یهانهیهزتالف در بخش درصد است. این اخ 22. در صورتی که این مورد در استان، حدود کندیمخود 

درصد از سبدخانوار با به خود اختصاص  10 باًیتقر، هم در سطح کشور و هم استان، ونقلحملدرصد؛ است. در ارتباط با  37درصد است در صورتی که در استان  23خوراکی و آشامیدنی 

شور دهدیم ستان  8. کاالها و خدمات متفرقه در ک صد و ا شور  5/9در سطح ک صد؛ بهداشت درمان  ستان  6در صد و ا شور  5در صد؛ پوشاک و کفش ک ستان  4در صد لوازم و اثاث  6و ا در

که هزینه تفریح  انددادهدرصد از سبد خانوار را به خود اختصاص  2. بقیه موارد زیر رندیگیمی بعدی قرار هاتیاولودرصد در  4در سطح کشور و هم استان  هم باًیتقرمورد استفاده در خانه، 

ریزی موردتوجه قرار گیرد. همچنین هزینه تحصیالت بعد از مصرف دخانیات، در کمترین رتبه قرار در برنامه تواندیمدرصد است. این مسئله  1و در استان  2و امور فرهنگی در سطح کشور 

 ان آن در استان کمتر از میانگین کشوری است. این مسئله نیز نیاز به توجه ویژه دارد.دارد و میز
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 1395هر بخش به تفکیک کل کشور و استان سیستان و بلوچستان در سال  یهانهیهزبررسی سبد خانوار و درصد : 24 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناخالص سبد خانوار در کل کشور و استان سیستان و بلوچستان یهانهیهزنسبت : 32 -5نمودار شماره 
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کل کشور سیستان و بلوچستان

 بلوچستان و سیستان کشور لک  بلوچستان و سیستان کشور کل 

 %4/3 %4/0 درخانه مورداستفاده وخدمات اثاث لوازم، %21/6 %35/5 ها وسایرسوخت وگاز برق ،آب مسكن،

 %1/7 %2/1 هتل و رستوران %36/7 %22/9 هایدنیآشام و هایخوراک

 %2/6 %2/1 ارتباطات %10/0 %10/6 نقل و حمل

 %1/1 %1/9 فرهنگی امور و تفریح %9/5 %8/4 متفرقه خدمات و کاالها

 %1/7 %1/9 تحصیل %4/8 %5/9 درمان و بهداشت

 %0/1 %0/3 دخانیات %5/9 %4/3 کفش و پوشاک
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  آموزش پایه و آموزش عالیبررسی وضعیت  -5-6

و  هاندریماصل توسعه انسانی است. آموزش آدمی را از قید و بند جبرهای تاریخی و مکانی  نیتریاهیپاآموزش 

 ند،غلبه ک یاجامعهی بر باستتوادی در ستتوادبی. آموزش رهایی استتت و تا زمانی که میزان دیگشتتایمراه بهتر زیستتتن را 

ی معیارهای بیرون ،کیفیت زندگی افراد را افزایش دهد تا زمانی که آموزش و آگاهی درونی نشتتتود تواندینمتوستتتعه 

 زیادی نخواهند داشت. یرگذاریتأثتوانایی 

 سال 6وضعیت باسوادی در جمعیت باالی  -5-6-1

بی سدور از مرکز و پایتخت، از وضعیت کیفی و کمی منا یهااستان ویژهبه هااستانوضعیت آموزش در برخی از 

سانی  رخ است. ن توجهقابل ازیموردنو هم امکانات آموزشی  دهندهآموزشبرخوردار نیست. این وضعیت هم در نیروی ان

شور  سوادی کل ک ستان  6/87با سطح ا صد در  سی  76در سطح حوزه مورد برر شان از  8/65و در  ضعیت ن ست. این و ا

ی تفاوت دیگر بین نقاط شهر سی با سطح کل کشور دارد.مورد برر یهاشهرستاندرصد نرخ باسوادی  20تفاوت بیش از 

 17درصد و در سطح شهرستان چابهار  16درصد، در سطح استان  12با نقاط روستایی است. این تفاوت در سطح کشور 

درصتتد تفاوت وجود دارد. وضتتعیت آموزش روستتتاهای استتتان، بستتیار نامناستتب و با کمبودهای متعددی همراه استتت. 

سوادی مردان حدود  همچنین باید سوادی بین دو جنس توجه ویژه کرد که میزان با صد باالتر از  15به تفاوت میزان با در

 مورد بررسی است. یهاشهرستانباسوادی زنان در 

 مورد بررسی یهامحدوده: نرخ باسوادی به تفکیک 25 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

                                                           
 آمار کل کشور براساس هزار نفر است. :1

 باسوادان محدوده

 کشور کل

 نرخ زن مرد روستایی شهری

 باسوادی

 کل

نرخ 

 باسوادی

 شهری

 نرخ

 باسوادی

 روستایی

 نرخ

 باسوادی

 مرد

 نرخ

 باسوادی

 زن

 84/2 91/0 78/5 90/8 87/6 29754 32913 14362 48305 62667 1کشور کل

 70/8 81/2 68/2 84/2 76/0 801762 931430 789986 943206 1733192 بلوچستان و سیستان

 59/6 72/7 61/3 76/2 65/8 184773 231863 270999 142637 413636 نفوذ حوزه کل

 61/1 73/6 60/7 77/7 67/5 69490 86765 84508 71747 156255 چابهار شهرستان

 65/1 80/0 60/2 79/2 69/5 24191 35128 24988 31331 56319 کنارک شهرستان

 54/1 66/9 58/7 70/5 60/4 40734 49596 74698 15632 90330 سرباز شهرستان

 57/0 73/3 65/3 64/2 65/1 14508 18229 26583 6154 32737 قصرقند شهرستان

 61/2 72/2 64/6 75/9 66/9 35850 42145 60222 17773 77995 نیک شهر شهرستان
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 مورد بررسی یهامحدوده: نرخ باسوادی به تفکیک 33 -5نمودار شماره 

 

 ان و کارکنان آموزشیآموزدانشوضعیت  -5-6-2

درصد جمعیت کشور است. این نسبت  18وجود دارد که حدود  آموزدانشمیلیون نفر  14بیش از در سطح کشور 

 آموزدانشنفر، یک نفر در سطح استان  4درصد است. به عبارتی از هر  25 توجهقابلدر استان سیستان و بلوچستان عدد 

ست که جمعیتی بالغ بر  شامل  700ا ستان. در شودیمهزار نفر را  سی، حدود  یهاشهر  آموزدانشهزار نفر  186مورد برر

درصد از  3/24است که  نفر هزار 70؛ سهم شهرستان چابهار نزدیک دهدیمدرصد جمعیت را تشکیل  24وجود دارد که 

شکیل جمعیت  سبت در دهدیمرا ت س. این ن سان 6/25تا  2/22دیگر بین  یهاتانشهر صد در نو ست. برای  در میلیون  14ا

هزار  33هزار نفر کارکنان آموزش پرورش در سطح کل کشور وجود دارد. سهم استان نزدیک  800؛ نزدیک آموزدانش

شان  2200نفر و سهم شهرستان چابهار  سرانه کارکنان و معلمان ن سرانه معل دهدیمنفر است. بررسی   زآمودانشم به که 

یک معلم و در سطح حوزه نفوذ برای  آموزدانش 30یک معلم، در سطح استان برای  آموزدانش 25برای  در سطح کشور

برای  آموزدانش 54و سرباز  46 ک، کنارآموزدانش 44نفر یک معلم وجود دارد. این آمار در سطح شهرستان چابهار  40

ان آموزنشدازیادی گذاشتتته و باعث پایین آمدن کیفیت آموزش  تأثیرموزش هر معلم استتت. این وضتتعیت در کیفیت آ

 میزان کیفیت آموزشتتی نیروهای انستتانی )معلمین و نیستتت، بیانقابل. همچنین از دیگر مستتائلی که به زبان آمار، شتتودیم

سطح  ستانمدیران( در  ستان و  یهاا ستان و بلوچ سی ستان  ست. در ا ستانمحروم ا س یهاشهر سئله ب سی نیز م یار مورد برر

شی در میزان قبولی  توجهقابلپررنگ و  صلی پایین بودن کیفیت آموز ست. پیامدهای ا صیلی یهاهیپاا از آن  ترمهمو  تح

شگاهدر میزان قبولی در کنکور  ستان از  یهادان شجویان ا سهم دان ست. تقریباً  شگاهمادر ا شور، نزدی یهادان ک به مادر ک

حوزه درمان  ویژهبهمختلف  یهاحوزهورتی که یکی از نیازهای منطقه وجود نیروهای متخصتتص در صتتفر استتت در صتت

ای در نیروی انستتانی بر گذاریستترمایهپزشتتکی و فنی و مهندستتی استتت. برای این منظور جذب برخی از استتاتید موفق و 

شگاه  وضعیت آموزش را از دور باطل خارج  تواندیمبهبود وضعیت آموزشی و رسیدن به نتایج درخشان در ورود به دان

شاهده  طورهمانکند.  ستان چابهار  ،شودیمکه در نمودار زیر م شهر ست  آموزدانش 44سرانه معلم در  برای یک معلم ا
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شوری سرانه  کهدرحالی سط ک سانی  25متو ست. این تفاوت نیاز به افزایش نیروی ان می و ک ازنظرنفر به ازای یک معلم ا

 .دهدیمقرار  تأکید کیفی را مورد

 مورد بررسی یهامحدودهمربوطه در  یهاسرانهی و کارکنان آموزشی و آموزدانش: جمعیت 26 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدوده به تفکیک به کل جمعیت آموزدانش: نسبت 34 -5نمودار شماره 

 

 مورد بررسی یهامحدودهبه تفکیک  آموزدانش: سرانه معلم به 35 -5نمودار شماره 
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 سرانه آموزشی کارکنان آموزدانش 

 و مدیریت معلم جمع دختر پسر جمع محدوده

 شیبخکیفیت

 آموزدانش

 جمعیت به

 کل

 کارکنان

 به آموزشی

 آموزدانش

 به معلم

 آموزدانش

 25 18 %17/8 226997 569892 796889 6871016 7349326 14220342 کشور کل

 30 21 %24/7 9655 22988 32643 322576 363612 686188 بلوچستان و سیستان

 40 28 %24/2 1929 4671 6600 86808 99454 186202 نفوذ حوزه کل

 44 31 %24/3 651 1560 2211 31457 37386 68843 چابهار شهرستان

 46 33 %22/2 195 472 667 9926 11831 21757 کنارک شهرستان

 54 36 %23/5 403 816 1219 20399 23349 43688 سرباز شهرستان

 38 28 %25/5 147 413 560 7322 8281 15603 قصرقند شهرستان

 26 19 %25/6 533 1410 1943 17704 18607 36311 نیک شهر شهرستان
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 یدبستانشیپآموزش مقطع  یهاسرانهبررسی   -5-6-2-1

ستانشیپتعداد کودکان  هزار  40هزار آموزشگاه و  28هزار است که این تعداد در  837در کل کشور حدود  یدب

سرانه کالس به  ستند.  شغول آموزش ه ساس  20 آموزدانشکالس م ست. برا شور ا سطح کل ک آماری  یهادادهنفر در 

ستانیپیش مقطعان آموزدانش؛ تعداد 1395سالنامه  شگاه و  1100هزار در قالب  61 دب ست که  3800آموز کالس درس ا

 .دهدیمنفر در هر کالس را نشان  16سرانه 

 14و نیک شهر  10، قصرقند 16نفر، سرباز  12نفر، کنارک  12مورد بررسی، سرانه چابهار  یهاشهرستاندر سطح 

 اهمیتکمبه آموزش کودکان و  هاخانوادهاجباری نبودن آموزش و عدم عالقه  عامل این مستتتئله به نیترمهمنفر استتتت. 

 هاخانوادهآموزشتتی نیز در میزان استتتقبال  یهانهیهز. از طرف دیگر شتتودیموالدین مربوط  یهانگرشآموزش در  بودن

شی و کار در این حوزه، آگاهی ب نیترمهممنفی دارد. بدین منظور  تأثیربرای ثبت نام کودکان  مختلف  یهاهبرنام ارائهخ

 در مقاطع ابتدایی و قبل از آن است. ویژهبهفرهنگی برای مهم جلو دادن آموزش 

 مورد بررسی یهامحدودهبه تفکیک  دبستانیپیشان آموزدانش: سرانه کالس به 27 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدودهبه تفکیک  دبستانیپیشان آموزدانش: سرانه کالس به 36 -5نمودار شماره 
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سرانه کالس به دانش آموز پیش دبستانی به تفکیک محدوده های مورد بررسی

 آموزشی امکانات دبستانیپیش آموزدانش 

 آموزدانش به کالس سرانه کالس آموزشگاه دختر پسر جمع محدوده

 20/6 40702 28220 410389 426740 837129 کشور کل

 16/1 3832 1100 30376 31193 61569 بلوچستان و سیستان

 13/0 1510 315 9602 10076 19678 کل حوزه نفوذ

 12/2 538 120 3134 3441 6575 چابهار شهرستان

 12/5 195 97 1180 1260 2440 کنارک شهرستان

 16/1 317 35 2526 2568 5094 سرباز شهرستان

 9/8 214 25 1049 1045 2094 قصرقند شهرستان

 14/1 246 38 1713 1762 3475 نیک شهر شهرستان
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 آموزش مقطع دبستان یهاسرانهبررسی  -5-6-2-2

استتت که این وضتتعیت در  آموزدانش 29مربوط به کل کشتتور، به ازای یک معلم،  یهاستترانهدر مقطع ابتدایی، 

ستان  ستان چابهار  30ا شهر سطح  شور شودیم آموزدانش 36و در  سطح ک سرانه کالس درس نیز در  در  آموزدانش 24. 

است. این وضعیت نشان از نیاز  آموزدانش 27و در سطح شهرستان چابهار  23یک کالس درس است که در سطح استان 

مورد بررسی دارد. در سطح شهرستان سرباز  یهاشهرستانشدید به معلم و فضاهای آموزشی در مقطع ابتدایی در سطح 

 مورد بررسی دارد. یهاشهرستانرا در بین  آموزدانشنفر است که بیشترین  48، آموزدانشسرانه معلم به  وضعیت

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس ابتدایی به تفکیک  یهاسرانه: 28 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس ابتدایی به تفکیک  یهاسرانه: 37 -5نمودار شماره 
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سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز سرانه  کالس به دانش آموز سرانه معلم به دانش آموز

 سرانه امکانات آموزشی آموزشی کارکنان ابتدایی آموزدانش 

 و مدیریت معلم دختر پسر جمع محدوده

 شیبخکیفیت

 سرانه کالس آموزشگاه

 به کارکنان

 آموزدانش

 سرانه

 به کالس

 آموزدانش

 معلم سرانه

 به

 آموزدانش

 29 24 21 321865 63322 93068 265057 3712099 3936666 7648765 کشور کل
 30 23 23 18258 3591 4565 14089 205527 219970 425497 بلوچستان و سیستان

 36 23 28 5318 1058 979 3304 58270 61822 120092 نفوذ حوزه کل
 43 27 32 1636 251 359 1013 21210 22823 44033 چابهار شهرستان
 41 25 31 563 99 106 346 6827 7301 14128 کنارک شهرستان
 48 21 36 1419 231 216 616 14434 15347 29781 سرباز شهرستان
 30 21 25 461 110 69 319 4627 4965 9592 قصرقند شهرستان
 22 18 18 1239 367 229 1010 11172 11386 22558 نیک شهر شهرستان
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 آموزش دوره اول متوسطه یهاسرانهبررسی  -5-6-2-3

 22در ستتتطح کشتتتور، ستتترانه معلم  وجودبااین، کندیمان کاهش پیدا آموزدانشدر دوره متوستتتطه اول، تعداد 

 آموزدانش 25و  27به  هانستتبتاستتت. در صتتورتی که در ستتطح استتتان این  آموزدانش 25و ستترانه کالس  آموزدانش

است. در این مقطع بیشتر  آموزدانش 27و سرانه کالس  آموزدانش 44معلم  در سطح شهرستان چابهار نیز، سرانه .رسدیم

ع دوره استتت برای مقط یاهیپاصتتورت بگیرد. این مقطع  ییهاریزیبرنامهبه معلم آموزشتتی نیاز استتت و باید در این زمینه 

شان  ضعیت ن ست؛ و سطه دوم ا شند؛ برای انتخا یترفیضعان در این دوره پایه آموزدانشکه اگر  دهدیممتو شته با ب دا

درمان و  یهاحوزهمتخصصان در  بهصورتی که جامعه  در تجربی و ریاضی شایستگی کمتری خواهند داشت؛ یهارشته

 است. نیازمند فنی و مهندسی

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس دوره اول متوسطه به تفکیک  یهاسرانه :29 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس دوره اول متوسطه به تفکیک  یهاسرانه :38 -5نمودار شماره 
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سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز سرانه  کالس به دانش آموز سرانه معلم به دانش آموز

 سرانه امکانات آموزشی آموزشی کارکنان اول متوسطه آموزدانش 

 و مدیریت معلم دختر پسر جمع محدوده

 شیبخکیفیت

 کارکنان کالس آموزشگاه

 به

 آموزدانش

 به السک

 آموزدانش
 سرانه

 به معلم

 آموزدانش

 22 25 16 125943 24234 57972 142609 1491147 1621096 3112243 کشور کل
 27 25 18 4986 976 2459 4563 53950 69716 123666 بلوچستان و سیستان

 42 24 25 1242 238 506 721 12616 17567 30183 نفوذ حوزه کل
 44 27 28 441 75 147 267 4726 6977 11703 چابهار شهرستان
 54 26 30 137 31 52 67 1452 2144 3596 کنارک شهرستان
 55 22 28 279 49 108 109 2413 3588 6001 سرباز شهرستان
 40 24 23 104 20 48 63 1050 1469 2519 قصرقند شهرستان
 30 23 17 281 63 151 215 2975 3389 6364 نیک شهر شهرستان
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 آموزش دوره دوم متوسطه یهاسرانهبررسی  -5-6-2-4

فضاهای آموزشی تفاوت اندکی با کل کشور  ازنظربا توجه به جدول و نمودار زیر، وضعیت دوره متوسطه دوم، 

شی، تفاوت  ازنظردارد، اما  ست.  موردتوجهسرانه معلم و کارکنان آموز شور  ویژهبها سرانه کل ک  15در ارتباط با معلم، 

که اشتتاره شتتد، کیفیت آموزشتتی نیز بستتیار  طورهماناستتت. از طرفی دیگر،  آموزدانش 25و ستترانه چابهار  آموزدانش

یرد و اساسی صورت گ یهاریزیبرنامهاز متوسط کل کشور است که باید در زمینه آموزش و امکانات آموزشی  ترنییپا

 انجام شود. ییهاگذاریسرمایهنتایج بهتر،  برای رسیدن به

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس دوره دوم متوسطه به تفکیک  یهاسرانه :30 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدودهمدارس دوره دوم متوسطه به تفکیک  یهاسرانه :39 -5نمودار شماره 

 
 

ان آموزدانشانتخاب شده توسط  یهارشتهدوره متوسطه دوم و درصد جنسیت در  پراکندگیدر دو جدول زیر، 

ر مقایسه ددر سطح کشور و استان، اشاره به اولویت تحصیل پسران  توجهقابل یهاتفاوتاست. از  قرارگرفتهمورد بررسی 

هستند؛ اما  لیتحصدرصد دختر مشغول به  48درصد پسر و  52دختران است. در پایه اول متوسطه، در سطح کل کشور  با
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سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز سرانه  کالس به دانش آموز سرانه معلم به دانش آموز

 سرانه امکانات آموزشی آموزشی کارکنان دوم متوسطه آموزدانش 

 و مدیریت معلم دختر پسر جمع محدوده

 شیبخکیفیت

 کارکنان کالس آموزشگاه

 به

 آموزدانش

 به کالس

 آموزدانش

 معلم سرانه

 به

 آموزدانش

 15 19 10 116932 18943 70176 147305 1089205 1098954 2188159 کشور کل
 19 19 11 3856 739 2474 3895 31766 40925 72691 بلوچستان و سیستان

 26 19 15 827 183 432 613 6199 9764 15933 نفوذ حوزه کل
 25 21 16 307 67 137 257 2324 3975 6299 چابهار شهرستان
 28 19 17 83 19 35 55 453 1103 1556 کنارک شهرستان
 31 18 17 155 37 79 90 996 1836 2802 سرباز شهرستان
 45 20 23 71 13 30 31 596 802 1398 قصرقند شهرستان
 22 18 12 211 47 151 180 1830 2048 3878 نیک شهر شهرستان
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است. این نسبت در شهرستان کنارک  38به  62بررسی  مورد یهاشهرستانو در سطح  42به  58در سطح استان این نسبت 

صد  29به  71 سدیمدر صیل دختران، ازدواج زودهنگام دختران، عدم ر سبت به تح سئله با توجه به فرهنگ منطقه ن . این م

 شغلی برابر و... قابل تبیین است. یهافرصتوجود 

 ان پایه دوره دوم متوسطه با توجه به مقاطع تحصیلیآموزدانشفراوانی  پراکندگی: 31 -5جدول شماره 

 

توجه به مقاطع تحصیلی به تفکیک  ان پایه دوره دوم متوسطه باآموزدانشدرصد  پراکندگی: 32 -5جدول شماره 

 جنسیت

  

 محدوده

 

 چهارم سال سوم و دوم پایه اول پایه

 کاردانش یاحرفه و فنی نظری متوسطه

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 244813 178414 67497 117548 51587 86131 296135 251873 429173 464988 کشور کل
 7378 6370 1627 4692 631 2302 9677 10354 12543 17207 بلوچستان و سیستان

 1265 1473 318 1314 127 345 1991 2572 2468 4060 کل حوزه نفوذ

 394 490 126 579 68 226 744 974 992 1706 چابهار شهرستان
 66 192 21 163 18 22 148 227 200 499 کنارک شهرستان
 183 236 58 295 0 24 335 509 390 772 سرباز شهرستان
 164 160 12 66 0 0 208 263 212 313 قصرقند شهرستان
 458 395 101 211 41 73 556 599 674 770 نیک شهر شهرستان

 چهارم سال سوم و دوم پایه اول پایه محدوده

 کاردانش یاحرفه و فنی نظری متوسطه

 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

 %58 %42 %36 %64 %37 %63 %54 %46 %48 %52 کشور کل
 %54 %46 %26 %74 %22 %78 %48 %52 %42 %58 بلوچستان و سیستان

 %46 %54 %19 %81 %27 %73 %44 %56 %38 %62 کل حوزه نفوذ
 %45 %55 %18 %82 %23 %77 %43 %57 %37 %63 چابهار شهرستان
 %26 %74 %11 %89 %45 %55 %39 %61 %29 %71 کنارک شهرستان
 %44 %56 %16 %84 %0 %100 %40 %60 %34 %66 سرباز شهرستان
 %51 %49 %15 %85 %0 %0 %44 %56 %40 %60 قصرقند شهرستان
 %54 %46 %32 %68 %36 %64 %48 %52 %47 %53 نیک شهر شهرستان
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 آموزش عالیوضعیت  -5-6-3

 ازنظر. هر چه وضتتتعیت آموزش پایه ردیگیمآموزش عالی در راستتتتای آموزش پایه و مستتتائل مرتبط با آن قرار 

نیز صادق است.  ؛ برعکس این مسئلهشودیمو کاراتر  تیفیباکآموزش عالی  سبب پایداری ،کمیت و کیفیت باالتر باشد

ستان . شودیمبه آموزش عالی منتقل  مشکالت آموزش پایه، مبود ک از مورد بررسی یهاشهرستان ویژهبهآموزش عالی ا

 انمی. از بردرنج میدانشتتگاهی مختلف و...  یهارشتتتهنبود ؛ یاحرفه دیاستتاتامکانات تخصتتصتتی، فضتتاهای آموزشتتی، 

نیک شهر، سرباز ظرفیت بسیار محدودی در  یهاشهرستانچابهار است و  شهر دانشگاهی، نیترمهم ه،گان 5 یهاشهرستان

 یارفهح دیاساتامکانات آموزشی و  از نظر ،میدانی و آماری یهادادهبا توجه به  دانشگاهی دارند. شهرستان چابهار، عرصه

 ازنظر یتادهیچ اس ،دانشگاه شهرستان نیترمهم عنوانبهبرخوردار نیست. دانشگاه دریانوردی چابهار از وضعیت مناسبی 

شگاه ندارد یعلمئتیهرتبه علمی در  صد از  7حدود  .دان ساتیددر شیار ا صد  34 ،رتبه دان ستادیاردر صد مربی  60و  ا در

درصد مربی  30و تنها  استادیاردرصد  49دانشیار،  درصد 13درصد استاد تمام،  6 ،هستند. در صورتی که در سطح کشور

 هستند.

 مورد بررسی یهامحدودهدر  هادانشگاه علمیهیئت: وضعیت 33 -5جدول شماره 

 

  

 آموزشگران یعلمئتیه جمع 

 غیر دانشگاهی

 علمی هیئت
 مربی مربی استادیار دانشیار استاد 

 آموزشیار

 کشور کل
81683 5147 10975 39731 24192 268 1370 

100% 6% 13% 49% 30% 0% 2% 

 بلوچستان و سیستان
1986 49 181 803 929 4 20 

100% 2% 9% 40% 47% 0% 1% 

 نفوذ حوزه کل
158 0 10 58 89 1 0 

100% 0% 6% 37% 56% 1% 0% 

 چابهار شهرستان
136 0 9 46 81 0 0 

100% 0% 7% 34% 60% 0% 0% 

 کنارک شهرستان
0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 سرباز شهرستان
4 0 0 0 4 0 0 

100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 

 قصرقند شهرستان
0 0 0 0 0 0 0 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 نیک شهر شهرستان
18 0 1 12 4 1 0 

0% 6% 67% 22% 6% 0% 0% 
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 مورد بررسی یهامحدودهترکیب درصدی آموزشگران دانشگاهی به تفکیک  :40 -5نمودار شماره 

 
 آموزش عالی مؤسساتدانشجویان  -5-6-3-1

 4با توجه به مقاطع تحصیلی در جدول زیر آمده است. در کل کشور بیش از  هاآنوضعیت دانشجویان و فراوانی 

هزار نفر  200میلیون  2مختلف مشتتغول به تحصتتیل هستتتند. حدود  یهارشتتتهمیلیون دانشتتجو در تمام مقاطع تحصتتیلی و 

شکیل  900مردان و یک میلیون و  شتر در مق ازنظر. دهندیمهزار نفر زنان ت صیلی نیز، بی سیمقاطع تح شنا صیل  طع کار تح

تبعیت  از وضتتعیت کل کشتتور باًیتقرنستتبت جنستتی و نستتبت دانشتتجویان در مقاطع تحصتتیلی  ،. در ستتطح استتتانکنندیم

سطح کندیم ستان؛ اما در  شترین  ،حوزه نفوذ یهاشهر سی به نفع مردان بوده و بی سبت جن ست. ن ضعیت کمی متفاوت ا و

نسبت در مقطع کارشناسی است. به دلیل کمبود ظرفیت در مقاطع باالتر، تعداد دانشجویان ارشد و دکتری بسیار اندک و 

شهرستان  سطحپزشکی در  یهارشتهنبود  ،نسبت کمی از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است. از نکات دیگر

پزشکی در پیرا یهارشتهتنها برخی از  ،به نیروی انسانی متخصص در حوزه درمان ازاندازهشیبچابهار است. برخالف نیاز 

 سطح شهرستان موجود است.

 شهرستانو جنس  برحسبآموزش عالی  مؤسساتمختلف تحصیلی  یهادوره: دانشجویان 34 -5جدول شماره 
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استاد دانشیار استادیار مربی آموزشگران دانشگاهی غیر هیت علمی

 دکتری تخصصی یاحرفهدکتری  ارشد کارشناسی کارشناسی کاردانی 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

 59220 81338 46316 38113 353553 410817 1179750 1156094 232757 515869 کشور کل
 627 812 1529 1233 5065 6003 30069 32262 4799 13818 بلوچستان و سیستان

 14 44 283 238 463 890 2685 5526 769 2607 نفوذ حوزه کل

 14 44 283 238 463 890 1849 4164 566 2007 چابهار شهرستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنارک شهرستان
 0 0 0 0 0 0 303 470 43 185 سرباز شهرستان
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان
 0 0 0 0 0 0 533 892 160 415 نیک شهر شهرستان
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 مورد بررسی یهامحدودهنسبت جنسیت در دانشجویان  :41 -5نمودار شماره 

 
 

 تحصیلی فنی یهارشتهو  یاحرفهمراکز فنی و  -5-6-4

یل اهمیت آموزش فنی و  به دل فهدر بحث آموزش؛  تانستتتدر منطقه و وجود  یاحر نه  یهالیپ غال در زمی اشتتتت

وزه نفوذ، . در سطح حشودیم یاحرفهبه وضعیت مراکز فنی و  یااشارهپتروشیمی، فوالد، کشتی رانی، گردشگری و... 

ستان نیز  3ویژه مردان و  4مرکز آموزش فنی ) 7تنها  مرکز است. با توجه به ظرفیت  19ویژه زنان( وجود دارد. در سطح ا

 مینه باشد.در این ز یاحرفهپاسخی برای نیاز به نیروی متخصص فنی و  تواندیمفنی دیگر، محدود مراکز، احداث مراکز 

 مورد بررسی یهامحدودهدر  یاحرفه: وضعیت مربیان و مراکز ثابت فنی و 35 -5جدول شماره 

 

شتهدر  شانجدول زیر  یاحرفهمربوط به مراکز فنی و  یهار شته  دهندهن ست. در ر ضعیت حرفه آموزان آمده ا و

وزه حدر میزان زنان بیشتتتر استتت.  ،بیشتتتر مردان مشتتغول به آموزش هستتتند در صتتورتی که در رشتتته خدمات ،صتتنعت

؛ یاحرفهدر حوزه نفوذ به دلیل محدودیت مراکز فنی و  هرچندنستتتبت مستتتاوی دارند؛  باًیتقرزنان و مردان ، یکشتتتاورز
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مرد زن

 ثابت مراکز مربیان محدوده

 زنان ویژه مردان ویژه جمع زن مرد جمع 
 116 209 586 1387 2837 4224 کشور کل

 9 10 24 64 63 127 بلوچستان و سیستان

 3 4 7 16 14 30 کل حوزه نفوذ

 1 1 2 6 6 12 چابهار شهرستان

 1 1 2 5 2 7 کنارک شهرستان

 0 1 1 1 3 4 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 1 1 2 4 3 7 نیک شهر شهرستان
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شرایط معکوس بوده و  درصدی از هنرجویان  10سطح کشور که  جزبهمیزان مردان فزونی دارد. در رشته فرهنگ و هنر 

 نیز نیست. یآموزحرفههیچ مرکز فرهنگ و هنر برای مردان وجود ندارد و هیچ  هاشهرستانمرد هستند، در سطح 

 حرفه آموزان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی پراکندگی: 36 -5شماره  جدول

 

عمده  یهاگروه برحسب یاحرفهمراکز ثابت سازمان آموزش فنی و  دگانیدآموزش : درصد42 -5نمودار شماره 

 آموزشی به تفکیک جنس
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کل کشور سیستان و بلوچستان کل حوزه نفوذ مورد مطالعه

صنعت مرد صنعت زن خدمات مرد خدمات زن

کشاورزی مرد کشاورزی زن فرهنگ و هنر مرد فرهنگ و هنر زن

 فرهنگ و هنر کشاورزی خدمات صنعت جمع 

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد 
 78904 7187 43772 54425 144180 110231 39420 345751 306276 517594 کشور کل

 2849 36 737 606 9016 3029 543 8193 13145 11864 بلوچستان و سیستان

 455 0 69 280 1634 960 12 1458 2170 2698 نفوذ حوزه کل

 192 0 0 57 543 151 12 734 747 942 چابهار شهرستان

 58 0 69 211 405 118 0 107 532 436 کنارک شهرستان

 36 0 0 12 114 183 0 385 150 580 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 169 0 0 0 572 508 0 232 741 740 نیک شهر شهرستان
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  درمان بهداشت وبررسی وضعیت  -5-7

بهداشتی و درمانی در اولویت  یهارساختیزسالمت، بهداشت و درمان از اولین نیازهای هر جامعه است. توجه به 

دولتی قرار داشته و نسبت به آن تعهدات زیادی بر عهده نظام اداری و حاکمیتی است. حوزه سالمت و درمان،  یهابرنامه

ست که  شگاهی و درمانی ا صی، آزمای شخی شکی، ت ستانی، خدمات پز شتی، بیمار دارای طیف مختلفی از امکانات بهدا

سی قرار  صورتبه سبه و مورد برر سبت واحدها به جمعیت( محا ست که خ تأکید. نیازی به ردیگیمسرانه )ن دمات و نی

ستان  یهاحوزهدر  ازیموردنامکانات  ستان و بلوچ سی ستان  سه بامختلف در ا ستاندیگر  در مقای شور در و میانگین ک هاا

سیار  شت و درمان نیز قرار دارد. یترنییپاسطح ب سالمت، بهدا سه با حوزه  سبی د در مقای ضعیت منا شور، و سط ک ر متو

 .شودیمخته و مسائل مربوط به این حوزه پردا هاسرانهسطح استان ندارد. در ادامه به بررسی 

 خدمات بهداشتی دهندهارائهمراکز بیمارستانی و  -5-7-1

ستان سیستان و بلوچستان  هاآنمورد از  22بیمارستان در سطح کشور وجود دارد که تنها  950بیش از  در سطح ا

ستان  سطح ا ست که این میزان در  ستان برای هر هزار نفر، دو تخت ا سرانه تخت بیمار زه وح و در تختکیقرار دارند. 

سی،  ست؛ 3/0نفوذ مورد برر شور برای  دیگرعبارتبه تخت ا سطح ک شته  تختیکنفر  500اگر در  ستان وجود دا بیمار

 227بیمارستتتان وجود دارد که جمعاً  3وجود دارد. در حوزه نفوذ  تختیکنفر  3500باشتتد، در ستتطح حوزه نفوذ برای 

ستا صرقند هیچ بیمار ستان کنارک و ق شهر ستان تخت دارد. در  شهر ستانی از  شته و برای رفع نیازهای بیمار نی وجود ندا

تخت فعال موجود استتت.  138هزار نفر، تنها یک بیمارستتتان با  300، برای حدود دیگرعبارتبه. شتتودمیچابهار استتتفاده 

س ستان چابهار در طول  ضعیت بیمار ستری نبوده و و سخگوی نیازهای درمانی و ب ، هیچ تخت الاین میزان به هیچ عنوان پا

نیازهای بخش  نیترمهمخالی نداشتتته و در راهروهای آن پر از مراجعان اورژانستتی استتت. با توجه به وضتتعیت موجود از 

 به میانگین کشوری نزدیک شود. هاسرانهتخت است که وضعیت  600درمان، احداث بیمارستان تخصصی با ظرفیت 

 1395 یثابت موجود برحسب نوع وابستگ یهاتختفعال کشور و  یهامارستانیبتعداد : 37 -5جدول شماره 

                                                           
 : سرانه تخت فعال به ازای هر هزار نفر است.1

 سرانه دولتی غیر دولتی  

 خصوصی خیریه نهادها ریسا اجتماعی تأمین پزشکی علوم دانشگاه کل جمع  1تخت

 تخت بیمارستان تخت بیمارستان تخت بیمارستان تخت بیمارستان تخت بیمارستان تخت بیمارستان محدوده

 1/97 19008 159 4906 32 13965 97 12021 72 107403 594 157303 954 کشور کل
 1/03 0 0 50 1 92 2 311 2 2418 17 2871 22 بلوچستان و سیستان

 0/29 0 0 0 0 0 0 0 0 227 3 227 3 نفوذ حوزه کل
 0/49 0 0 0 0 0 0 0 0 138 1 138 1 چابهار شهرستان
 0/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنارک شهرستان
 0/17         32 1 32 1 سرباز شهرستان
 0/00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان
 0/40 0 0 0 0 0 0 0 0 57 1 57 1 نیک شهر شهرستان



 صنعتی چابهار-آزاد تجاریتدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه 

240 

 

 مورد بررسی یهاحوزهسرانه تخت به تفکیک  :43 -5نمودار شماره 

 
در حوزه مراکز درمانی و بهداشتی، سرانه مربوط به مراکز بهداشتی، پایگاه بهداشتی  موردتوجه یهاسرانهاز دیگر 

 نفر جمعیت و کلیه مناطق شهری 6000با بیش از  واحدی مستقر در مناطق روستاییپایگاه بهداشت  و خانه بهداشت است.

ست و جمعیتی حدود  شتی زن، کاردان .دهدیمشش پورا نفر  12500ا شامل ماما، کاردان بهدا سنل در آن  شتی  پر بهدا

الیت مرکز فع و مرکز بهداشتتت استتت. کینیکل یپلکلینیک،  شتتامل درمانگاه،مراکز بهداشتتتی  مرد و خدمتگزار استتت.

مستتتقر در واحدی  ؛خانه بهداشتتت. با خدمات درمانی استتت توأممواردی  بهداشتتت عموماً انجام واکستتیناستتیون و در

 . جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت بادهدمی را نیز پوشش (روستاهای قمر)چند روستای دیگر  روستاست که غالباً

 هاآن و مرد، کارکنان خانه بهداشتتتت هستتتتند که بومی بودن بهورزان زن .نفر استتتت 2000حدود  (زن و مرد) مجوز 2

 شرایط ضروری است. از (اسکان در روستای اصلی یا روستاهای قمر)

 بهداشتی هیاول یهامراقبت دهندهارائهمراکز : 38 -5جدول شماره 

 

                                                           
 هزار نفر است. 10ی بهداشت به ازای هر هاخانهی مراکز بهداشتی، پایگاه بهداشت و هاسرانه 1
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 تسهیالت بهداشت پایگاه درمانی و بهداشتی مراکز 

 زایمانی

 یهاخانه

 بهداشت

 سرانه

 مراکز

 1بهداشتی

 سرانه

 پایگاه

 بهداشت

 سرانه

 خانه

   روستایی شهری جمع روستایی شهری جمع محدوده بهداشت

 2/23 0/53 0/69 17854 299 177 4021 4198 2697 2820 5517 کشور کل

 3/39 0/43 0/85 941 30 8 110 118 157 79 236 بلوچستان و سیستان

 3/87 0/18 0/84 298 13 3 11 14 48 17 65 نفوذ حوزه کل

 2/44 0/39 0/64 69 2 3 8 11 12 6 18 چابهار شهرستان

 3/46 0/31 0/81 34 3 0 3 3 5 3 8 کنارک شهرستان

 4/94 0/00 0/97 92 3 0 0 0 15 3 18 سرباز شهرستان

 3/93 0/00 0/82 24 2 0 0 0 4 1 5 قصرقند شهرستان

 5/57 0/00 1/13 79 3 0 0 0 12 4 16 نیک شهر شهرستان
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 10برای هر  39/0بهداشت در حوزه نفوذ فقط در شهرستان چابهار و کنارک هست و سرانه آن  یهاگاهیپاتعداد 

 ر استکمی باالتر از میانگین کل کشو هاشهرستانهزار نفر است. در سطح بعدی مراکز بهداشتی است که سرانه در تمام 

ستتئله فراوانی نقاط روستتتایی و استتتقرار در خانه بهداشتتت، ستترانه حوزه نفوذ باالتر از ستتطح کشتتور استتت، دلیل این م و

 یهاخانهاست؛ سرانه  مشاهدهقابلکه از نمودار زیر  طورهمانبهداشت و مراکز بهداشتی در سطح روستاهاست.  یهاخانه

شتی در  ستانبهدا ستاهاشهر شهر که تعداد رو سرباز و نیک  سایر ی  ستان بیش از  شهر ستانهای این دو  و این امر  هاشهر

 خانه بهداشت شده است. ازنظرزایش سرانه این دو شهرستان باعث اف

 بررسی مورد یهامحدودهبهداشت به تفکیک  یهاخانه: سرانه مراکز بهداشتی، پایگاه بهداشت و 44 -5نمودار شماره 

 

 و آزمایشگاهی یصیتشخمراکز  -5-7-2

اکز ، مریاهستتته یصتتیتشتتخ مؤستتستتاتطبی،  یهاشتتگاهیآزمامانند  یصتتیتشتتخدر ادامه به بررستتی ستترانه مراکز 

 .شودیمپیش بیمارستانی و داروخانه پرداخته  اورژانس یهاگاهیپا، یبخشتوان

در بین این موارد، تعداد داروخانه و ستترانه آن بیش از موارد دیگر استتت. ستترانه داروخانه در ستتطح کل کشتتور  

استتت. ستترانه  7/3و در ستتطح حوزه نفوذ  6ار نفر استتت. این میزان در ستتطح استتتان هز 100داروخانه به ازای هر  6/13

شور بوده و  صف کل ک سطح حوزه نفوذ کمتر از ن صی طبی در  شخی شگاه ت سرانه  3/8در مقابل  8/2آزمای ست.  مرکز ا

شتوانمراکز  شور و بوده  چهارمکی باًیتقرنیز  یبخ سرانه  32/9در مقابل  95/1سطح ک ساتو همچنین  س شخیصی، مؤ  ت

ن کل باالتر از میانگی هاسرانهپیش بیمارستانی  یاورژانس یهاگاهیپامرکز است. در سرانه  4در مقابل  4/1 یاهسته درمانی

ست شور ا صی طبیهاسرانهنتیجه گرفت که با توجه به  توانیمبنابراین ؛ ک شخی شگاهی ت مراکز  ،، توجه به مراکز آزمای

 از اولویت باالیی برخوردار است. یاهستهتشخیصی درمان  مؤسساتو  یبخشتوان
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 رسیمورد بر یهامحدوده، داروخانه به تفکیک یبخشتوان: سرانه مراکز تشخیصی، اورژانسی، 39 -5جدول شماره 

 سیمورد برر یهامحدودهسرانه مراکز تشخیصی، اورژانسی، توانبخشی، داروخانه به تفکیک  :45 -5نمودار شماره 

 
 متخصص در حوزه درماننیروی   -5-7-3

سرانه نیروی متخصص در حوزه بهداشت و درمان از دیگر محورهای مورد بررسی است. در جدول زیر، وضعیت 

در کل کشور  1395یم شده است. براساس سالنامه و گروه کارکنان تقس 1نیروی انسانی به سه گروه پزشک، پیراپزشک

شک وجود دارد که  47حدود  ستان و نفر در  1365هزار پز ستان و بلوچ سی ستان  نفر در محدوده حوزه نفوذ  221سطح ا

شترین  کنندیمخدمت  ارائه ستان چابهار بی شهر صاص داده که  5در بین  تعدادکه  سی را به خود اخت ستان مورد برر شهر

سرانه  .هزار نفر محاسبه شده است 100آن برای  یهاسرانهبراساس جدول زیر که  وجودبااینپزشک است.  101حدود 

نفر است.  39نفر و در سطح شهرستان چابهار  49هزار نفر، در سطح استان  100نفر برای هر  59پزشک در سطح کشور، 

شان  100برای هر  29 از ترنییپامحدود حوزه نفوذ عدد  شک، بومی نبودن  نیترمهم. دهدیمهزار نفر را ن دلیل کمبود پز

 یهاپزشتتکاستتت. به عبارتی، بیشتتتر  شتتانیپزشتتکبعد از طی دوران طرح و عدم استتتقرار و ادامه طبابت  هاپزشتتک

                                                           
 دارد. فعالیت و درمان بهداشت زمینه در است که یرپزشكیغ: فرد 1
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 2/84 9/32 4/06 13/68 8/29 2270 7449 3246 10937 6625 کشور کل

 3/50 5/55 1/51 6/05 4/18 97 154 42 168 116 بلوچستان و سیستان

 4/15 1/95 0/91 3/76 3/63 32 15 7 29 28 نفوذ حوزه کل

 3/18 3/53 1/41 4/59 2/82 9 10 4 13 8 چابهار شهرستان

 6/11 1/02 0/00 5/09 3/05 6 1 0 5 3 کنارک شهرستان

 4/83 0/00 0/54 2/15 4/83 9 0 1 4 9 سرباز شهرستان

 0/00 0/00 1/64 3/27 3/27 0 0 1 2 2 قصرقند شهرستان

 5/64 2/82 0/70 3/52 4/23 8 4 1 5 6 نیک شهر شهرستان
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موقت در محدوده حضور دارند که بعد از طی دوره  صورتبهمناطق محروم برای گذراندن طرح پزشکی،  یهاشهرستان

 یهاحوزهر نبودن پزشک متخصص د ویژهبهسرانه پزشک  افت. این مسئله باعث کنندیمطرح؛ بیشتر شهرستان را ترک 

ل کشور ک در مقایسه با. سرانه پیراپزشک نیز، گرفته استمورد بررسی قرار  یکه در جدول بعد شودمیمختلف درمانی 

ستان، از عدد پایی ش 182 شامل نی برخوردار بوده وو حتی ا ستان چک پیراپز شک  346ابهار در مقابل شهر ستان پیراپز ا

 است.

 مورد بررسی یهامحدوده: سرانه پزشک، پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک 40 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدوده: سرانه پزشک، پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک 46 -5نمودار شماره 

 
هزار  100برای هر  هاآنو سرانه  قرارگرفتهمختلف پزشکی مورد بررسی  یهاتخصصدر جدول و نمودار بعدی، 

استتتان و حوزه نفوذ مورد مطالعه، تنها ستترانه پزشتتک عمومی و تا  که اشتتاره شتتد، در کل طورهمانشتتده استتت.  ارائهنفر 

ستترانه کشتتور نزدیک استتت و در مورد بقیه موارد، دندانپزشتتک، داروستتاز، علوم  حدودی ستترانه پزشتتک متخصتتص به

تنها  صفر است. ، سرانههاشهرستانبسیار پایین و حتی در بیشتر  هاهسران آزمایشگاهی، دکترای تخصصی، فوق تخصص

نفر  2 و قصرقند کنارک، یک نفر در دندانپزشک دریک مشغول به کارند که  دندانپزشک 9چابهار  در سطح شهرستان

ه هیچ پزشتتک متخصتتصتتی وجود ندارد و ستترانمورد بررستتی در محدوده  .خدمت مشتتغول هستتتند ارائهبه  شتتهر کین در

نفر در سطح کشور است. 22نفر در برابر  8پزشک متخصص در حوزه نفوذ 
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 سرانه سایرکارکنان پیراپزشک پزشک جمع محدوده
 کل

 سرانه
 پزشک

 سرانه
 پیراپزشک

 سایر سرانه
 کارکنان

 156 329 59 544 124814 262845 46852 434511 کشور کل

 179 346 49 573 4956 9591 1365 15912 بلوچستان و سیستان

 89 218 29 335 682 1679 221 2582 کل حوزه نفوذ

 88 182 36 305 248 516 101 865 چابهار شهرستان

 39 184 21 244 38 181 21 240 کنارک شهرستان

 82 268 23 1136 153 499 42 694 سرباز شهرستان

 170 149 18 111 104 91 11 206 قصرقند شهرستان

 98 276 32 407 139 392 46 577 نیک شهر شهرستان
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 مورد بررسی یهامحدودهمختلف به تفکیک  یهاتخصص: سرانه پزشک برحسب 41 -5جدول شماره 

مورد بررسی یهامحدودهمختلف به تفکیک  یهاتخصص: سرانه پزشک برحسب 47 -5نمودار شماره 

 جمع محدوده
 پزشک
 عمومی

 داروساز داندانپزشک
 دکتری
 علوم

 آزمایشگاهی

 دکترای
 تخصصی

 پزشک
 متخصص

 پزشک
 فوق

 متخصص

 سرانه
 کل

 سرانه
 پزشک
 عمومی

 سرانه
 دندانپزشک

 سرانه
 داروساز

 سرانه
 دکتری
 علوم

 آزمایشگاهی

 سرانه
 دکترای
 تخصصی

 سرانه
 پزشک

 متخصص

 سرانه
 پزشک
 فوق

 متخصص

 3 22 6 0 3 5 20 59 2467 17452 4530 374 2016 4145 15868 46852 کشور کل

 2 16 4 0 2 4 22 49 47 446 111 4 51 101 602 1365 بلوچستان و سیستان

 0 8 0 0 1 2 18 29 0 63 0 0 4 13 141 221 کل حوزه نفوذ
 0 15 0 0 1 3 17 36 0 42 0 0 2 9 48 101 چابهار شهرستان

 0 0 0 0 0 1 20 21 0 0 0 0 0 1 20 21 کنارک شهرستان

 0 4 0 0 1 0 18 23 0 7 0 0 1 0 34 42 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 2 16 18 0 0 0 0 0 1 10 11 قصرقند شهرستان

 0 10 0 0 1 1 20 32 0 14 0 0 1 2 29 46 نیک شهر شهرستان
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  اجتماعی تأمینبهزیستی و بررسی وضعیت  -5-8

 هاسازمان طتوس ایبیمهو  (ایغیربیمه)قالب خدمات حمایتی  مربوط به بهزیستی و تأمین اجتماعی در یهاتیفعال

ماری غیردولتی، اطالعات آ اما به علت عدم دسترسی به آمارهای بخش؛ گیردمی و مراکز متعدد دولتی و غیردولتی انجام

سط  فقط مربوط به بخشاین  ست که تو ستثنابه، شودمی عمده دولتی ارائه هایسازمانخدماتی ا شدهانجخدمات  یا  ام 

 کشور قرار دارند. ز غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستیمراک توسط

 و ستتترپرستتتتیبویژه، کودکان هستتتتند. در بحث نگهداری از کودکان  یهاتیحمانیاز به  یهاگروهیکی از 

مورد  یهاشتتهرستتتان، جدول زیر آمارهای کشتتوری، استتتانی و پردازندیمخدمات  ارائهموجود که به  یهامهدکودک

شان  سی را ن ستان چابهار تنها یک مرکز نگهداری از کودکان وجود دارد که دهدیمبرر شهر سطح  کودک تحت  7. در 

هزار کودک را مورد  5000مهدکودک در سطح شهرستان وجود دارد که بیش از  163سرپرستی هستند. همچنین تعداد 

 .کندیمخدمات  ارائهآموزش قرار داده و 

 هامهدکودکاجتماعی و  یهابیآس، سرپرستیب: فراوانی مراکز نگهداری از کودکان 42 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدودهبه تفکیک  مهدکودک سرانه :48 -5نمودار شماره 
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 کودک مهدهای اجتماعی یهابیآس سرپرستیب کودکان نگهداری محدوده

 تعداد افراد تعداد مراکز تعداد کشور کل

 مراکز

 تعداد مهد تعداد افراد تعداد

 کودکان

 سرانه

 مهدکودک

 19/0 643449 15217 1021166 1181 25347 620 بلوچستان و سیستان

 29/2 22900 809 50343 67 156 14 کل حوزه نفوذ

 21/2 5373 163 5555 19 7 1 چابهار شهرستان

 12/0 1155 34 1045 6 7 1 کنارک شهرستان

 4/1 90 4 1499 6 0 0 سرباز شهرستان

 18/8 1500 35 0 1 0 0 قصرقند شهرستان

 54/0 960 33 0 0 0 0 نیک شهر شهرستان
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 مراکز خدمات توانبخشی -5-8-1

مربوط به خدمات بهزیستی، خدمات توانبخشی و مراکز مربوط به آن است. وضعیت مراکز  یهابخش نیترمهماز 

مختلف، در ستتطح کشتتور نیز از وضتتعیت مناستتبی برخوردار نیستتت. این وضتتعیت در  یهابخشخدمات در  کنندهارائه

ذهنی استتت و در  صتتفر استتت. تنها مرکز خدمات در ستتطح شتتهرستتتان چابهار، مرکز خدمات باًیتقرمحروم،  یهااستتتان

دیگر؛ هیچ مرکزی وجود ندارد. در ستتطح استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان هم خدمات ذهنی، جستتمی حرکتی،  یهابخش

متری کل کشور فراوانی ک در مقایسه باو ناشنوا و سالمند وجود دارد. به همین دلیل، تعداد افراد مورد حمایت نیز  شنواکم

مختلف وجود دارد. همچنین  یهابخشمیدانی، نیاز به چنین خدماتی در  یهاهمصتتتاحبدارد. در صتتتورتی که با توجه به 

 وضعیت کیفیت امکانات خدماتی به دلیل منابع بسیار محدود، پایین است.

 بخشیتوان تحت پوشش معاونت (دولتی و غیردولتی)و خدمت در منزل  یروزشبانهتعداد مراکز : 43 -5جدول شماره 

 

 

 

 حرکتی جسمی بلع و دهان ذهنی کل جمع محدوده

 تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد

 مراکز

 تعداد افراد تعداد

 مراکز

 تعداد افراد تعداد

 مراکز

 تعداد

 افراد

 3404 86 200 2 10185 275 40267 1077 کشور کل

 40 1 0 0 361 11 529 16 بلوچستان و سیستان

 0 0 0 0 66 3 66 3 نفوذ حوزه کل

 0 0 0 0 33 2 33 2 چابهار شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 0 0 0 0 33 1 33 1 نیک شهر شهرستان

 سالمند ناشنوا و شنواکم نابینا و نایبکم نخاعی ضایعه 

 تعداد 

 مراکز

 تعداد

 افراد

 تعداد

 مراکز

 تعداد افراد تعداد

 مراکز

 تعداد افراد تعداد

 مراکز

 تعداد

 افراد

 5077 108 2832 68 429 11 334 8 کشور کل

 50 2 78 2 0 0 0 0 بلوچستان و سیستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 نفوذ حوزه کل

 0 0 0 0 0 0 0 0 چابهار شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 نیک شهر شهرستان
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 خانوارهای نیازمند حمایت -5-8-2

فعال در حوزه بهزیستی، حمایت از خانوارهای نیازمند است.  یهاارگانمربوط به سازمان و  یهاتیفعالقسمتی از 

به خانواده، حمایت از عضتتو نیازمند خانواده و... از  یبخشتتتوانخدمات  ارائهتقویت بنیان اقتصتتادی و اشتتتغال خانواده، 

هزار خانوار  500مرتبط با خانوارهاست. اداره کل بهزیستی در قالب دو معاونت اجتماعی و توانبخشی، حدود  یهاتیفعال

ستان این میزان  خود را تحت حمایت سطح ا ستان چابه 19دارد. در  شهر سطح  ست.  4ار هزار خانوار و در  هزار خانوار ا

خانوار است. با  50خانوار و در سطح حوزه نفوذ  67، در استان 63هزار خانوار، در سطح کل کشور  10براساس سرانه هر 

بسیار  استان سیستان و بلوچستان، تعداد خانوارها ویژهبهجنوب کشور  یهاشهرستانتوجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی 

؛ در صتتورتی که دهدیممندرج در جداول استتت. این اعداد خانوارهای مورد حمایت را نشتتان  یهارقمبیشتتتر از عدد و 

دلیل عدم حمایت از تمام خانوارهای، نبود منابع  نیترمهمبیشتتتتر از این مقدار استتتت.  ،خانوارهای نیازمند حمایتتعداد 

ت خدم ارائهها را نداشتتتته و در حد توان به به تمام نیازمند یدهپاستتتخکافی مالی و نیروی انستتتانی استتتت که توانایی 

 .پردازندیم

 اداره کل بهزیستی ریبگیمستمرتعداد خانوارهای : 44 -5جدول شماره 

 ی هر ده هزار نفر()به ازا اداره کل بهزیستی ریبگیمستمرتعداد خانوارهای  :49 -5نمودار شماره 
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 معاونت 

 اجتماعی

سرانه  جمع معاونت توانبخشی

خانوارهای 

 ریبگیمستمر
 مزمن روانی مراکز از ترخیص روانی توانبخشی محدوده

 63 502846 16662 8387 298985  کشور کل

 67 18544 338 197 9815 178812 بلوچستان و سیستان

 50 3864 86 42 1991 8194 کل حوزه نفوذ

 36 1028 39 14 588 1745 چابهار شهرستان

 49 480 2 6 243 387 کنارک شهرستان

 60 1122 22 5 542 229 سرباز شهرستان

 49 298 6 4 146 553 قصرقند شهرستان

 66 936 17 13 472 142 نیک شهر شهرستان
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 کمیته امداد و مددجویان نیازمند یهاتیفعال -5-8-3

زن سرپرست خانوار و... در سطح  ونیلیمکیواحد کمیته امداد، حدود یک و نیم میلیون خانوار و نزدیک  1169

. در سطح استان نسبت خانوارهای مورد حمایت بیشتر از کل کشور است. با توجه به جدول کندیم یرسانخدمتکشور 

 35 سالمند 204هزار نفر نیازمند،  375سرپرست زن،  118خانوار،  198هزار خانوار؛ در سطح کشور  10مربوطه؛ به ازای 

 .دو برابر کل کشور است باًیتقر هانسبتایتام نیازمند حمایت را تحت پوشش خود قرارداده است. در سطح استان 

 یو مبالغ پرداخت ینیامداد امام خم تهیکم تیمورد حما انیمددجو ،یرسانخدمتواحدهای : 45 -5جدول شماره 

هزار  10حوزه نفوذ باالتر از ستتطح استتتان استتت. به ازای  یهاشتتهرستتتانمربوط به حمایت در ستتطح  یهاستترانه

ایتام مورد حمایت  152ستتالمند و  407نفر افراد نیازمند حمایت،  899زن ستترپرستتت خانوار،  205خانوار،  400خانوار، 

ن و استا ریذپبیآستصویر مشخصی از وضعیت اجتماعی و  شده، ارائهول توصیفی اجد. اندبودهکمیته امداد  رپوششیز

ی مشتتخصتت یهاتیفعالدر ارتباط با این بخش  ،شتتودیماستتت. پیشتتنهاد  در حوزه اجتماعی مورد بررستتی یهاشتتهرستتتان

 شود. ریزیبرنامه

 ی )به ازای ده هزار نفر(نیامداد امام خم تهیکم تیمورد حما انیمددجوسرانه : 46 -5جدول شماره 

 

 

 واحدهای محدوده

 امداد

 مورد خانوار

 حمایت

 سرپرست یا خانوار

 حمایت مورد زن

 افراد

 مورد

 حمایت

 سالمندان

 حمایت مورد

 ایتام

 مورد

 حمایت

 حامیان

 ایتام

 مبالغ کل

 به پرداختی

 مددجویان

 ---- 848978 282065 1630751 2998331 939172 1581609 1169 کشور کل

 1007869 21696 35748 81779 226057 52838 98502 78 بلوچستان و سیستان

 308493 5176 11680 31399 69259 15774 30807 18 نفوذ حوزه کل

 62643 1337 3145 3631 14027 3609 6263 4 چابهار شهرستان

 27043 580 1289 3597 5854 1691 2778 3 کنارک شهرستان

 79677 1483 3094 11798 18810 4081 8152 4 سرباز شهرستان

 30779 234 919 4169 6955 1487 3063 1 قصرقند شهرستان

 108351 1542 3233 8204 23613 4906 10551 6 نیک شهر شهرستان

 خانوار محدوده
 مورد

 حمایت

 یا خانوار
 زن سرپرست

 حمایت مورد

 افراد
 مورد

 حمایت

 سالمندان
 حمایت مورد

 مورد ایتام
 حمایت

 حامیان
 ایتام

 106 35 204 375 118 198 کشور کل

 78 129 295 815 190 355 بلوچستان و سیستان

 67 152 407 899 205 400 کل حوزه نفوذ

 47 111 128 495 127 221 چابهار شهرستان

 59 131 366 596 172 283 کنارک شهرستان

 80 166 634 1010 219 438 سرباز شهرستان

 38 150 683 1139 243 502 قصرقند شهرستان

 109 228 578 1664 346 744 نیک شهر شهرستان
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 )به ازای هر ده هزار نفر(: مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی 50 -5نمودار شماره 

 

 اجتماعی تأمینتحت پوشش  یهاکارگاه -5-8-4

از حدود  .شتتودیمتحت پوشتتش پرداخته  یهاکارگاهاجتماعی در ارتباط با  تأمین یامهیب یهاتیفعالدر ادامه به 

کوچک  یهاکارگاهنفر کارکن دارند. به عبارتی  10د زیر درص 82هزار کارگاه تحت پوشش حدود  192یک میلیون و 

درصد هستند،  11متوسط که حدود  یهاکارگاه. خوددارنداجتماعی را تحت پوشش  تأمینسهم بیشتری از اشتغال و بیمه 

صد  3و حدود  نفر دارند 50تا  10تعداد افرادی بین  صاص  50باالی  هاکارگاهدر صدهااین . انددادهنفر را به خود اخت  در

 است. سطح متوسط بیشتر یهاکارگاه، تفاوت اندکی دارد و هاشهرستاندر سطح استان شبیه کشور است اما در سطح 

 برحسب طبقات کارکن یاجتماع تأمینتحت پوشش سازمان  یهاکارگاه: 47 -5جدول شماره 
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خانوار مورد حمایت خانوار یا سرپرسست زن مورد حمایت افراد مورد حمایت سالمندان مورد حمایت ایتام مورد حمایت حامیان ایتام

 50-11 نفر 10-1 جمع محدوده

 نفر

 باالی

 نفر 50

 50-11 نفر 10-1 سایر

 نفر

 باالی

 نفر 50

 سایر

 %2/90 %2/96 %11/43 %82/70 34634 35308 136295 986180 1192417 کشور کل

 %3/03 %3/43 %10/85 %82/91 486 551 1740 13302 16043 بلوچستان و سیستان

 %4/63 %3/08 %13/28 %79/01 194 129 557 3313 4193 کل حوزه نفوذ

 %6/24 %2/80 %14/05 %76/91 138 62 311 1702 2213 چابهار شهرستان

 %2/58 %3/20 %9/47 %84/75 21 26 77 689 813 کنارک شهرستان

 %1/26 %3/06 %12/95 %82/73 7 17 72 460 556 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 %4/58 %3/93 %15/88 %75/61 28 24 97 462 611 نیک شهر شهرستان
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 اجتماعی برحسب طبقات کارکن تأمینتحت پوشش سازمان  یهاکارگاه: 51 -5نمودار شماره 

 
تحت پوشتتش بیمه  میلیون نفر 41بیش از  ،اجتماعی هستتتند تأمینکه تحت پوشتتش بیمه  ییهاکارگاهبا توجه به 

ستند نیتأم صلی و بقیه  صورتبهمیلیون نفر  13که  اجتماعی ه ستمرتبعی یا  صورتبها شش ریبگیم ستند. در  تحت پو ه

درصد افراد کل کشور، تحت پوشش هستند؛ اما در سطح استان  52سطح استان آمار بسیار متفاوت است. در سطح کشور 

ی در اجتماع تأمینپایین اشتغال و بیمه  درصد است. این نشان از درصد بسیار 19حوزه نفوذ  یهاشهرستاندرصد و در  25

 مورد مطالعه است. یهاشهرستانسطح استان و 

 یاجتماع تأمینتعداد افراد تحت پوشش سازمان : 48 -5جدول شماره 

درصد  و رانیبگیمستمرو درصد  شدگانمهیبدر جدول زیر، درصد تحت پوشش به نسبت کل جمعیت، درصد 

به  هاتانشهرسدیگر  در مقایسه با، وضعیت شهرستان چابهار، شودیمکه مشاهده  طورهماناصلی آمده است.  شدگانبیمه

صتدلیل  شتغال بهتر از  یهافر ستانا ست.  یهاشهر شور  وجودباایندیگر ا صف میانگین کل ک شش ن صد تحت پو در

 ت.براساس قوانین منطقه آزاد بوده اس کارفرمارگران توسط به دلیل عدم اجباری بودن بیمه کا زیاداحتمالبهاست که 
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نفر۱-۱۰ نفر۱۱-۵۰ نفر ۵۰باالی  سایر

 رانیبگیمستمر شدگانمهیب کل جمع 

 تبعی اصلی جمع تبعی اصلی جمع محدوده

 2482952 3236983 5719935 21933596 13779620 35713216 41433151 کشور کل

 32814 37951 70765 437640 190362 628002 698767 بلوچستان و سیستان

 4295 6179 10411 92463 42206 134669 145080 نفوذ حوزه کل

 2378 3232 5610 49271 21501 70772 76382 چابهار شهرستان

 781 1166 1884 15439 7105 22544 24428 کنارک شهرستان

 483 786 1269 12645 5879 18524 19793 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 653 995 1648 15108 7721 22829 24477 نیک شهر شهرستان
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 ی نسبت به کلاجتماع تأمینافراد تحت پوشش سازمان درصد : 49 -5جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 اجتماعی تأمین: درصد افراد تحت پوشش سازمان 52 -5نمودار شماره 

 
اجباری، توافقی و بیمه بیکاری باشتتتد. در ستتتطح استتتتان و  تواندیم هاآن، نوع بیمه شتتتدهمهیببا توجه به افراد 

 از نوع بیمه اجباری است. هاشدهمهیببیشترین میزان  باًیتقرمورد بررسی،  یهاشهرستان

 مهیبرحسب نوع ب یاجتماع تأمینتحت پوشش سازمان  یاصل شدگانبیمه: 50 -5جدول شماره 
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23%
17%

25% 23%

10%

16%
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17%

7% 5% 8% 7%
3% 5%

درصد تحت پوشش درصد بیمه شدگان درصد مستمری بیگران درصد بیمه شدگان اصلی

 تحت درصد محدوده

 پوشش

 درصد

 نشدگابیمه

 درصد

 رانیبگیمستمر

 درصد

 اصلی شدگانبیمه

 %17 %7 %45 %52 کشور کل

 %7 %3 %23 %25 بلوچستان و سیستان

 %5 %1 %17 %19 کل حوزه نفوذ

 %8 %2 %25 %27 چابهار شهرستان

 %7 %2 %23 %25 کنارک شهرستان

 %3 %1 %10 %11 سرباز شهرستان

 %5 %1 %16 %17 نیک شهر شهرستان

 خاص بیکاری توافقی اجباری جمع محدوده

 4020999 204775 145827 9408019 13779620 کشور کل

 39183 682 5103 145394 190362 بلوچستان و سیستان

 3087 115 24 63978 67205 کل حوزه نفوذ

 1834 69 14 44583 46500 چابهار شهرستان

 322 12 5 6766 7105 کنارک شهرستان

 293 22 2 5562 5879 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 638 12 3 7067 7721 نیک شهر شهرستان
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 اجتماعی برحسب نوع بیمه تأمیناصلی تحت پوشش سازمان  شدگانبیمه: 53 -5نمودار شماره 

 

 زنان سرپرست خانوار -5-8-5

ست خانوار سرپر شمار  یهاگروهاز دیگر  زنان  سنگینی که ب رودیمنیازمند حمایت به  سئولیت  ر که با توجه به م

ل ک در مقایسه بامورد بررسی  یهاشهرستاننیازمند توجه ویژه است. درصد آماری این زنان در سطح استان و  دارندعهده

مورد بررسی نزدیک  یهاشهرستاندرصد و در سطح  18درصد در سطح استان  13کشور باالتر است. در سطح کشور 

 زندگی ندارند. تأمینشغل مناسبی برای  هاآندرصد از خانوارها، سرپرست خانوار هستند که بیشتر  19

 مورد بررسی یهامحدودهتعداد و درصد سرپرستان برحسب جنس به تفکیک : 51 -5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 مورد بررسی یهامحدوده: درصد زنان سرپرست خانوار در کل کشور و 54 -5نمودار شماره 
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19.9%

 درصد زن درصد مرد زن مرد سرپرستان تعداد محدوده

 %12/7 %87/3 3061331 21067200 24128531 کشور کل

 %18/1 %81/9 127103 575526 702629 بلوچستان و سیستان

 %18/8 %81/2 35559 153999 189558 کل حوزه نفوذ

 %16/7 %83/3 11331 56631 67962 چابهار شهرستان

 %17/6 %82/4 4116 19252 23368 کنارک شهرستان

 %20/7 %79/3 9469 36195 45664 سرباز شهرستان

 %21/1 %78/9 3268 12210 15478 قصرقند شهرستان

 %19/9 %80/1 7375 29711 37086 نیک شهر شهرستان
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  فرهنگی، گردشگریبررسی وضعیت فضاهای  -5-9

اما به دلیل کمبود  قراردادمورد بررستتتی  توانیممختلفی را برای مباحث فرهنگی و گردشتتتگری  یهاشتتتاخص

سطح  موجود در یهااقامتگاهبه  تیدرنهاو موسیقی و  تئاتر، تنها به سرانه فضاهای سینما، شدهیگردآورآماری  یهاداده

وم محر یهااستتتاندر  توجهیقابل، دارای کمبودهای هاعرصتته. عرصتته فرهنگ، نیز مانند دیگر شتتودیمکشتتور پرداخته 

شور  سطح ک سینما در  صندلی  سرانه  ست.  ستان این  100صندلی برای  161ا سطح ا صورتی که در  ست. در  هزار نفر ا

، دسترسی به سالن ترسادههزار نفر است. به زبان  100صندلی برای  32مورد بررسی  یهاشهرستانو در سطح  25شاخص 

ستان سیستان  6سینما در سطح کشور  شهرستان مورد بررسی  5است که در  توجهقابلو بلوچستان است. برابر بیشتر از ا

عرصه سینما  ودوجبااینتنها یک سینما وجود دارد. از وضعیت کیفیت و کمیت سینما اطالعات دقیقی در دسترس نیست؛ 

 باشد. مؤثران بسیار آموزدانش ویژهبهاوقات فراغت و آموزش شهروندان گذران در  تواندیم

 سرانه فضاهای فرهنگی، سینما به تفکیک محدوده مورد بررسی: 52 -5جدول شماره 

 نفر صد هزارهر  ی( به ازاشی)گنجا نمایس یسرانه تعداد صندل :55 -5نمودار شماره 

 

                                                           
 برحسب صد هزار نفر محاسبه شده است. هاسرانه: 1
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 تعداد سینما تعداد محدوده

 سالن

 تعداد گنجایش

 تماشاگر

 1سرانه

 سینما تعداد

 سرانه

 تعداد

 سالن

 گنجایش سرانه

 صندلی( )تعداد

 161/3 0/5 0/3 25443000 128943 415 279 کشور کل

 25/2 0/1 0/1 35000 700 3 3 بلوچستان و سیستان

 32/4 0/1 0/1 5000 250 1 1 کل حوزه نفوذ

 88/3 0/4 0/4 5000 250 1 1 چابهار شهرستان

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 کنارک شهرستان

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 نیک شهر شهرستان
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اتر و موسیقی است. در این ئشاخص بعدی که مشخصات آن در جدول زیر آمده است مربوط به وضعیت اجرای ت

شور  سطح ک شهر تهران با اختالف زیاد در  ست. در بحث اجرای ت قرارگرفتهشاخص،  سرانه اجرای تئا سطح اتئاتر،  ر در 

اجراست. این  11 هاشهرستانو در سطح  16هزار نفر است، در صورتی که در سطح استان  100اجرا برای هر  128کشور 

 میانگین کشوری دارد. در مقایسه با یترنییپاشاخص بسیار وضعیت 

 مورد بررسی یهامحدودهو موسیقی، به تفکیک  تئاترفرهنگی،  یفضاهاسرانه : 53 -5جدول شماره 

 

 برای هر صد هزار نفر تئاتر ی: سرانه تعداد اجرا56 -5نمودار شماره 

 
 

 

 

                                                           
 ، ناقص بود.1395در سالنامه ی کل کشور هاداده: 1
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 سرانه تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه تعداد نمایش سالن 

 اجرای

 تئاتر
 موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر موسیقی تئاتر گنجایش تعداد محدوده

 128/3 * 421000 5304 102525 * 6924 * * 1کشور کل

 16/6 51200 37500 225 460 46 84 3068 13 بلوچستان و سیستان

 11/4 13700 9600 50 88 16 17 1038 5 نفوذ حوزه کل

 17/7 5500 3800 24 50 7 5 280 1 چابهار شهرستان

 13/2 3000 2500 12 13 5 4 288 1 کنارک شهرستان

 5/4 2000 1300 8 10 2 2 200 2 سرباز شهرستان

 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 10/6 3200 2000 6 15 2 6 270 1 نیک شهر شهرستان
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 اقامتی - گردشگریفضاهای  -5-9-1

سبی قرار دارد. در این زمینه  یهاتیظرفبرخالف  ضعیت نامنا شگری در و صنعت گرد شور،  سطح ک فراوان در 

ردشگر در جذب گ چشمگیریتحول  دتوانیمگردشگری  یهارساختیزکالن کشوری و تجهیز  یهااستیستغییرات 

نارک، مورد بررسی، چابهار، ک یهاشهرستان ویژهبهایجاد کرده و باعث ایجاد اشتغال شود. استان سیستان و بلوچستان و 

ستند که برخی از  یهاتیظرفسرباز و... از  سیار باالی طبیعی برخوردار ه سطح جهان نیز  هاآنب صربهدر  ستند.  فردمنح ه

اقامتگاه در سطح کشور  3400است. حدود  هاآنو تجهیز  هااقامتگاهگری توجه به وضعیت گردش یهارساختیزیکی از 

 3ستتتاره نبوده و تنها  5 کیچیهاقامتگاه وجود دارد که  35ستتتاره استتت. در ستتطح استتتان  5مورد  36وجود دارد که تنها 

شهر چابهار  4مورد  ست که در  ست. یکی  قرارگرفته هاآنمورد از  2ستاره ه شگری، باید  ریزیبرنامهاز موارد در ا گرد

 حوزه نفوذ باشد. یهاشهرستانمناسب برای  یهااقامتگاهاولیه مانند  یهارساختیزتقویت 

 گردشگری به تفکیک محدودهای مورد بررسی برحسب نوع یهااقامتگاه :54 -5جدول شماره 

 مورد بررسی یهامحدوده یهااقامتگاه: درصد انواع 57 -5نمودار شماره 

  

                                                           
 ، ناقص بود.1395سالنامه ی کل کشور، در هاداده: 1
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ستاره۵ ستاره۴ ستاره۳ ستاره۲و ۱ مهمانپذیر هتل آپارتمان مجتمع اقامتی پانسیون

 جمع محدوده

 هااقامتگاه

 4 ستاره 5

 ستاره

 2 و 1 ستاره 3

 ستاره

 هتل ریپذمهمان

 آپارتمان

 مجتمع

 اقامتی

 پانسیون

 147 101 662 1345 718 294 105 36 3408 1کشور کل

 0 0 2 22 7 1 3 0 35 بلوچستان و سیستان

 0 0 0 3 0 0 2 0 5 نفوذ حوزه کل

 0 0 0 2 0 0 2 0 4 چابهار شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قصرقند شهرستان

 0 0 0 1 0 0 0 0 1 نیک شهر شهرستان
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 ی حوزه نفوذهاشهرستاندر استان و  مسکنی هاشاخصبررسی وضعیت  -5-10

ستی است. جدا از این اهمیت  سرپناه جز نیازهای اولیه زی مسکن از ملزومات زندگی آدمی است که تحت عنوان 

محستتوب  یاهیستترمااولیه و مصتترفی بودن مستتکن برای شتتهروندان، ملک )زمین( و مستتکن در قرن اخیر جز کاالهای 

اخیر شده است و قدرت خرید مسکن در  یهادههزمین و مسکن در  متیق. این مسئله باعث افزایش چندین برابر شودیم

شد جمعیت  شهرهایی که با ر شهرها و همچنین  سئله در کالن ست. این م سیار پایین آورده ا ساعات کاری را ب مقابل میزان 

 حت زمین وو میزان مستا صتادرشتده یهاپروانه، شتایع استت. برای بررستی وضتعیت مستکن تعداد شتوندیم روروبهباال 

صدور پروانه  ست. تحلیل  شده ا سی قرار داده  شته گ یهاسالطولی بوده تا در  صورتبهزیربنای طبقات را مورد برر ذ

 روند مورد بررسی قرار گیرد.

 صادرشدهساختمانی  یهاپروانه -5-10-1

استتت.  قرارگرفتهمورد بررستتی  1395تا  1390در جدول و نمودارهای زیر، وضتتعیت روند صتتدور پروانه از ستتال 

 از تعداد باالی برای احداث بنا در نقاط شهری صادرشده یهاپروانهکه در سطح کشور، وضعیت  دهدیمنمودارها نشان 

و شرایط  انجام شده 93به  92رسیده است. اختالف فاز از سال  1395سال  درهزار  120به حدود  1390هزار در سال  200

ا رکود در بخش مسکن ب گذاریسرمایهکه وضعیت اقتصادی و  دهدیمبا افت شدید مواجه بوده است. این وضعیت نشان 

ضا مواجه بوده و باعث افزایش  سکن  یهانهیهزو کاهش تقا سکن و عدم رغبت برای خرید باعث کاهش تولید م تولید م

در بخش مسکن را نباید نادیده گرفت. این وضعت در  هاآن أثیرتاقتصاد کالن کشور و  یهاشاخص هرچندشده است. 

مورد رستتیده استتت. بررستتی  2200مورد به  3000استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان نیز از روندی مشتتابه برخوردار استتت و از 

 مورد مطالعه، نشان از الگویی متفاوت دارد. یهاشهرستان

 برای احداث بنا در نقاط شهری صادرشدهساختمانی  یهاتعداد پروانه: 55 -5جدول شماره 

شهر چابهار در  تأثیرکه  شودیمقرار داده و مشخص  بررسیرا مورد  هااز شهرستان هرکدام ترقیدقبرای بررسی 

سازساخت ستانمتمایزتر از دیگر  و شهر چابهار برابر با  هاشهر صدور پروانه در  صد کل  50بوده و تعداد  ستان  5در شهر

در مسکن،  گذاریسرمایهتقاضای مسکن و  ،ترساده. به زبان رسدیمدرصد  75این میزان به باالی  1395است که در سال 

 95 94 93 92 91 90 محدوده

 118390 119895 120408 206395 206372 213148 کشور کل

 2233 1950 1751 2535 3045 2979 بلوچستان و سیستان

 306 266 129 313 490 541 کل حوزه نفوذ

 236 199 97 126 287 278 چابهار شهرستان

 16 18 21 29 8 18 کنارک شهرستان

 0 0 1 20 43 81 سرباز شهرستان

 29 12 3 44   قصرقند شهرستان

 25 37 7 94 152 164 نیک شهر شهرستان
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سازساخت سئله از افزایش جمعیت با  جدید و تجدید بناهای امالک قبلی بناهای و ست. این م روند باالیی در حال انجام ا

 بپذیرد. تأثیر تواندیمبه شهر  شدهانجام یهامهاجرتو 

 کل کشور برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  هایتعداد پروانه: 58 -5نمودار شماره 

 
 استان سیستان و بلوچستان برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاتعداد پروانه :59 -5نمودار شماره 

 
 حوزه نفوذ مورد مطالعه برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاتعداد پروانه :60 -5نمودار شماره 

 
 مورد بررسی یهاشهرستاندر  برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  هایتعداد پروانه :61 -5نمودار شماره 
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ی بررستت استتت که ستتاختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شتتود. مستتاحت زمین عبارت از مستتاحت قطعه زمین ملکی

ال در س هانیزمنیز نشان از روندی مشابه با تعداد آن دارد و در سطح کشور مساحت  صادرشده یهاپروانهمساحت زمین 

هم تعداد صدور پروانه و هم میزان مساحت  1393است اما بعد از سال  یافتهکاهش 1390درصد سال  50به حدود  1393

مترمربع زمین برای احداث پروانه هزار  856 1395افزایش نسبی داشته است. در سطح استان در سال  شدهساخته یهانیزم

شده ست صادر ستانسهم  ؛ کها ست 80هزار بوده که حدود  105 موردنظر یهاشهر ستان چابهار ا شهر صد آن در  ؛ در

 .ابدییمدر شهر چابهار همچنان ادامه  وسازساختبنابراین رشد 

 برای احداث بنا در نقاط شهری صادرشدهساختمانی  یهاپروانه نیمساحت زم: 56 -5جدول شماره 

، طبقهمین زیربنای تمامی طبقات اعم از زیرزمین، طبقه همکف، از مجموع سطحسطح کل زیربنای طبقات عبارت 

مستتئله قابل اشتتاره در این مورد، میزان ارزش زمین نستتبت به احداث آن استتت. در بیشتتتر  طبقه اول و بقیه طبقات استتت.

شتری احداث  سکونی در تعداد طبقات بی شهرها به دلیل ارزش باالی زمین، واحدهای م زایش و این باعث اف ودشیمکالن

ازی، بیشتر س ارتفاعباالی  یهانهیهزکشور به دلیل قیمت پایین زمین و  یهاشهرستان، اما در شودیمسطح کل زیرطبقات 

بنابراین تفاوت زیادی بین مستتتاحت زمین با مستتتاحت زیربنای طبقات ؛ شتتتوندیماحداث  طبقهستتتهواحد در یک، دو یا 

 .شودینممشاهده 

 برای احداث بنا در نقاط شهری صادرشدهساختمانی  یهاپروانه طبقات یربنایمساحت ز: 57 -5جدول شماره 

 

 

 95 94 93 92 91 90 محدوده

 44690000 43467000 43375000 75869000 68768000 74807000 کشور کل

 856900 684606 548988 784026 1611147 1014692 بلوچستان و سیستان

 105917 70935 48917 133991 284543 250393 نفوذ حوزه کل

 82716 55505 29945 80031 203970 132684 چابهار شهرستان

 2653 6134 6848 4883 1321 3002 کنارک شهرستان

 0 0 726 5119 32564 62298 سرباز شهرستان

 11681 7588 9884 18243   قصرقند شهرستان

 8867 1708 1514 25715 46688 52409 نیک شهر شهرستان

 95 94 93 92 91 90 محدوده

 62271000 62358000 68133000 134750000 117513000 113700000 کشور کل

 876263 596907 540222 820528 1003221 973676 بلوچستان و سیستان

 142224 106995 53040 101668 193084 161838 نفوذ حوزه کل

 130412 87151 44742 64300 155933 113129 چابهار شهرستان

 3215 6601 4463 5592 1507 4513 کنارک شهرستان

 0 0 420 3313 13538 20298 سرباز شهرستان

 3345 1892 1744 7150   قصرقند شهرستان

 5252 11351 1671 21313 22106 23898 نیک شهر شهرستان
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 کل کشور برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: مساحت زمین 62 -5نمودار شماره 

 
 استان سیستان و بلوچستان برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: مساحت زمین 63 -5نمودار شماره 

 
 حوزه نفوذ مورد مطالعه برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: مساحت زمین 64 -5نمودار شماره 

 
 مورد بررسی یهاشهرستاندر  برای احداث بنا صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: مساحت زمین 65 -5نمودار شماره 

 
 

۰

۲۰۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰۰

90 91 92 93 94 95

۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

90 91 92 93 94 95

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

90 91 92 93 94 95

۰

۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

90 91 92 93 94 95

شهرستان چابهار شهرستان کنارک شهرستان سرباز

شهرستان قصرقند شهرشهرستان نیک



 صنعتی چابهار-مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاریاستقرار استراتژی  تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی
 

260 

 براساس نوع ساختمان صادرشده یهاپروانه -5-10-2

شده یهاپروانه ساختمان را  صادر ساختمان  توانیمبرای احداث  سکونی و ازجملهبه تفکیک نوع  سکونی، م  م

سایر توأمکارگاه  شتی،  شی، بهدا صنعتی، آموز سیم، بازرگانی،   یهااختمانساندکی بین انواع  یهاتفاوتکرد.  بندیتق

صد  84وجود دارد. تقریباً حدود  ست. نزدیک  یهاساختماندر سکونی ا شده، از نوع م سکونی  8صدور پروانه  صد م در

 ؛ صنعتی، آموزشی و بهداشتی است.شودیمدرصد بازرگانی و بقیه موارد که بین یک تا دو درصد  7با کارگاه،  توأم

 درصد 5/  5درصد مسکونی،  86/  2احداث ساختمان  برای در استان صادرشدهپروانه ساختمانی  2233از تعداد 

سکونی و کارگاه  صد بازرگانی،  6/  9، توأمم شتی و  0/  9در شی و بهدا صنعتی، آموز صد  صد برای 0/  2در سایر  در

 ت.مسکونی اس یهاساختمانآمار مربوط به  نیشتریب مورد بررسی نیز یهاشهرستاندر  است. صادرشده هایکاربر

 

 95 برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهری صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 58 -5جدول شماره 

 شهریبرای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط  صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 66 -5نمودار شماره 

1395 
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مسکونی مسکونی و کارگاه توام بازرگانی صنعتی، آموزشی، بهداشتی سایر

 و مسکونی مسکونی جمع محدوده

 توأم کارگاه

 آموزشی، صنعتی، بازرگانی

 بهداشتی

 سایر

 256 1548 7874 9207 99496 118390 کشور کل

 6 21 156 125 1925 2233 بلوچستان و سیستان

 1 6 17 25 257 306 نفوذ حوزه کل

 1 6 12 18 199 236 چابهار شهرستان

 0 0 2 2 12 16 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0 0 1 1 27 29 قصرقند شهرستان

 0 0 2 4 19 25 نیک شهر شهرستان
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 ساختمانی براساس نوع اسکلت و مصالح صادرشده یهاپروانه -5-10-3

 که ؛بتون آرمه و اسکلت فلزی است ،شودیمغالب مصالحی که در سطح کشور برای ساخت ساختمان استفاده 

صد از کل  81بیش از  شامل  هاساختماندر صد آجر و آهن بوده و بقیه موارد  17. حدود شودیمرا  درصد  2از  کمتردر

ست. حدود  سمت آجر و آهن ا ستان نیز تفاوت به  سطح ا ست. در  صد بتون آرمه،  41ا صد آجر و آهن،  38در  19در

 درصد. 2ر و چوب و بلوک سیمانی و آج درصد اسکلت فلزی

درصد موارد بتون آرمه است. این مسئله به خاطر وضعیت آب و  100 باًیتقرمورد بررسی،  یهاشهرستاندر سطح 

 .شودیمبا بتون آرمه ساخته  هاساختمانهوایی و جغرافیایی منطقه است که به دلیل رطوبت باال، 

نوع اسکلت و مصالح عمده  برحسببرای احداث ساختمان  صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 59 -5جدول شماره 

 95 ساختمانی در نقاط شهری

 

هری شنوع اسکلت و مصالح عمده ساختمانی در نقاط  برحسب صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 67 -5نمودار شماره 

1395 
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آجر و آهن آجر و چوب بلوک سیمانی اسکلت فلزی بتون آرمه

 بلوک چوب و آجر آهن و آجر جمع محدوده

 سیمانی

 آرمه بتون فلزی اسکلت

 71613 24894 1527 146 20210 118390 کشور کل

 915 429 18 29 842 2233 بلوچستان و سیستان

 304 0 0 0 2 306 نفوذ حوزه کل

 236 0 0 0 0 236 چابهار شهرستان

 16 0 0 0 0 16 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 27 0 0 0 2 29 قصرقند شهرستان

 25 0 0 0 0 25 نیک شهر شهرستان
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 تعداد طبقات برحسب صادرشده یهاپروانه -5-10-4

شد، طورهمان شاره  صورت  یسازبلندمرتبه که ا شهرها به دلیل قیمت باالی زمین و کمبود زمین  شتر در کالن بی

درصد چهار  9، طبقهسهدرصد  14، دوطبقهدرصد  27، یک طبقه، هاساختماندرصد از  31. در کل کشور حدود ردیگیم

ست که  19طبقه و  شرح ا ستان به این  ضعیت در ا ست. این و صد پنج و بیش از پنج طبقه ا صد یک طبقه،  51در  26در

صد  صد  12، دوطبقهدر صد  9و  طبقهسهدر سطح  چهار طبقهدر ستانو باالتر، در  ست.  این آمار متفاوت هاشهر  جزبها

درصد یک  23در مورد چابهار وضعیت به این شکل است که  ؛ ووجود ندارد طبقهسه، باالی هاشهرستانچابهار، در بقیه 

 طبقه و بیشتر است. 5درصد باالی  3هارطبقه و درصد چ 9، طبقهسهدرصد  31، دوطبقهدرصد  35طبقه، 

 برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات ساختمان در نقاط شهری صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 60 -5جدول شماره 

95 

برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات ساختمان در نقاط شهری  صادرشدهساختمانی  یهاپروانه: 68 -5نمودار شماره 

1395 
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یک طبقه دو طبقه سه طبقه چهار طبقه پنج طبقه و بیشتر

 و طبقه پنج طبقه چهار طبقه سه طبقه دو طبقه یک جمع محدوده

 بیشتر

 22592 10783 16992 31420 36603 118390 کشور کل

 68 145 276 588 1156 2233 بلوچستان و سیستان

 8 28 95 106 69 306 نفوذ حوزه کل

 8 28 92 78 30 236 چابهار شهرستان

 0 0 1 11 4 16 کنارک شهرستان

 0 0 0 0 0 0 سرباز شهرستان

 0 0 0 3 26 29 قصرقند شهرستان

 0 0 2 14 9 25 نیک شهر شهرستان
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 ی آماریهادادهی تحلیل هاافتهنتایج و ی -5-11

ی آماری که از منابع معتبر دولتی، مانند مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، هادادهاین بخش از مطالعات به بررستتتی 

پرداخته شتتتد. هدف اولیه بررستتتی وضتتتعیت اجتماعی، اقتصتتتادی و  بود، شتتتدهیآورجمعو...  وبودجهبرنامهستتتازمان 

گانه حوزه نفوذ بود تا بتوان تصتتویری  5ی هاشتتهرستتتانی مختلف در ستتطح استتتان و هاحوزهی موجود در هارستتاختیز

سازما ست آورد وواقعی از میدان مطالعات و حوزه نفوذ  ضعیت و در گام بعدی بتوان با توجه به ن منطقه آزاد چابهار به د

شناخت و  ،موجود سانی انجام داد.هادادهی معطوف به بندتیاولوکمبودها را  صیص منابع مالی و ان ر د ی آماری برای تخ

ی و اقدامات اجرای هابرنامهدر راستتتتای محورهای مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی، به ارائه  توانیمیی که هاافتهادامه به ی

 .شودیمپیشنهاد  هاافتهمتناسب با آن یی هابرنامهو  شودیمپرداخت، اشاره 

 ی جمعیتی و تحوالت آنهاافتهی -5-11-1

ی و امنطقهی گذاراستتتتیستتتریزی و در برنامه تواندیمتوجه به تحوالت جمعیتی و بررستتتی روندهای گذشتتتته  

عیت کشور را درصد جم 5/3میلیون نفری، حدود  7/2باشد. استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی  رگذاریتأثشهری، بسیار 

ی و ی حوزه جمعیتهاافتهی اخیر باالتر از میانگین کل کشور است. یهادههاست و رشد جمعیتی آن در  دادهیجادر خود 

 خالصه در زیر آمده است. طوربهمهاجرت 

  درصتتتد آن در حوزه نفوذ مطالعات منطقه آزاد چابهار  27میلیون نفری که حدود  7/2کل استتتتان دارای جمعیت

 است. قرارگرفته

  ستان در شد جمعیت ا شته 5نرخ ر شوری  83/1 سال گذ ست.  24/1که باالتر از میانگین ک از آن نرخ  ترمهمبوده ا

 است. -68/0است در صورتی که نرخ رشد جمعیت روستایی کشور  05/2رشد جمعیت روستایی استان 

  .نرخ رشد جمعیت شهری شهرستان چابهار و کنارک در دو دهه اخیر باالترین میزان نرخ رشد در استان بوده است

ی بعد نیز این روند در مقایسته با هاستالو در  داشتته 7 یشتهرستتان چابهار نرخ رشتد باال 85تا  1375 یدر بازه زمان

ست.  شهری، باالتر بوده ا شد جمعدیگر نقاط  ستان یشهر تینرخ ر  4 یباال 95تا  90 یدر بازه زمان کنارک شهر

 است. توجهقابلبوده است که 

 سال  نیترنییپا شور در  شینی در کل ک شهرن ستان و ب 1395میزان  سی ستان  ستان با برای ا صد که تفاوت  48لوچ در

ش شور دارد. حوزه نفوذ  74ی با فاح صد میانگین کل ک ستاندر شی یهاشهر شهرن صد  30نی مورد مطالعه، میزان  در

 شهری در کل منطقه دارد. یهارساختیزاست که نشان از کمبود امکانات و 

  ستان و ستانبعد خانوار در ا سه با4ی حوزه نفوذ )باالی هاشهر شوری  ( در مقای نفر باالتر  3/3بعد خانوار میانگین ک

 است.

  ی اشتتتتغال، تغییرات هافرصتتتتهش ی اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفتن کشتتتاورزی و کاهاستتتالدر

ست. حدود  شده ا ستان  شدن ا ست  ستان باعث مهاجرفر سطح ا ستان خارج و  60مهاجرتی در  هزار  27هزار نفر از ا

 .اندشدهنفر وارد استان 
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  یهزار نفر آن درون استتتان 53هزار نفر استتت که  83حدود  1395تا  1390 یهاستتال نیدر ب واردشتتدهکل مهاجران 

مهاجر  زانیم نیشتتتتریمهاجرت، شتتتهر زاهدان، ب زانی. با توجه به ماندواردشتتتدهاستتتتان  رونیهزار نفر از ب 30بوده و 

ستان رونیهزار ب 12هزار درون استان و  15که  را واردشده بوده به خود اختصاص داده است. شهرستان چابهار با  یا

شدههزار مهاجر  10از  شیب ستان زانیرد. مدر رتبه دوم قرار دا وارد ستان چابهار حدود  یمهاجرت درون ا شهر  8به 

هزار  6هزار مهاجر ) 9با حدود  رانشهریا ،یهزار نفر بوده است. شهرستان بعد 3 کیرون استان نزدب زانیهزار نفر و م

با  است. رفتهقرارگهزار برون استان(  6هزار درون و  2هزار ) 8هزار برون استان( و در رتبه بعد کنارک با  3درون و 

 برون یمهاجران درون استان و حت یبرا جذابچابهار و کنارک دو نقطه مطلوب و  ،یمورد بررس یتوجه به شهرها

 .ردیقرار بگ ظرموردن دیو فوالد( با یمی)پتروش نیسنگ عیمسئله با توجه به توسعه صنا نی. ادیآیم حساببهاستان 

 س ستان چابهار روند مهاجرت یبرر شان  شهر از  شتریب ،هامهاجرت، 1375-85 یهاسال یکه در بازه زمان دهدیمن

از  هامهاجرت نیشتریب ،یبعد یزمان یهابازهاما در  ؛گرفتیمداخل استان صورت  یهاشهرستاندرون شهرستان و 

ستان ستان چابهار  یهایآبادو  هاشهر شهر ستان جذب  ستان چابهار از . اندشدهیمداخل ا شهر شترین مهاجران به  بی

 خراسان رضوی، خراسان جنوبی، تهران، گلستان، کرمان و فارس بوده است. یهااستان

 ی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه جمعیتیهابرنامه: 61 -5جدول شماره 

 

  

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

ی در راستای توسعه گذاراستیس

 یانقطهی توسعه جابهی امنطقه

  یامنطقهتخصیص منابع مالی برای حوزه نفوذ منطقه آزاد و تالش برای توسعه 

  ی اشتغالهافرصتیی، صنعتی و... برای تعادل بخشی به زااشتغالی هاطرحاجرای 

 بهجانهمهتوجه به توسعه پایدار و 
  ی شهری و دسترسی به امکانات شهری با توجه به افزایش جمعیتهارساختیزتوجه ویژه به 

  ی اجراییبندتیاولوارتباط با جامعه محلی برای شناخت نیازها و کمبودها و 

ی مربوط به هاسرانهافزایش 

 خدمات و تسهیالت شهری

  هاسرانهو  هارساختیزهمکاری بین سازمانی و ارگانی در راستای مشارکت برای توسعه 

  کارکنان ازیموردنی برای توسعه امکانات رانیکشتهمکاری با سازمان بنادر و 

  ی و در کنار توسعه پتروشیم ازیموردنی شهری هارساختیزهمکاری با صنایع سنگین، برای اجرای

 صنایع فوالد
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 ی حوزه نیروی انسانی و اشتغالهاافتهی -5-11-2

 درصد شاغل هستند اما در استان  35 که دهدیمنشان  کشور، کلفعال قابل در  تیدر جمع کاریاشتغال و ب تیوضع

شتعال محدودتر بوده و تیوضع شتغال در مردان کل کشور  شاغل درصد 27 ا  درصد 45 به درصد 57است. آمار ا

ستان در شور و  7 یکاریب ا صد ک ستان و در زنان  6در صد ا شاغل و  12در شور  صد کل ک صد ب 3در  در کار،یدر

 د.تنهس کاریدرصد ب 2و درصد زنان شاغل  9استان 

  ستان باید به  یهاشاخصدر شتغال  یهارساختیزشهری و روستایی ا ستان خود را به سطح  تأکیدا شود تا ا فراوان 

 یهاهیاپاشتتتغال کم، نیازمند تقویت  یهافرصتتتکشتتور برستتاند. از طرف دیگر، به دلیل بار تکفل باالی استتتان و 

 اقتصادی و اشتغال هستند.

 شتغال مردان  زانیم شور و  56ا صد در کل ک صد  48در ستاندر شان از اختالف ب در ا ست که ن صد 8از  شیا  یدر

ست. ستایی  10در جمعیت  ا ستان این عدد  37سال به باالی نقاط رو ستند و در ا شاغل ه ستاییان  صد کل رو  24در

 سال شاغل هستند. 10باالی افراد  چهارمکیدرصد است. به عبارتی تنها 

  به  تواندیمدارد. این وضعیت  باهمنرخ مشارکت اقتصادی بخش روستایی در سطح کشور و استان تفاوت فاحشی

اشتغال منجر شود. این مسئله در شهرستان چابهار  یهافرصتفصلی و دائمی به نقاط شهری و دارای  یهامهاجرت

 بود و پتانسیل مهاجرت به دلیل اشتغال هنوز در نقاط روستایی استان وجود دارد. انجام شدهقبل  یهادههدر 

  ،شاغلین  التیتحص زانیمهستند.  سوادبیدرصد  16درصد شاغلین باسواد و  84در سطح استان سیستان و بلوچستان

درصد دیپلم و  24درصد متوسطه،  18درصد ابتدایی،  13است.  یمتوسط کشورسطح تحصیالت از  ترنییپا استان؛

و  پلمیدرصد د 20درصد متوسطه،  27 ،ییابتدا کارانیدرصد ب 17حدود درصد تحصیالت عالی دارند. همچنین  42

، شودیم شنهادیپ نیبنابرا؛ است مشاهدهقابلکامالً  زین کاریب یرویدر ن تیوضع نیا دارند. هیعال التیدرصد تحص 31

 برگزار شود. یشغل یهامهارتکسب  یبرا یاحرفهو  یو فن یسوادآموز یهادوره

 ی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه نیروی انسانی و اشتغالهابرنامه: 62 -5جدول شماره 

 

 

 

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

تقویت کارآفرینی و اشتغال خرد 

 و خانگی

  یدستعیصنای استانی، مانند هالیپتانسایجاد اشتغال مبتنی بر 

  کارآفرینی در گردشگری هادورهی اشتغال در حوزه گردشگری، مانند برگزاری هافرصتایجاد 

  ی خرد و زودبازدههاپروژهایجاد اشتغال خانگی و 

  ی نمونه در مناطق روستاییهاپروژهی اشتغال روستایی و انجام هالیپتانستقویت 

 شغلی و فنیی هامهارتآموزش 
  ی، مهارتی و... برای شاغلین و افراد در جستجوی کاراحرفهی آموزشی فنی و هادورهبرگزاری 

 یاحرفهآموزش فنی و  هارساختیزگذاری در سرمایه 
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 ی حوزه آموزش پایه و آموزش عالیهاافتهی -5-11-3

  شور سوادی کل ک ستان  6/87نرخ با سطح ا صد در  سی  76در سطح حوزه مورد برر ضعیت  8/65و در  ست. این و ا

شان از تفاوت بیش از  سوادی  20ن صد نرخ با ستاندر شور دارد.هاشهر سطح کل ک سی با  تفاوت دیگر  ی مورد برر

سیار  ددی نامناسب و با کمبودهای متعبین نقاط شهری با نقاط روستایی است. وضعیت آموزش روستاهای استان، ب

همراه استتت. همچنین باید به تفاوت میزان باستتوادی بین دو جنس توجه ویژه کرد که میزان باستتوادی مردان حدود 

 ی مورد بررسی است.هاشهرستاندرصد باالتر از باسوادی زنان در  15

  درصتتد جمعیت را تشتتکیل  24ه وجود دارد ک آموزدانشهزار نفر  186ی مورد بررستتی، حدود هاشتتهرستتتاندر

 درصد از جمعیت است. 3/24هزار است که  70؛ سهم شهرستان چابهار نزدیک دهدیم

  شان سرانه کارکنان و معلمان ن سی  سرانه معلم به  دهدیمبرر شور، برای  آموزدانشکه  سطح ک  آموزدانش 25در 

ستان برای  نفر یک معلم وجود دارد.  40ه نفوذ برای یک معلم و در سطح حوز آموزدانش 30یک معلم، در سطح ا

 برای هر معلم است. آموزدانش 54و سرباز  46، کنارک آموزدانش 44این آمار در سطح شهرستان چابهار 

  ،است که این وضعیت در استان  آموزدانش 29ی مربوط به کل کشور، به ازای یک معلم، هاسرانهدر مقطع ابتدایی

ستان چابه 30 شهر سطح  شور شودیم آموزدانش 36ار و در  سطح ک سرانه کالس درس نیز در  در  آموزدانش 24. 

است. این وضعیت نشان  آموزدانش 27و در سطح شهرستان چابهار  23یک کالس درس است که در سطح استان 

 ی مورد بررسی دارد.هاشهرستاناز نیاز شدید به معلم و فضاهای آموزشی در مقطع ابتدایی در سطح 

 22در ستتتطح کشتتتور، ستتترانه معلم  وجودبااین، کندیمان کاهش پیدا آموزدانشوره متوستتتطه اول، تعداد در د 

ستان این  آموزدانش 25و سرانه کالس  آموزدانش سبتاست. در صورتی که در سطح ا  آموزدانش 25و  27به  هان

است. در این مقطع  آموزدانش 27و سرانه کالس  آموزدانش 44؛ در سطح شهرستان چابهار نیز، سرانه معلم رسدیم

 یی صورت بگیرد.هاریزیبرنامهبیشتر به معلم آموزشی نیاز است و باید در این زمینه 

  دانشگاه  یعلمهیئترتبه علمی در  ازنظرهیچ استاد  ،دانشگاه شهرستان نیترمهم عنوانبهدانشگاه دریانوردی چابهار

درصد مربی هستند. در صورتی که در سطح  60و  استادیاردرصد  34رتبه دانشیار؛  یداساتدرصد از  7حدود  ندارد.

 درصد مربی هستند. 30و تنها  استادیاردرصد  49درصد دانشیار،  13درصد استاد تمام،  6کشور؛ 

 موزش پایه و آموزش عالیی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه آهابرنامه: 63 -5جدول شماره 

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

 افزایش فضاها آموزشی

  ی کم برخوردارهامحلهکالسه ابتدایی در چابهار و  6احداث مدارس 

 احداث مدارس دوره اول متوسطه 

  ی و کار و دانشاحرفهاحداث مدارس فنی و 

  ی به مدارسآموزشکمکتجهیز امکانات 

کیفیت آموزش نیروی انسانی افزایش 

 )معلمین(

  ی دارای سابقه تدریس موفقهامعلماستخدام و بورس 

  ی آموزش ضمن خدمت برای معلمینهادورهبرگزاری 

 ساالنبزرگی نهضت سوادآموزی هادورهبرگزاری   ساالنبزرگی آموزش هابرنامه

 ی چابهارهادانشگاهی مادر با هادانشگاهی همکاری اساتید هافرصتفراهم آوردن   افزایش کیفیت تحصیالت عالی و تکمیلی
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 ی حوزه بهداشت و درمانهاافتهی -5-11-4

  زه و در حو تختیکستترانه تخت بیمارستتتان برای هر یک هزار نفر، دو تخت استتت که این میزان در ستتطح استتتان

سی،  ست.  3/0نفوذ مورد برر شور برای  دیگرعبارتبهتخت ا سطح ک ستان وجود  تختیکنفر  500اگر در  بیمار

 نیترمهموجود دارد. با توجه به وضتتعیت موجود از  تختیکنفر  3500داشتتته باشتتد، در ستتطح حوزه نفوذ برای 

به میانگین  هاستترانهتخت استتت که وضتتعیت  600نیازهای بخش درمان، احداث بیمارستتتان تخصتتصتتی با ظرفیت 

 کشوری نزدیک شود.

 شخ شگاهیسرانه آزما شور بوده و  یطب یصیت صف کل ک سطح حوزه نفوذ کمتر از ن مرکز  3/8در مقابل  8/2در 

ستترانه  نیو همچن 32/9در مقابل  95/1ستتطح کشتتور و بوده  چهارمیک باًیتقر زین یاستتت. ستترانه مراکز توانبخشتت

شخ سات ت س سته صی،یمؤ سرانه پا 4در مقابل  4/1 یادرمانی ه ست. در  سی یهاگاهیمرکز ا ستانمایب شیپ اورژان  یر

وجه به مراکز ها، تگرفت که با توجه به ستترانه جهینت توانیم نیبنابرا؛ کل کشتتور استتت نیانگیها باالتر از مستترانه

شخ یشگاهیآزما ش ،یطب یصیت ساتو  یمراکز توانبخ س شخ مؤ سته یصیت برخوردار  ییباال تیاز اولو یادرمان ه

 است.

  ،39نفر و در سطح شهرستان چابهار  49هزار نفر، در سطح استان  100نفر برای هر  59سرانه پزشک در سطح کشور 

دلیل کمبود پزشک،  نیترمهم. دهدیمهزار نفر را نشان  100برای هر  29 ترنییپانفر است. محدود حوزه نفوذ عدد 

تر استتت. به عبارتی، بیشتت شتتانیپزشتتکز طی دوران طرح و عدم استتتقرار و ادامه طبابت بعد ا هاپزشتتکبومی نبودن 

شک شکی، هاشهرستانی هاپز ضور دارند  صورتبهی مناطق محروم، برای گذراندن طرح پز موقت در محدوده ح

 .کنندیمشهرستان را ترک  شانبیشتر ،که بعد از طی دوره طرح

  رانه س و تا حدودی سرانه پزشک متخصص بهدر کلیت استان و حوزه نفوذ مورد مطالعه، تنها سرانه پزشک عمومی

دندانپزشک، داروساز، علوم آزمایشگاهی، دکترای تخصصی، فوق  مانند کشور نزدیک است و در مورد بقیه موارد

صص شتر  هاسرانه تخ سیار پایین و حتی در بی ستانب ست.هاشهر صفر ا سرانه  ستان ،  شهر سطح   9ابهار چ تنها در 

شک، صرقند  ،1کنارک  دندانپز شهر و 1ق صی  .کنندیمخدمات  ارائه نفر 2 نیک  ص شک متخ در محدوده هیچ پز

 نفر در سطح کشور است. 22نفر در برابر  8وجود ندارد و سرانه پزشک متخصص در حوزه نفوذ 

 درمان بهداشت و ی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزههابرنامه: 64 -5جدول شماره 

  

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

 یهارساختیزی هاسرانهافزایش 

 تشخیصی –درمانی 

  ی مربوطههاسازمانتخته خوابی با مشارکت  540اقدام برای احداث بیمارستان 

 یاتهدرمان هس یصیو مؤسسات تشخ یمراکز توانبخش ؛یطب یصیتشخ یشگاهیمراکز آزما احداث 

 خدمات درمانیافزایش پرسنل 
 ی پزشکیهارشتهآموزان برای تحصیل در بورس دانش 

  ارائه خدمت در شهرستان برایارائه خدمات ویژه برای پزشکان 
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 حوزه رفاه و تأمین اجتماعی -5-11-5

  ضعیت مراکز ست.  ی مختلفهابخشخدمات در  کنندهارائهو سبی برخوردار نی ضعیت منا شور نیز از و سطح ک در 

ضعیت در  ستاناین و ستان چابهار، مرکز خدمات  باًیتقری محروم، هاا شهر سطح  ست. تنها مرکز خدمات در  صفر ا

ست و در  سطح هاسرانه ی دیگر؛ هیچ مرکزی وجود ندارد.هابخشذهنی ا ستانی مربوط به حمایت در  ی هاشهر

ست. به ازای  ستان ا سطح ا ست خانوار،  205خانوار،  400هزار خانوار،  10حوزه نفوذ؛ باالتر از  سرپر نفر  899زن 

در  ،شتتودیم. پیشتتنهاد اندبودهکمیته امداد  زیرپوشتتشایتام مورد حمایت  152ستتالمند و  407افراد نیازمند حمایت، 

 ود.ش ریزیبرنامهی مشخصی هاتیفعالارتباط با این بخش 

  ی هاشهرستاندرصد و در  25درصد افراد کل کشور، تحت پوشش هستند؛ اما در سطح استان  52در سطح کشور

اجتماعی در ستتطح استتتان و  تأمیندرصتتد استتت. این نشتتان از درصتتد بستتیار پایین اشتتتغال و بیمه  19حوزه نفوذ 

 ی مورد مطالعه است.هاشهرستان

 که با توجه به مستتئولیت ستتنگینی که بر  رودیمنیازمند حمایت به شتتمار  یهاگروهاز دیگر  ستترپرستتت زنان خانوار

در مقایسه ی مورد بررسی هاشهرستاننیازمند توجه ویژه است. درصد آماری این زنان در سطح استان و  دارندعهده

شور  با سطح ک ست. در  شور باالتر ا ستان  13کل ک سطح ا صد در  سطح  18در صد و در  ستاندر  ی موردهاشهر

سی نزدیک  شتر  19برر ستند که بی ست خانوار ه سرپر صد از خانوارها،  سبی برای  هاآندر ی زندگ تأمینشغل منا

 ندارند.

 ی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعیهابرنامه: 65 -5جدول شماره 

 تفریحی -حوزه فرهنگی  -5-11-6

  شور سطح ک سینما در  صندلی  ستان این  100صندلی برای  161سرانه  سطح ا صورتی که در  ست. در  هزار نفر ا

، دسترسی به ترسادههزار نفر است. به زبان  100صندلی برای  32ی مورد بررسی هاشهرستانو در سطح  25شاخص 

شهرستان مورد  5است که در  توجهقابلبرابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان است.  6سالن سینما در سطح کشور 

 بررسی تنها یک سینما وجود دارد.

  سرانه اجرای تئاتردر بحث اجرای شور تئاتر،  صورتی که در  100اجرا برای هر  128 در سطح ک هزار نفر است، در 

ستان  سطح  16سطح ا ستانو در  ضعیت  11 هاشهر سیار و شاخص ب ست. این  سه بای ترنییپااجرا میانگین  در مقای

 کشوری دارد.

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

تقویت رفاه اجتماعی در اقشار 

 ضعیف اجتماعی

 )...احداث مراکز ارائه خدمات رفاهی به اقشار نیازمند، )توانبخشی، نگهداری و 

 ی خرد برای اشتغال زنان سرپرست خانوارهاصندوق سیتأس 

 ی همگانیهامهیبافزایش حمایت 
  و پرسنلتغییر قوانین منطقه آزاد در راستای اجباری بودن بیمه کارگران 

 شدگانی در ارتباط با بیمه بیکاری و حقوق بیمهرسانیآگاه 
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  درصد از هزینه کل سبد خانوار است. این مسئله  1درصد و در استان  2هزینه تفریح و امور فرهنگی در سطح کشور

قرار گیرد. همچنین هزینه تحصتتیالت بعد از مصتترف دخانیات، در کمترین رتبه  موردتوجه ریزیبرنامهدر  تواندیم

 ت.قرار دارد و میزان آن در استان کمتر از میانگین کشوری اس

 تفریحی -فرهنگی ی راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزههابرنامه: 66 -5جدول شماره 

 

 

 

 

  

 اقدامات اجرایی های راهبردیبرنامه

ی فرهنگی، هارساختیزتقویت 

 تفریحی

  سالن تئاتر، سالن اجرای موسیقی( چندمنظورهاحداث سینما و مرکز فرهنگی( 

  ،نهادمردمی هاسازماندر اختیار قرار دادن امکانات موجود برای انجام کارهای فرهنگی، هنری 

 گردشگری –گذاری در حوزه مراکز تفریحی سرمایه 

 ی فرهنگیهابرنامهبرگزاری 

  آموزان، ی خاص )دانشهاگروهی فرهنگی برای هابرنامهی هنری و اجرای هاگروهحمایت از

 کارکنان و...(سالمندان، 

 برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری در راستای ارتباط مردم با سازمان منطقه آزاد 
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 منابع

 نتایج تفصیلی کل  1395، 1390، 1385، 1375، 1370، 1365، 1355های عمومی نفوس و مسکن سال سرشماری

 ، مرکز آمار ایرانکشور، استان و شهرستان

  کل کشور یزیربرنامه، سایت سازمان مدیریت و 1395تا  1365از سال  کل کشورسالنامه آماری 

  استان یزیربرنامه، سایت سازمان مدیریت و 1395تا  1365سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان از سال 

  سایت بانک مرکزی ایران1395تا  1390نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران ، 

 ی حضوریمصاحبه و گفتگو

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، رعاملیمد 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، ییربنایو ز یفن معاونت 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، تیونقل و ترانزحمل معاونت 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، تیریتوسعه مد معاونت 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه غذا و دارو سازمان منطقه آزاد چابهار، ریمد 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، یاجتماع ریمد 

 97 نیفرورد 26 کشنبهی منطقه آزاد چابهار، سازماناداره کار  سیرئ 

 97 نیفرورد 23 پنجشنبه سازمان منطقه آزاد چابهار، یروابط عموم ریمد 

 97 نیفرورد 26 کشنبهی سازمان منطقه آزاد چابهار، یادار کارمند 

 97 نیفرورد 21شنبه سه سازمان منطقه آزاد چابهار، فاتیتشر کارمند 

 97 نیفرود 23 پنجشنبه ونقل سازمان منطقه آزاد چابهار،حمل راننده 

 97 نیفرورد 24 معهج حراست ورزشگاه سازمان منطقه آزاد چابهار، یروین 

 97 نیفرورد 24 جمعه سبز در منطقه آزاد چابهار، یفضا کارگر 

 97 نیفرورد 24 جمعه در منطقه آزاد چابهار، یو رانندگ ییراهنما یروین 

 97 نیفرورد 25 شنبه در منطقه آزاد چابهار، اتیبه شکا یدگیرس یروین 

 97 نیفرورد 25 شنبه پوشاک در منطقه آزاد چابهار، واردکننده 

 97 نیفرورد 25 شنبه در منطقه آزاد چابهار، الیکارخانه دان ریمد 

 97 نیفرورد 25 شنبه در منطقه آزاد چابهار، یچا یبندبسته ریمد 

 97 نیفرورد 25 شنبه در منطقه آزاد چابهار، یشهرک صنعت کارگران 

 97 نیفرورد 25 شنبه در منطقه آزاد چابهار، یمیکارگاه پتروش سرپرست 

 97 نیفرود 23 پنجشنبه در منطقه آزاد چابهار، یاتاق بازرگان ییاجرا ریدب 
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 97 نیفرورد 25 شنبه دار تلفن همراه در منطقه آزاد چابهار، غرفه 
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 پیشگفتار

خود را از دست داده است و در  یمعنا ،یاشهیاند یو محدود در حصارها یتک ساحت ستیها است که امکان زسال

 یاجتماع تیمسئول کردیها رواز آن یکیکه  میتوسعه هست یندهایفرا یدر موضوع راهبر یدیجد یکردهایجهان شاهد رو

 ها مطرح شد.معطوف به عملکرد سازمان تیریمد ۀتوسط متفکران رشت 1950 ۀ( است که از دهCSR) یشرکت

تمرکز داشتند  خود یو اقتصاد ییبنا ریمنافع و منابع ز ۀتنها بر رشد و توسع شانیذات تیکه بنا بر مأمور ییهاسازمان

در  د،شیمحسوب م شانیعملکرد درون و برون دستگاه یابیشاخص ارز نیتریمحور ،یاقتصاد انیو محاسبه سود و ز

به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند. ضرورت  یخود را اندک دید ،یمدن یهاابتدا تحت فشار مردم و سازمان

و  یعموم یگذاراستیس ۀورود مؤثر در عرص ،یحکمران یبخشنیشدن در تعامالت ب رفتهیپذ ،یاعتبار سازمان شیافزا

ضرورت هرا ب نآنا ،یتوسعه در آکادم دیجد یهاهیو مطرح شدن نظر گرید یهاسازمان یتجربه و دستاوردها شه،یتبادل اند

 و مشارکت سوق داد. یحکمران یالگو نیا ریزناپذیو گر یحتم

سود  توانیخواهد داشت و نم ییبه سزا ریتأث یرونیب طیها بر محوضوح مشخص است که عمل سازمانبه گرید امروز

 دیوااست که ف ییبه سمت و سو یاجتماع تیمسئول شیگرفت. گرا دهیها بر جامعه را ناداز عملکرد آن یناش انیو ز

شد که با یاگونهها بهسازمان انیاست که سود و ز نیبر ا ششده است. لذا تال فیدر امتداد آن تعر یو مل یاجتماع محل

 یونگچگ نیدارد؛ بنابرا یبر نظام اجتماع یاعمده ریها تأثعمل سازمان کهییمتحمل نشوند. ازآنجا یاضاف نهیمردم هز

ران آن به جب ملزم ان،یز دنیمتوجه جامعه نشود و در صورت رس یانیباشد که در اثر آن ز یاگونهبه دیها باآن تیفعال

که در است. چنان تهافیگسترش زین یرامونیمثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پ یضرورت اثرگذاربه فیتعر نیباشند. امروزه ا

زنند که دست ب ییبه کارها دیبا رانیامروزه همه مد ،یداخل یهااز سازمان یرینسبت چشمگ نیاز کشورها و همچن یاریبس

 باشد. آنیهابا ارزش قموردقبول جامعه و منطب

ها مهم است، وجود دارد و پرداختن به آن یاجتماع تیابعاد مسئول زیو ن فیکه در مورد تعر یاز مباحث نظر جدا

 یدر سطح مل و اقدام آن تیحوزه فعال یریو فراگ یابا توجه به رسالت توسعه دیبا یهر سازمان یاجتماع تینقشه راه مسئول

 اتیمختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوص ییشناسا ،یاجتماع طیو اعتبار آن در مح گاهیشناخت از جا ،یو محل

 شود. نیدوت یالمللنیو ب یمل اتیبرحسب تجرب یرامونیپ طیبر مح یو اثرگذار یریعام و خاص و سنجش برد اثرپذ

 یهایگذارهیدارد و از سرما یعیوس فِ یط دهند،یخود انجام م یاجتماع تیمسئول ۀها در حوزکه شرکت ییهاتالش

نخست با  ۀهلتالش در و نی. اردیگیرا در برم یتانه با مشترارتباط دوس یهاکیو تاکت استیبِرند تا س کی یبر رو یماد

جب اما مو رد،یپذیصورت م یطیجامعه مح یو مهارت یتوانمند سطحو ارتقاء  یعموم ۀانداز مشارکت فعال در عرصچشم

مشارکت  شیشرکت، افزا یهاتینسبت به فعال یاپوشش رسانه شیجامعه نسبت به شرکت، افزا یبهبود تصور عموم

و کارمندان شرکت،  یفعاالن اقتصاد یآرام و مناسب برا یکار طیمح جادیا گذاران،هیکارکنان، جذب و حفظ سرما

 .شودیم ،یسازمانبرون یروهاین لیو پتانس تیکارکنان و استفاده از ظرف تیخالق شیفزاا

 یرامونیپ طیبر مح ریمسئول رفتار خود و تأث ینهاد ایمهم که هر فرد، گروه، سازمان  نیاساس و با توجه به ا نیا بر

سازمان در منطقه،  نیو اول یو محل یامنطقه ،یدر سطح مل یاتوسعه یعنوان سازماناست، سازمان منطقه آزاد چابهار به
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رار قخود در دستور کار  یتیفعال یمحورها نیتراز مهم یکیعنوان را به یاعاجتم تیمسئول ۀو اقدام در حوز یزیربرنامه

 حاضر و فعال در محدوده یاقتصاد یهاسازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاه نیا یاجتماع تیداده است. مسئول

 است. شدهفیتعر

 یعنیکشور  یادو سند مهم توسعه منطقه یتالق ۀدر چابهار )نقط یتیکانون فعال نیتریعنوان جدمنطقه آزاد چابهار به 

بر اقتصاد  یاساس یریخود در منطقه، تأث کیتیو ژئوپل کینقش استراتژ لیتوسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق( به دل

رب، غ -شمال و شرق -جنوب یارتباط یدورهایکر تیتقو ،یالمللنیبتعامالت  ،یدانش و فنّاور ،یاجتماع یو فضا

ه سمت فرا ب تشیفعال اسیمق کهییونقل دارد و ازآنجاو حمل یبندر ۀدر منطقه و توسع رانیا یو تجار یاسیمناسبات س

اثرگذار  زین ماعدر دو بخش فرهنگ و اجت یمحل یهاطور حتم بر مناسبات و کنشدارد به عیسر یو روند رودیم ینیسرزم

خواهد داشت.  یراه مشهود است، در پ یابتدا نیاز آن در هم یکه بخش یریچشمگ یانهیرهگذر آثار هز نیبوده و از ا

. مشارکت است ستیزطیبا نگاه به مراقبت از مح یمحل ۀجامع یمشارکت حداکثر ازمندیتوسعه مورد انتظار، ن یداریپا

 یتوسعه، مشارکت دادن جامعه محل انیشود که در کنار اراده و خواست متول ققمح تواندیم یطیدر شرا یمحل ۀجامع

صًا جامعه، خصو یریپذتوسعه و مشارکت یهاکه شاخص دهدینشان م یخوببه ،ینی. مشاهدات عردیمورد توجه قرار گ

 یریگشکل لیبه دل یآت یهاروند در سال نیو ا ستیمناسب ن ،یمهارت یهایآموزش، بهداشت و توانمند یهادر حوزه

 همراه خواهد شد. یندتریناخوشا یاجتماع یامدهایبا پ گفته،شیدر دو محور پ یتیفعال یهاکانون ریسا

اقدامات  ازمندیمنطقه، ن لیبدیب یهااز فرصت یریگامکان بهره یضرور یازهاینشیعنوان پبه دار،یپا تیو امن توسعه

 ،یدکریرو نیحاضر در منطقه است. با چن یفعال اقتصاد یهاها و بنگاهتوسط همه سازمان یجانبه و عمومهمه ،یاساس

 "زا در مدل توسعه درون یاجتماع یهاتیفعال شرانیپ "تواند در نقش یقه آزاد چابهار مسازمان منط یاجتماع تیمسئول

گسست  از احتمال ،یمحل یدر فضا یتوسعه اقتصاد یامدهایو دغدغه نسبت به پ یتیو ضمن کاهش حس نارضا دیعمل نما

صاء و در را اح یبوم یروهایبالقوه ن لیو پتانس دینما یریشگیپ نده،یدر آ یااز مجموعه اقدامات توسعه یاجتماعات محل

جزء از  ینشکبرهم نیبخشد. چن تیفعل یاعضاء جامعه محل یو توانمند یارتقاء سطح آگاه ،یرشد اقتصاد ۀچرخ یراستا

 سریم یو فعاالن بخش مدن یاجتماع یروهایبا ن یگذاراستیو س یحکمران ۀحوز نفعانیو هدفمند ذ داریراه تعامل پا

 ممکن است. یالگو نیترییو اجرا نیترجامع یاجتماع تیمسئول کردینخواهد بود که رو

مهم است که با تالش موسسه مطالعات و  نیتحقق ا یبرا یامنطقه آزاد، الگو و قاعده یاجتماع تیمسئول ۀنظامنام

 نیتر حسدک یجناب آقا یعلم تیریدر کشور و با مد یعلوم اجتماع ینهاد علم نیدانشگاه تهران، اول یاجتماع قاتیتحق

 نیسپاس را داشته باشم. ا تیو همکارانشان نها شانیزحمات ا زا دانمیم فهیاست که وظ دهیگرد نیتدو یجاجرم یمانیا

 یهایازمندیتوسعه، ن یآت یهاچابهار و مناطق همجوار و ضرورت یشهر ۀمنطق یدانیم شیمطالعات و پا یۀنظامنامه بر پا

 استیاستخراج و در قالب هدف، راهبرد، س یدرسترا به داریجامعه و الزامات توسعه پا یو حضور حداکثر یریپذمشارکت

 کرده است. نیمجموعه تدو نیفعال در ا یهاعنوان نقشه راه سازمان منطقه آزاد و شرکتو برنامه به

 قیبر بوده که بافهم عم یدکتر عبدالوهاب شهل یبر عهده جناب آقا یمطالعات ندیفرا یبر اجرا یعلم نظارت

 یپژوهش میت یهاافتهینموده و بر  نیمطالعه را تدو یتوسعه، استراتژ ندیمنطقه در فرا یفرهنگ و اجتماع بوم یهاضرورت
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 نیکه در ا یکسانهمه زیاز همکارانم و ن ان،یتشکر را داشته باشم. در پا تینها شانیاز ا دانمیاند که الزم مصحه گذاشته

برنامه  نیا حیصح ینمود تا با اجرا مینموده و تالش خواه یاند قدردانسازمان منطقه آزاد چابهار بوده گریاریاقدام ارزشمند 

 .مییت نماحرک ست،یزطیمح زو مراقبت ا یجامعه محل یجلب مشارکت حداکثر کردیمنطقه با رو داریدر جهت توسعه پا

 

 یکرد میعبدالرح

 رعاملیو مد رهیمدئتیه سیرئ

 چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان
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 مقدمه

شته، منطقه آزاد تجار یهااز دهه صاد یهااز قطب یکیچابهار  یصنعت-یگذ سطوح ب یجذاب اقت  ،یلالملنیدر 

شرق ا یو مل یامنطقه س رانیدر جنوب  ست. پس از تأ ستقرار فعال سیبوده ا  ،یجارمتعدد ت یهاتیمنطقه آزاد چابهار و ا

ساختیدر محدوده آن، ز یو خدمات یصنعت سعه یهار صاد یاجتماع ،یاز نظر کالبد یسبمنا یاتو مده به وجود آ یو اقت

 عمل کنند. یمل زیو ن یدر سطوح محل یاجتماع-یرونق اقتصاد یهاشرانیمثابه پبه توانندیاست که م

سعه سعه در جا تو صت جادیار ادرکن ،یگرید یدر چابهار، همچون تو و  یتیمنجر به تحوالت جمع یکار یهافر

 عیستتر شیخواهد شتتد. افزا یاستتاستت یهامنطقه دچار چالش ندهیها آشتتده استتت که بدون توجه به آن یپرشتتتاب یاجتماع

در  یتعددم یبه شتکل گرفتن مستائل اجتماع رنامتوازن منج ینیشتهرنشت ندهیچابهار و رشتد فزا یدر منطقه شتهر تیجمع

اء ارتق یبرا یزیربرنامه زیگذشتتتته توستتتعه و ن یدر الگوها یحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگر

 .طلبدیرا م یتوسعه اجتماع یهاشاخص

 یهاتیتوستتتعه منطقه تاکنون، موفق گریباز نیتریعنوان جدچابهار به یصتتتنعت-یمنطقه آزاد تجار ستتتازمان

شمگ ست اما تا یریچ شته ا س دا سقف ظرف دنیر س شیهاتیبه  ستقرار رو شیدر پ یطوالن یریم  تیسئولم کردیدارد. ا

 شیزاو اف یبه توستتعه جامعه محل شتتتریهر چه ب یبندیپا یبرا دیجد ینهادستتاز کیستتازمان  نیدر ا یشتترکت یاجتماع

 حوزه است. نیمنابع اختصاص داده شده در ا یوربهره

ا به مطالعات مختلفی انجام گرفت تچابهار، صتتنعتی -تجاریمنطقه آزاد  مستتئولیت اجتماعیِ نظامنامه برای تدوین

 هایها و مدلدر جلد اول، پس از بیان کلیات پژوهش، نظریه ی عمل، دستتت یابیم.هاحوزهوضتتوع و شتتناخت دقیقی از م

های موفق از نتایج حاصتتل از بررستتی نمونهبا نگاهی به مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش، 

شرکتی سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سازمان موفق  5این رهیافت در  یریبارگ ی عملی بهتجربه، تجارب عملی کارب

شده) شخص انتخاب  ست. در این بخش،  (اندکه مبتنی بر معیارهای م سی قرار گرفته ا ی نمودن چگونگی عملیاتمورد برر

اصتتتلی، ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،  نفعانذی، اهداف و اندازچشتتتم)چند بخش مجزا مستتتئولیت اجتماعی در 

قدامات حوزه قالب هر رکن و در نهایت،  ینیبشیپهای تمرکز و ا قدامات عملی  یادهیگزشتتتده در   (شتتتدهانجاماز ا

ی هات که نمونهشتتتشتتتدند. البته باید در نظر دا یبندجمعترین رهنمودها در قالب جداولی و در انتها، مهم شتتتدهیبررستتت

نی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر الطو ییهاستتابقدارای  تجارب موفق جهانی، عموماً عنوانبهشتتده بررستتی

تدوینی در راستای  یهابرنامه، پس نباید انتظار داشت که اندپشت سر گذاشتهاند و مراحل اولیه آن را ای جامع بودهبرنامه

ی اجرا شده در فعل یهابرنامهبه  کاز شبیه یا نزدیغدر سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آ مسئولیت اجتماعی شرکتی

 د.کنمشخص می شیازپشیببندی اقدامات را تاولوی ممفهو حطر مها باشد. همین امر، لزوآن
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صویریمجلد دومدر  ستند ، با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه، ت سائل و ویژگیاز  م ماعی های اجتم

 نیترمهمستتتنجی از زنیایک ، شتتتدهیآورجمع یهادادهتحلیل  . باه استتتتترستتتیم شتتتدحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار، 

ت و شتتوند، صتتورت پذیرف یدهستتازمانها هایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنحوزه

ی هاین حوزهشتتود که تعیمی تأکیددر ادامه گرفت. قرار  مورداستتتفاده نظامنامهاتی برای تهیه عالمنبع اط نیترمهم عنوانبه

ارائه خدمات و مشتتخص محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت. هدفمند بودن  ستتازی جامعهفعالیتی و توانمند

ستتتت که همگی از ن آن امری الزامیهای مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودهدف در جهت پیشتتتبرد برنامه بودن جامعه

صل می صحیح جامعه محلی حا صادی، در دو حوزه اجتماعی و شناخت  ست تا فارغ از حوزه اقت شوند و تالش بر این ا

 را داشته باشد. ریتأثنیز بتواند بیشترین  ستیزطیمح

ست که  شرکتی منطقه آزاد چابهار ا سئولیت اجتماعی  سوم گزارش، حاوی نظامنامه م ( 1در قالب دو بخش جلد 

استت. در این  شتدهمیتنظی منطقه آزاد، ی اقتصتادی فعال در محدودههابنگاهها و ( نظامنامه شترکت2نظامنامه ستازمان و 

مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات، اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که 

. در ادامه، اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد اندشتتتده، توضتتتیح داده اندپژوهشو میدانی  برآمده از نتایج مطالعات نظری

ی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان، ستتاختار اجرایی حوزهچابهار در 

شکل از  سازمان، مت ست که بخش مربوط به  شده ا صلی نظامنامه ارائه  ست. پس از مبانی، متن ا شده ا  4نظامنامه معرفی 

هدف کالن،  4ها، متشکل از شرکت و بخش مربوط به طرح 159سیاست و  34، راهبرد 15هدف خرد،  19هدف کالن، 

 سیاست اجرایی و طرح است. 33راهبرد،  15 هدف خرد، 19

ز و نی برگزارشتتتدهی آموزشتتتی هاکارگاهی پاورپوینت هالیفادر مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد، 

 است. شدهارائهگزارش تصویری از مطالعات میدانی 

-یدر سازمان منطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تیمسئول یاتیعمل _یبرنامه راهبرد نیتدو» 1طرح اقدام پژوهی

سو یصنعت سه مطالعات و تحق یصنعت-یسازمان منطقه آزاد تجار یچابهار که از  س شگاه  یاجتماع قاتیچابهار به مو دان

مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،  یهاماندر ستتاز یامداخله -یطرح پژوهشتت نیتهران واگذارشتتده استتت، نخستتت

منظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن به یامداخله یهامدل یطراح زیو ن یسازمانو برون یسازمانشناخت مسائل درون

 .بالفصل آن است طیحوزه نفوذ مح یهارساختیدر توسعه ز

سروش کیبر  یطرح که مبتن نیا در شتهانیم یشنا صادا ،یشناختجامعه یار ساز یتیریمد ،یقت شهر ست،  یو  ا

سائل اجتماع شناخت م شده که با  صاد-یتالش  سائل ادار طیمح یاقت صل، م  یهاجربهت ،یسازماندرون یتیریو مد یبالف

نقشه راه  ،یتشرک یاجتماع تیمسئول یو استاندارها هاهینظر م،یو مفاه یشرکت یاجتماع تیمسئول یو مل یامنطقه ،یجهان

                                                           
1 .Action research 
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 یستتتازمان بتواند با نگاه نیشتتتود تا ا نیستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدو یو بازمعمار فیبازتعر یبرا یتحول ستتتاختار

سان یآگاه زیو ن رامونیپ طیمح یاجتماع یهابه چالش نانهیبواقع شگران جامعه محل یاز منابع ان گفتمان  زا یسازمان و کن

اختصتتاص  یجامعه محل یتوستتعه اجتماع یکه برا یمنابعکرد  نهیدر هز یشتترکت یاجتماع تیمستتئول یتیریمد یو الگوها

 ند.ایفا کجنوب شرق کشور  یادر توسعه منطقه یشتریسهم ب نیعمل کند و همچن تریبهره ببرد و راهبرد دهدیم

 تیریپروژه با مد یعنوان مجردانشتتتگاه تهران به یاجتماع قاتیمهم، موستتتستتته مطالعات و تحق نیانجام ا یبرا 

شک نجانبیا ش میت لیاقدام به ت ضا یپژوه سع میت یکرد. اع سجامعه ی)دکترا دفریمع دیدکتر  س(، دکیشنا  یمانیا نیتر ح

س )کارشتتنا یمی(، کاظم رحیشتتهر یطراح یدکترا) یجز کیتوستتعه(، دکتر مونا ول یشتتناستتجامعه ی)دکترا یجاجرم

(، تیری(، آرش خان دل )کارشناس ارشد مدی)کارشناس ارشد توسعه اجتماع یاری یصف نی(، رامیارشد توسعه اجتماع

شجو یکاروان فیعبدالط سجامعه یدکترا ی)دان سائل اجتماع یشنا ستمیم شگر ی(، طال ر شد پژوه شناس ار ( و ی)کار

امور  یهایستتپاس را دارم. هماهنگ تیهمه نامبردگان نها ی( بود که از همکاراتیارشتتد ادب س)کارشتتنا یفاطمه خاور

سه مطالعات و تحق یان بخش ادارپروژه را کارکن یادار س شگاه تهران، انجام دادند که از تک یاجتماع قاتیمو تک دان

 .کنمیها تشکر مآن

 

 حسین ایمانی جاجرمی

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رئیس موسسه
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 یصنعت-یمنطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تیمسئولبخش اول: نظامنامه 

 چابهار
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 چابهار یصنعت-ی( منطقه آزاد تجارCSR) یشرکت یاجتماع تینظامنامه مسئول -6

 مقدمه -6-1

 ،یزندگ تیفیک یهاو شتتاخص ستتتیزطیمح ،یاقتصتتاد بدون توجه به جامعه محل تیبا محور یاتوستتعه منطقه

و  داریتوستتعه پا اتیگذشتتته ادب یهاشتتود. در دهه لیخود تبد هیعل تواندیاستتت که در بلندمدت م یداریناپا توستتعه

 یهاو شاخص هادگاهید مروربهبود که  یقتصادصرف ا یهاتوسعه یمنف یامدهایبهبود پ یبرا ییارهایآن مع یهاشاخص

 نیبه روز و کارآمد در ا یهادگاهیداز  یکیشهروندان به کار بسته شد.  یتمندیو رضا یریپذستیز شیافزا یبرا ترینیع

اجتماعی دستتتورالعملی برای کنترل، منشتتوری  رییپذاستتت. مستتئولیت CSR «یشتترکت یاجتماع تیمستتئول»حوزه مفهوم 

 یگذارهیستترماستتازمان و انتخاب صتتحیح و  یدر زمینه عرضتته خدمات از ستتو حیبرای اظهار نظر صتتر نییاخالقی و تمر

ست و در نها سازمان ا سخگو ت،یاخالقی روی مباحث  سازمان برای عمل و اقدام ییپا رای ب اجتماعی به توان و ظرفیت 

 کند.می ها و انتظارات جامعه اشارهتحقق خواسته

ه ب یرسانخدمت نهیچابهار در زم یصنعت -یحاضر در منطقه آزاد تجار نفعانذی یمامتوجه به لزوم مشارکت ت با

کارمندان،  یبرا بانشتتتاطامن و  یو فراهم کردن فضتتتا انیاحترام به حقوق مشتتتتر ستتتت،یزطیحفظ مح ،یجامعه محل

 هیارد تا با تهتالش د "چابهار صنعتی – یمنطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تینظامنامه مسئول"با عنوان  شرویپ یانظامنامه

 یصتتنعت – یمشتتارکت منطقه آزاد تجار یبرا یآن، بستتتر شیامکان پا نیشتتده و همچنمطرح یهانهیبرنامه الزم در زم

 یهامهاجرت ،یکاریمانند بمرتفع کردن مشتتتکالت حوزه نفوذ  یمرتبط با منطقه آزاد در راستتتتا یهاچابهار و شتتترکت

نظامنامه  نیشتتود. ا ایمه یبهتر طی(، شتترا1407نظامنامه ) نیمشتتخص ا یو ... تا افق زمان یستتتیزطیمح مستتائل ه،یرویب

 تیمستتتئول نهیدر زم یتجارب موفق جهان ،ینظر یاز مبان یاستتتتخراج یمنتج از رهنمودها یبراستتتاس چارچوب مفهوم

 موجود در یخدمات یهاستترانه یمشتتکالت و کمبودها نیمچنآزاد و ه یگرفته منطقهاقدامات انجام ،یشتترکت یاجتماع

 د.شو تأکید ندهیو آ یاقدامات فعل انیم یکپارچگیبر  لهیوسنیبداست تا  شدههیحوزه نفوذ منطقه آزاد ته

سازمان  نیوابسته به ا یهاچابهار، شرکت صنعتی – یگرفته منطقه آزاد تجاراقدامات صورت انیم یهماهنگ لزوم

سجام ل،یدخ یهاسازمان ریسا زیو ن شان صورت یدهو جهت یبخ اقدامات  یبندتیاولو ،یگرفته فعلبه اقدامات پراکنده 

انجام شده و  یهایازسنجیمتناسب با ن یو معنو یمال نابعم صیو تخص یشرکت یاجتماع تیگرفته در حوزه مسئولصورت

و  تیامنامه حاضتتتر استتتت که اهمنظ نیحوزه از جمله اهداف تدو نیگرفته در او نظارت بر اقدامات انجام شیپا زین

 لیه، تحلمنطق تیوضتتع یابینظامنامه دربردارنده ارز هیته فراینداستتاس،  نیبر هم. کندیروشتتن م زیآن را ن هیضتترورت ته

 بوده است. ییاجرا یهابرنامه تیو در نها هااستیانداز، راهبردها، سچشم هیانیوضع موجود، ب

ا به ت شتتتدمطالعات مختلفی انجام چابهار، صتتتنعتی -تجاریمستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد  نظامنامه نیدر تدو 

ت در بخش ابتدایی کار تح یسازمفهومبه دنبال مرور ادبیات و  عمل، دست یابیم. یهاحوزهشناخت دقیقی از موضوع و 
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کشتتتور احتیاج به بومی شتتتدن دارد، عنوان مبانی نظری و با توجه به نظریات موجود و آنچه با توجه به ستتتیستتتتم اداری 

 منظورمان از مسئولیت اجتماعی شرکتی را مشخص کردیم.

سی در بخش تجارب جهانی، با نگاهی به  صل از برر ست رهیافت  یهانمونهنتایج حا موفق از تجارب عملی کارب

شرکتی سئولیت اجتماعی  شخص انتخاب  باسازمان موفق که  5این رهیافت در  یریکارگبهی عملی تجربه، م معیارهای م

ست. در این بخش،  ؛اندشده سی قرار گرفته ا سئولیت اجتماعی در  کردنچگونگی عملیاتی مورد برر خش مجزا چند بم

شم) شرکتی، حوزه نفعانذی، اهداف و اندازچ سئولیت اجتماعی  صلی، ارکان م در  شدهینیبشیپهای تمرکز و اقدامات ا

در قالب  ی مهمرهنمودها و در انتها، شتتتدهیبررستتت (انجام شتتتدهاز اقدامات عملی  یادهیگزقالب هر رکن و در نهایت، 

سیشت که نمونهشدند. البته باید در نظر دا یبندجمعجداولی  ارای د تجارب موفق جهانی، عموماً عنوانبهشده های برر

، پس اندندهارذگاند و مراحل اولیه آن را بودهای جامع نی در امر مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر برنامهالی طویاسابقه

از شبیه غتدوینی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد چابهار از آ یهابرنامهنباید انتظار داشت که 

شده در آن یهابرنامهبه  کیا نزدی شد. همین امر، لزو هانمونه فعلی اجرا  امات را بیش از بندی اقدتاولوی ممفهو حطر مبا

 د.کنپیش مشخص می

در بخش بعدی، با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه، تصویری از وضعیت مسائل اجتماعی ترسیم شد. 

که اقدامات مبتنی بر مستتتئولیت اجتماعی  ییهاحوزه نیترمهمستتتنجی از زنیایک آوری شتتتده،  جمع یهادادهتحلیل  با

ورد استفاده م نظامنامهعاتی برای تهیه المنبع اط مهمترین عنوانبهو  انجام شدها سازماندهی شوند، شرکتی باید پیرامون آن

سئول سازی جامعهی فعالیتی و توانمندهاشود که تعیین حوزهمی تأکید. در ادامه گرفتقرار  صلی م یت محلی از اهداف ا

شخص بودن جامعه ست. هدفمند بودن ارائه خدمات و م شبرد برنامه اجتماعی ا شده و مورد هدف در جهت پی های مدون 

 شوند و تالش بر این استست که همگی از شناخت صحیح جامعه محلی حاصل میتضمین پایدار بودن آن امری الزامی

 را داشته باشد. ریتأثتا فارغ از حوزه اقتصادی، در دو حوزه اجتماعی و محیط زیست نیز بتواند بیشترین 

سازوکار اجرا، نظارت و پایش بر چگونگی انجام  دادن، اهمیت نظامنامهدر تدوین این  نکته مهم دیگر شکیل  به ت

شرکتی منطقه آزاد تجاری فعالیت سئولیت اجتماعی  ساختا –های مرتبط با م ست. برای این منظور،  ری صنعتی چابهار ا

اجرا و  ندفرایآید، حاضر می نظامنامهدر ادامه معرفی شده است تا منطبق با سازوکار مشخصی که  نظامنامهاجرایی در این 

 د.نحو ممکن محقق شو نیمؤثرترتا مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار به بهترین و  انجام شدهپایش 

   



 صنعتی چابهار-مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاریاستقرار استراتژی  تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی
 

284 

 

 انجام مطالعات و تدوین نظامنامه فرایند -6-2

مطالعات اقدام پژوهی تدوین نقشتته راه و برنامه عملیاتی استتتقرار استتتراتژی مستتئولیت اجتماعی در ستتازمان منطقه 

 6ز ا در قالب این گزارش تنظیم شتتده استتتآن، نظامنامه مستتئولیت اجتماعی  در نتیجهصتتنعتی چابهار که  -آزاد تجاری

 مرحله به شرح شکل زیر تشکیل شده است.

 

 دوین نظامنامهو ت انجام مطالعات فرایند: 1 -6شکل شماره  
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 مفاهیم و واژگان نظامنامه تعریف -6-3

 دکار رفته در نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاواژگان کلیدی و تعاریف عملیاتی به در این بخش

 .شودصنعتی چابهار معرفی می -تجاری

 ایبندر  کی داخلاست که غالباً در محدوده  ینیقلمرو مع ،یمنطقه آزاد تجارصنعتی: -منطقه آزاد تجاری -

سا شده ریدر مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با  شناخته  ست. چنانچه کاالها را منقاط جهان مجاز   توانیا

بار در ان یمدت یها را براو آن کردمناطق وارد  نیبه ا ایمناطق صادر کرد  نیاز ا یبدون پرداخت حقوق و عوارض گمرک

د وار زبانیبه کشتتتور م یکه از منطقه آزاد تجار ییو مجدداً صتتتادر کرد. کاالها یبندو در صتتتورت لزوم بستتتته رهیذخ

دمات و خ هیفوق، ابن التی. مناطق پردازش صادرات عالوه بر تسهپردازندیمقرر را م یحقوق و عوارض گمرک شوند،یم

 یرخها و برا به هدف صدور آن ییبه محصوالت نها یواردات یاواسطه یمواد خام و کاالها لیتبد د،یتول برای ازیمورد ن

منطقه  رو نیاز ا ؛کنندمیمعمول فراهم  یبه شتترط پرداخت حقوق و عوارض گمرک ،یفروش در بازار داخل برایاوقات 

 برایاطق من نیا التیدارند. تسه یصادرات یریگآن جهت داتیاست که تول یاژهیو یصنعت هیآزاد پردازش صادرات ناح

 همراه است. زین یگرید یهاو معموالً با مشوق هاستآناستقرار  لیو تسه یخارج گذارانهیجلب سرما

ها ترکیب داوطلبانه مالحظات اجتماعی و محیطی در عملیات تجاری شرکتمسئولیت اجتماعی شرکتی:  -

جامعه  ردنکمنتفع  منظوربهو تعهدات سازمان  فیاز وظا یکی یاجتماع تیمسئول ذینفع است. یهاها با گروهآنو روابط 

تماعی بنابراین مستتئولیت اج؛ ببخشتتد یمتعال یحداکثر کردن ستتود را صتتورت یعنی ؛ستتازمان هیهدف اول کهینحواستتت به

 کنند تا یریگمیگونه تصمکه آناست  یبخش خصوص یتجار یهاسازمان رانیمد لهیوساحساس تعهد به ینوعشرکتی، 

 .ابدیبهبود  زیرفاه کل جامعه ن سطح مؤسسه، یدر کنار کسب سود برا

سعه پایدار:  - سعهتو ست  یاتو سل یبدون آنکه توانای ،کندزمان حال را برآورده  یکه نیازهاا نده در آی یهان

ابع که در بلندمدت من یاگونهبه  یو اجتماع یبه اهداف اقتصتتاد یدستتتیاب خطر اندازد. نیازهایشتتان را به یبرآورده ستتاز

 .شودها تضمین و رفاه انسان یو تندرست شود شوند، محیط زیست محافظت یدارنگه

 کندبرای بیان اهداف خود تعریف می ستتازمان که یکی نظامنامه عنوانبه انداز ستتازمانچشتتم :اندازچش  م -

انداز باید درک روشنی از اینکه سازمان امروز چشم. ها و اهداف سازمان استها، آرمانارزشترین بیانیه بناییزیرحاوی 

شه جاده حرکت به کجا می شم .آینده را ارائه دهد یسوبهرود و نیز نق ست که گا درازمدتانداز یک افق چ ی جهانی ما

 .کندکه سازمان در آینده در آن فعالیت میکند میتوصیف را 

ازمان، س تیمأمورآن است.  سیتأسعلت اصلی تشکیل و دلیل  درواقعهر سازمان،  تیمأموربیانیه : تیمأمور-

متمایز  هاستتازمانمقصتتد اصتتلی و منحصتتر به فردی استتت که نوع، قلمرو عملیات، محصتتول و بازار ستتازمان را از دیگر 

 و نوع خدمات یا محصوالت آن است. ننفعاذی. این بیانیه شامل علت اصلی وجود سازمان، زمینه فعالیت آن، کندیم
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صد  یزیربرنامهدر اهداف کالن: - ست که برنامه به آن تمایل دارد و یو منظورهدف کالن مق سمت آن  ا به 

ست دئالیا. هدف کالن کندیمحرکت  ست و اغلب کیفی بلندمدت مطلوبی ا شم و آمال جامعه هاارزشکه از  ا  هسرچ

 .ردیگیم

 ؛شتتوندیم منتجکالن  برای رستتیدن به هدف کالن استتت. اهداف خرد که از اهداف یالهیوستتاهداف خرد: -

 وکمیت پذیرند. مدتکوتاه، ملموس

سب نتا یبرا تیریمد یهابرنامهو  هاطرحست از ا عبارتراهبرد:  - سال جیک سازمان و  تمنطبق با ر و اهداف 

 .است به اهداف دنیرس یجامع، واحد و کامل برا یطرح و به اهداف دنیرس یبرا ستا یالهیوس

صول راهنماسیاست اجرایی:  - ست که حدود عمل )با یحاکم بر راهبرد برا یا ( هادیو نبا دهایتحقق هدف ا

شخص م زیرا ن سکندیم ستی.  شها و خطا ستیم ستند و در مرحله اجرا یابیها ابزار د ساالنه ه قش ن راهبرد یبه اهداف 

که  استتت ییهاهیمنابع و رو صیانجام کار، مقررات و نحوه تخصتت یمقصتتود رهنمودها ،یکنند. به عبارتیم فایرا ا یمهم

و  یبخشتت ،یو در ستتطوح ستتازمان کندیاستتتفاده م راهبرد حیصتتح یشتتده و اجرابه اهداف اعالن یابیدستتت برایستتازمان 

 آورد.یوجود مه را ب یسازمان یهابخش انیم یو هماهنگ یوضع و امکان سازگار یافهیوظ

 .ندهیآ ییاقدامات اجرا ینیبشیپطرح:  -

 .بودجه و زمان یدارا یهاطرحپروژه:  -
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 اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی شرکتی -6-4

ذار واگ یخصتتوصتت زیو ن یدولت یهاشتترکتبه  هادولت یتیو نقش حاکم فیاز وظا زیادیکه بخش  یدر عصتتر

ست س یریعملکرد آنها تأث یچگونگ و شده ا سا صاد یزندگ یهاجنبه یبر تمام یا  یفرهنگ ،یاجتماع ،یمردم اعم از اقت

ه حقوق ب هاشتترکتکه  یتعهد زانی، مکردمطالبه  هادولترا فقط از  داریتوستتعه پا توانینم گریدارد. د یاستتیستت زیو ن

بهداشتتتت و  ،یو عدالت اجتماع یاخالق عموم ستتتت،یز طیحفاظت از مح ،یمنافع جامعه محل ان،یکارکنان و مشتتتتر

سعه یزندگ تیفیو ک یرفاه اجتماع ،یعموم یهاآموزش شت تو سرنو اعث ب دهیپد نی. ازندیمدر جوامع رقم  را دارند، 

 یظرمن از .ردیقرار گ یاجتماع یهاجنبش زیو ن یاجتماع هیدر مرکز توجه نظر هاشتترکت یاجتماع نقششتتده استتت که 

 شافزای به منجر که هاستشرکت یبرا یاجتماع هیخلق سرما منظوربه یاقدام ،یِتجار یِکردن استراتژ یخردتر، اجتماع

و  یمال ،یانستتان یهاهیستترمادر کنار  ،یاجتماع هی. ستترماشتتودیمنفوذ  یحوزه یجامعه تیجلب رضتتا زیو ن وریبهره

و « هاستتازمانو  هاانستتان»، «هاانستتان» انیاعتماد متقابل و مشتتارکت م یارتقا قیاستتت که از طر یمنبع با ارزشتت ،یاقتصتتاد

سعه،  تیریمد یِسنت یهادگاهید در .کندیمخلق اعتبار  هاشرکت یبرا ،«گرید یهاسازمانبا  هاسازمان»  یهاهیسرماتو

صاد سان یکیزیف ،یاقت ضر گفته کردندیم فاینقش را ا نیترمهم یو ان س یبرا ودشیم؛ اما در حال حا از  شتریعه بتحقق تو

سرما صاد هیآن چه به  سان یکیزیف ،یاقت ش ازمندین یو ان سرما م،یبا سرم رایز م؛یازمندین یاجتماع هیبه   ،یاجتماع هیابدون 

ابتر  هاهیاسرم ریاست، سا یاجتماع هیکه فاقد سرما یاجامعهانجام نخواهد شد. در  نهیبه طوربه هاهیسرما گریاستفاده از د

اشته د یاجتماع هیکارکرد سرما تیاز اهم یکه بتوانند درک درست اندموفق یرانیمد رو،نیاز ا ؛شوندیممانده و کم بازده 

 باشند.

 و هدف آن استتت یبنگاه اقتصتتاد ایستتازمان  کی وستتتهیو پ یکه تعهد دائم یشتترکت یاجتماع تیمستتئول استتتقرار

که در آن  استتتت یااقدامات خود و کمک به جامعه یستتتتیز طیو مح یاقتصتتتاد ،یاجتماع یامدهایپ تیریکنترل و مد

 هیارتقاء ستتترما زیبه آنها و ن افتهیانتقال یتیحاکم فیبه وظا هاشتتترکتتعهد  یدوجانبه برا یایاستتتتراتژ. کندیم تیفعال

 است. شانیاجتماع

سر منظوربهکه  چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان صاد عیت سعه اقت شور از اوا یروند تو  1370 یهده لیک

است  یامنطقه زیو ن یتوسعه مل یبرا یاژهیو یرساختیو ز ینهاد تیشد، ظرف سیعمان تأس یایدر چابهار و در جوار در

ست  سته ا سعه، تمرکز شرانیپ ینوع یمثابهبهکه توان ستقر را در بند یدیتول زیو ن یخدمات یهاتیفعالدر  یتو ر چابهار م

ه دارد، ک راهبردی یهاتیقابل زیاستتتت و ن شتتتدهگرفتهآن در نظر  یکه در استتتناد برا یمحقق کردن اهداف یاما برا ؛کند

 زیشور و نک یاقتصاد-یاسیس یهاتیواقعتاکنون، متناسب با  سیسازمان از زمان تأس نیا دارد. شیدر پ یطوالن یریمس

 تیاستتتت که واقع کرده ییو اجرا فیرا تعر یمتفاوت یهابرنامههر دوره، راهبردها و  رانیمد یاصتتتل یهایریگجهت

سازمان منطقه آزاد چابهار  کردمهم غفلت  نیاز ا دیالبته نبا ؛انددادهشکل  آن را یهایخروج زیو ن یسازمان که عملکرد 
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سعه یهابرنامهخاص  طوربهو  یسازمانبرون یرهایمتأثر از متغ نیبلکه همچن یسازماندرون یرهایمتأثر از متغ فقطنه  یاتو

 دارند. هدهبر عرا  یامنطقهو  یدر توسعه مل ینیآفرنقش فهیاست که وظ یگرید یعموم یهادستگاهنشده  ایمحقق شده 

در حوزه نفوذ ستتازمان منطقه آزاد چابهار همچون فقر،  عیشتتا یاز مستتائل اجتماع یبخشتت یشتتهیر رستتدیمنظر  به

 یهاشاخص ضعف ،یآبکم ،یررسمیغ یهاگاهسکونت یهیرویبگسترش  ،یو درمان یبهداشت یکمبودها ،ینینشهیحاش

. مرتبط استای توسعه منطقه زیو ن یتوسعه مل یهابرنامهدر  نیسرزم شیو ...، به فقدان نگاه آما یلیافت تحص ،یشهرساز

نبودن  لیکه به دل یوجود آورده است و مردمه از شهر چابهار ب یدر بخش یانقطهتوسعه  یسازمان منطقه آزاد چابهار نوع

 چابهار یبه منطقه شهر انددادهرا از دست  شانبنیهکم یکشاورز یسالخشکدر اثر  ییکارآمد توسعه روستا یهااستیس

رت باال مهاج یانرا داشتتته استتت، با فراو یو اجتماع یتوستتعه اقتصتتاد یهاشتتاخص نیترفیضتتع روزگار گذشتتتهکه از 

اء نقش ارتق تیضمن اهم ت،یوضع نی. در ااستشده  یکنون دشوار تیمنجر به شکل گرفتن وضع ای که. مسئلهکنندیم

ستره و متناسب با گ یدولت یهادستگاه ریسا تاس یضرور یاتوسعهو  ییفقرزدا یهابرنامهسازمان منطقه آزاد چابهار در 

 بند باشند. یپا شانیتیحاکم فیو به وظا فیخودشان را تعر یاتوسعه یهابرنامهعمق معضالت 

ر، در ستتازمان منطقه آزاد چابها یشتترکت یاجتماع تیمستتئول کردیاستتتقرار رو یاتینقشتته راه و برنامه عمل نیتدو

 یروندها لیستتتازمان استتتت تا بتواند با تکم نیا یقانون یهاتیمأمورو  هاتیفعالبه  یبخشتتتتیفیکدر  یدیجد کردیرو

ا ر یتوستتتعه اجتماع یهابرنامهآنها،  یبندتیاولو زیو ن یجامعه محل یمستتتائل اجتماع یشتتتناخت علم در کنارو  یجار

   .هم آوردفراچابهار،  یمردم منطقه شهر یرا برا یمطلوب یکند و توسعه اجتماع نیتدو یاجتماع یهاتیواقعمتناسب با 



یشرکت یاجتماع تینظامنامه مسئول  (CSR) چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار  

289 

 

 معرفی مدل مفهومی مطالعات -6-5

روح  عنوانبههای مفهومی های مختلفی مورد بررستتتی و مطالعه قرار گرفت. از بین مدلمدلدر مطالعات نظری، 

 قرار گرفت. مدنظر 26000های مسئولیت اجتماعی مدل استاندارد ایزو کلی مطالعات و رعایت شاخص

ستاندارد ایزو  سئولیت 26000مدل ا سئولیتاجتماعی، یک راهنمای  پذیریم که  ستاشرکتی اجتماعی  پذیریم

سال  1در تاریخ آن را  ستقر در  المللیبینسازمان  2010نوامبر  ستاندارد م شر (ISOژنو )ا ستاندارد،  .کردمنت  عنوانبهاین ا

 هایتجربهی استتت که استتت و نظامنامه شتتدهشتتناختهاخیر  هایستتالدر  المللیبیناستتتانداردهای  ترینآرمانییکی از 

 .کندمیاجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام  پذیریمسئولیتدر رابطه با مفهوم  المللیبین

در  1992ل که در سا شدمسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی محیط زیست آغاز  یالمللنیبزمینه تدوین استاندارد 

موضوع در  نسپس ای شد؛ریودوژانیرو برگزار شد. در این کنگره ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمان مطرح 

 2001قرار گرفت. در آوریل  موردبحثدر آفریقای جنوبی برگزار شد نیز  2002کنگره جهانی توسعه پایدار که در سال 

سازمان بین ستاندارد از کمیته شورای  ستیسالمللی ا سازمان برای  یگذارا صرفاین  ست کرد  کنندگانم ا در تدرخوا

، سازمان استاندارد یک گروه مشاورین 2003. سال کند یسنجامکاناجتماعی  مسئولیت یالمللنیبزمینه تدوین استاندارد 

، هادولتذینفع از جمله  یهاگروهمستتتئولیت اجتماعی شتتتامل نمایندگانی و طیف وستتتیعی از  حوزهاستتتتراتژیک را در 

تشتتکیل داد.  یردولتیغ یهاستتازمانو  کنندگانمصتترفحقوق  یهاانجمنکارگری،  یهاهیاتحادای اقتصتتادی، هبنگاه

مستتئولیت اجتماعی در ستتوئد اقدام به جلب حمایت کشتتورها برای تدوین  یالمللنیببا تشتتکیل کنفرانس  ISO ازآنپس

ستاندارد  سئولیت اجتماعی کرد و یک گروه کاری برای تهیه  یالمللنیبا شد. پس نویسپیشم شکیل  سات  اولیه ت از جل

منتشر شد و در  2009استاندارد، متن اولیه در سال  المللیبینعضو سازمان  در کلیه کشورهای ییهاتهیکمبسیار و تشکیل 

 به انتشار رسید.متن نهایی تصویب و  2010نهایت در سال 

رهنمودهایی در رابطه با اصتتول بنیادین مستتئولیت اجتماعی، شتتناخت مستتئولیت اجتماعی،  26000استتتاندارد ایزو 

 یوالنهمسئو ادغام رفتار  سازییکپارچه یهاروشبا مسئولیت اجتماعی و ، موضوعات محوری مرتبط نفعانذیمشارکت 

به اجرای  طمربو یهاشتتترفتیپبر نتایج و  یاژهیو تأکید، المللیبین. این استتتتاندارد آوردیماجتماعی در ستتتازمان فراهم 

اعم از خصوصی، دولتی، غیرانتفاعی، بزرگ  هاسازمانهمچنین با هدف مفید بودن برای تمامی  مسئولیت اجتماعی دارد؛

ت. با اینکه تمام اس شدهتدوینیا در کشور در حال توسعه،  کندیمفعالیت  یافتهتوسعهیا کوچک، فارغ از اینکه در کشور 

 اما موضوعات اصلی آن به هر سازمانی استفاده سازمان قرار نخواهد گرفت؛این استاندارد به یک اندازه مورد  یهابخش

ستاندارد، موارد گوناگونی را در شودیممربوط  شده در این ا صلی مطرح  ضوعات ا سئولی ردیگیبرم. تمام مو ت و این م

هستند  ترمهم، تشخیص دهد کدام مسائل نفعانذیخود سازمان است که با در نظر گرفتن مالحظات سازمانی و گفتگو با 

 رند.فعالیت آن قرار دا یحوزهو در ارتباط بیشتری با 
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اجتماعی شامل: شفافیت؛ پاسخگویی؛ رفتار اخالقی؛  پذیریمسئولیت، هفت اصل برای 26000در استاندارد ایزو 

 شدهعرفیماحترام به حقوق بشر و  رفتار المللیبین؛ احترام به حاکمیت قانون؛ احترام به هنجارهای نفعانذیاحترام به منافع 

در کستتب این شتتناخت برای ستتازمان  نفعانذیستتازمان و مشتتارکت  یاجتماع، به شتتناخت مستتئولیت 26000ایزو استتت. 

ضمن آن، بیان  سازمان  شودمیپرداخته و  سئولیتشناخت  برایکه یک  سه  پذیریم ستی  اجتماعی خود و ادارۀ آن بای

و جامعه. یک  نفعانذیو رابطۀ بین  شنفعانذیرابطه را درک کند: رابطۀ بین ستتتازمان و جامعه، رابطۀ بین ستتتازمان و 

، ممکن به دلیل اهداف متفاوت و فراتر از آن جامعه هاستتازمانآن شتتامل افراد و ستتایر  نفعانذیستتازمان باید بپذیرد که 

 .گیرد سازمان قرار هایفعالیتتحت تأثیر تصمیمات و  تواندمیکه  است انتظارات و منافع متفاوتی داشته باشند

 :کندیمزیر تعریف  صورتبهاین مدل اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را 

 سخگویی صل حاکی از آن پا شد. این ا صاد و محیط با سئول آثار خود بر روی جامعه، اقت سازمان باید م : یک 

 به دگی رابه این رسی یدهپاسخ یفهیوظ را بپذیرد و همچنین یاموشکافانهاست که یک سازمان باید رسیدگی 

 .هده گیردع

  شد و  سازمان: یهاتیفعالشفافیت شته با شفاف، دقیق و کامل قرار دا ضعیت  سازمان باید در یک و یک 

ستیسمنطقی و کافی از  یدرجه دارای صم، هاا سئول  ییهاتیفعالو  هایریگمیت شد که م ستآنبا جمله ، ازها

شخص و احتمالی آن بر جامعه و محیط. این اطالعات باید به سترس  آثار م ستقیماً در د سهولت موجود بوده و م

 تأثیر سازمان هستند، قابل درک باشند. که تحت ییهاگروهقرار گیرند و برای 

 :هارزشانظیر صداقت، انصاف و درستی باشد. این  ییهاارزشرفتار یک سازمان باید براساس  رفتار اخالقی 

سانداللت بر دغدغه برای  صمسازمان و  یهاتیفعال، حیوانات و محیط و توجه به آثار هاان ن بر آ یهایریگمیت

 د.دار نفعانذیروی منافع 

 :شاره دارد و توجه و احترام به اجرای قانون ظور من ،خاصطوربه توجه به اجرای قانون به حاکمیت قانون ا

ست. در  سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون ا ست که هیچ فرد یا  سئولیت نهیزماین ا اجتماعی،  م

د. این باشتتت می قوانین و مقررات اجرایی موافقاحترام به تأمین قانونی به معنای آن استتتت که یک ستتتازمان با تما

نین و مقررات اجرایی تالش شتتود تا افراد درون ستتازمان از اصتتل حاکی از آن استتت که باید برای آگاهی از قوا

 تعهدات خود مطلع باشند.

 سازمان باید به منافع سهامداران: احترام به منافع و عالئق شته، نفعانذی یک  را در  هاآن خود احترام گذا

ا اعضای ی دگانکننمصرفپاسخگو باشد. اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است به منافع مالکین،  نظر داشته و

نیز ممکن است دارای حقوق، ادعاها یا منافع مشخصی باشند که باید در  هاگروهافراد و  گرید خود محدود باشد،

 .دهندیم سازمان را تشکیل نفعانذی هاگروه افراد یا نیا ،یطور کلبهنظر گرفته شوند. 
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 :یهاروهگ و تالش ویژه برای کمک به افراد با احترام با تمامی افرادهمراه رفتار  احترام به حقوق انس  ان 

س سانی احترام .ریپذبیآ سازمان باید به حقوق ان شته و اهمیت یک  و عمومیت آنها را در نظر بگیرد. حقوق  گذا

سانی به رفتار  صی آنها نظرصرفتمامی افراد  یمحترمانهان شخ صیات  صو صرفاً به از خ شان  و  سان بودن دلیل ان

 اشاره دارد.

  یک ستتتازمان باید ضتتتمن رعایت قوانین داخلی هر کشتتتور به هنجارهای  :المللیبیناحترام به هنجارهای

 هم احترام گذاشته و برخالف آن هنجارها عمل نکند. المللیبین

 

 مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد چابهار : اصول2 -6شکل شماره 
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 بهارچاصنعتی -تجاری سئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزادارکان م -6-6

ی صتتنعت-نفع، ارکان اصتتلی مستتئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاریبراستتاس مدل نظری پژوهش، چهار گروه ذی

 .دهندیمچابهار را تشکیل 

 سازمان هستند؛ یانسان روییو ن ینخست، شامل کارکنان سازمان گروه

شتردوم گروه شامل م یخرد و کالن انی، م ستقیرا  س-منطقه آزاد تجاریبا  میشود که در ارتباط م و  تندصنعتی ه

 ؛کنندیدر حوزه خود مستقل عمل م

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

 .ردیگیقرار م ستیز طیمح گروه چهارم،

 
 صنعتی چابهار -: ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری3 -6شکل شماره 

ستند که   شده در حیطهفعالیت یکنندهتیهدااین چهار گروه ارکانی ه سئولیت اجتماعی خواهند های انجام  ی م

 بود.

 

 

  

مسئولیت
اجتماعی 
شرکتی

جامعه 
محلی

نمشتریا

محیط 
زیست

سازمان
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 شرکتی های منطقه آزاد چابهار در چارچوب مسئولیت اجتماعیعملکرد گذشته و فعالیت -6-7

مسئولیت اجتماعی خود به دو دسته کلی داخل محدوده و خارج از محدوده منطقه آزاد  در حوزهعملکرد سازمان 

. بیشترین عملکرد سازمان در داخل محدوده به فعالیت اجتماعی، فرهنگی، گردشگری و نیز عمرانی مربوط شودتقسیم می

صی دنبال سالههمهشود که می سازمان تحت می با بودجه و برنامه خا سئولیت اجتماعی خارج از محدوده را  شود، اما م

ساس عنوان کمک به نواحی همجوار اجرا می ضوع بر ا  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری  2 مادهکند که این مو

رچوب بودجه سالیانه به تصویب های مناطق آزاد که در چادرآمد سازمان است که در آن صنعتی جمهوری اسالمی ایران

. بررستتی هزینه کرد شتتودمیهزینه  عمران و آبادانی ستتایر نواحی با اولویت نواحی همجوار برای رستتدمی رانیوزئتیه

میلیون ریال کمک ستتازمان منطقه آزاد چابهار به نواحی  176.802دهد که در یک دهه گذشتتته مبلغ ستتازمان نشتتان می

اجتماعی،  -میلیون ریال از محل ستترفصتتل پرداخت فرهنگی 121.324که از کل این مبلغ  یطوربههمجوار بوده استتت 

 شدهپرداختمیلیون ریال نیز کمک به نواحی همجوار  39.600میلیون ریال از محل کمک به نهادهای حمایتی و  15.878

محیط زیستتت، کالبدی،  هایبه بخشتوان مستتئولیت اجتماعی خود را می حوزهاقدامات ستتازمان منطقه آزاد در  استتت.

سیم  ستای تیس تق شتریان و همچنین رو شتغال، م شت، ا شگری، حمل و نقل، ورزش، بهدا آموزش، فرهنگ و هنر، گرد

ل کتاب و پاز فیتألستتازی از طریق چاپ و کرد. عملکرد ستتازمان در حوزه محیط زیستتت از مباحث مربوط به فرهنگ

اید بتوان ش ؛گیردبرمیدر را آوری زباله و... گرفته تا بازرسی از واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، کاشت درخت، جمع

 عنوانبه دتوانمیژرفی که دارد،  ریتأثسازی در حوزه محیط زیست دانست که به علت نقطه قوت این اقدامات را فرهنگ

ان به بحث تویکی از موضوعات مورد غفلت و یا کمتر توجه شده در زمینه محیط زیست میاما  تلقی شود؛مهمترین اقدام 

تواند مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد را قوت که در کنار تداوم اقدامات سازمان می استفاضالب و محیط زیست دریایی 

شد. شگاهی و بخ شامل خرید تجهیزات آزمای شت و درمان  سازمان در حوزه بهدا ستانی، خرید آمبوالنس،  عملکرد  بیمار

ی به شود. نگاهویزیت رایگان و همچنین ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی در شهر چابهار و روستای تیس را شامل می

شان می ساسی از سوی ؛ میشوداما آنچه که احساس می ؛انددهد که تمامی آنها ضروری بودهاین اقدامات ن تواند اقدام ا

 زایشلزوم اف ترین آنهاهای بهداشت و درمان در منطقه است که یکی از اساسید، گسترش زیرساختبه شمار آی سازمان

نیروی متخصتص در این زمینه استت. این موضتوع عالوه بر بهداشتت و درمان حوزه آموزش عمومی و تخصتصتی را نیز 

آموزان و ی مانند بورس دانشهایهای آموزشتتی، ستتاخت مدرستته و... طرحشتتود که با وجود برگزاری کارگاهشتتامل می

دار ها را به لحاظ بنیادی تقویت و پایتواند با تربیت نیروی انستتانی این بخشایجاد مدارستتی مانند مدرستته دانا و توانا می

 سازد.

ورزش است. این اقدامات  بخشمسئولیت اجتماعی، عملکرد آن در  حوزهیکی دیگر از اقدامات مهم سازمان در 

های مختلف، ساخت ورزشگاه ورنا، پیست شترسواری، های ورزشی و ورزشکاران انفرادی در رشتهیمشامل حمایت از ت

شنوارهزمین کریکت، ورزش ساس میها و... میهای بومی و محلی، برگزاری ج شتر اح سازمان دشود. آنچه که بی ر شود 
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 نیل به افزایش منظوربهورزش همگانی  وه بر تداوم عملکرد گذشتتتته، گستتتترشتواند انجام دهد، عالزمینه ورزش می

 سالمت عمومی است.

سبتی مانند  ضوعی و منا شنواره مو سازمان منطقه آزاد چابهار در حوزه فرهنگ و هنر با برگزاری بیش از چهل ج

شده  شگری نیز  سعه گرد شنواره نوروزی و... عالوه بر معرفی هنر و فرهنگ بومی منطقه منجر به تو سون، ج شنواره مون ج

ساختا ستور کار ست. از طرف دیگر زیر سترش فرودگاهی و... نیز در د ساخت هتل، گ شگری مانند  های کالبدی گرد

اشتغال،  شیزابرافدر زمینه گردشگری، منتفع شدن بیشتر مردم از گردشگری است که عالوه  مهمسازمان قرار دارد. نکته 

از اهدافی که برای مستتئولیت اجتماعی ستتازمان در بحث از این رو یکی  ؛شتتودمنجر به توستتعه اقتصتتادی در منطقه می

لیل دتوان تعیین کرد، گستتتترش منفعت عمومی حاصتتتل از آن برای جامعه محلی استتتت که این مهم به گردشتتتگری می

 تواند محقق شود.های آبی و... می، بوم گردی، ورزشیدستعیصناگسترش 

نه  نفعانذیها و اقدامات، بهره بردن حاصتتتل تمامی تالش بومی و نواحی همجوار از عملکرد ستتتازمان در زمی

ای همسئولیت اجتماعی است. بیشتر اقدامات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان نیز مانند اشتغال مولد، آسیب

لی از های شغبه روستاها و... برای جامعه محلی بوده است. ایجاد فرصت یرسانآباجتماعی، توانمندسازی، کاهش فقر، 

صنایع و بنگاه ستقرار  ساخت مجتمعطریق ا صادی،  سعه کتابخانه فراهم آوردنهای تجاری و های اقت سب، تو ا، همحل ک

حمایت از مراکز ترک اعتیاد، توانمندستتازی نیروی کار ماهر، کمک به افزایش نشتتاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی، 

ی زنان و... نشتتان از حرکت ستتازمان در این مستتیر استتت، اما برای حمایت از نخبگان محلی، حمایت از فعالیت اجتماع

آب شتترب منطقه، افزایش مهارت شتتغلی و  نیتأمتوان به اهداف استتاستتی و بنیادی مانند تقویت و تستتریع حرکت آن می

کار، تقویت بنگاه بادالت تجاری منطقهبازتعریف فرهنگ  به جای واردات در م یدات  یدی و جایگزینی تول  ،های تول

های طبیعی و اجتماعی اشتتاره کرد. حرکت محور و استتتفاده از ظرفیتنوآوری در مشتتاغل ستتنتی، توانمندستتازی اجتماع

سازمان منطقه آزاد  سئولیت اجتماعی  صحیح م سعه اجتماع محلی، اجرای  سیر تحقق این اهداف عالوه بر تو سازمان در م

 را به همراه دارد.

 صنعتی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی -سازمان منطقه آزاد تجاری مهم اقدامات :1 -6جدول شماره 

 اقدامات حوزه ارکان 

ت
ط زیس

حی
م

ت 
ط زیس

حی
م

 

 جورچینقطعه  3000در زمینه محیط زیست؛ تولید  یسازفرهنگنسخه کتاب آموزشی و  2500نگارش کتاب گاندو؛ انتشار 

؛ یطیمحستیزآموزشی  یهاکتابگانه  10معرفی نماد محیط زیست و طبیعت منطقه؛ تهیه و چاپ مجموعه  برایگاندو 

 آب و برق( با استفاده از تصاویر اینفوگرافی.)استفاده بهینه از منابع انرژی  برای یسازفرهنگ

ه کتابچه تهی ؛شهرستان چابهار یطیمحستیزفعال  یهاسمنبا مدیران  یشیاندهمنشست و ؛ هاسازمانبا نهادها و  نامهتفاهم 2

؛ انعقاد هفت و هشت یهاکرهیپدر  ویژهبهدر حوزه صنایع  یگذارهیسرمابرای  یطیمحستیزو استانداردهای  هادستورالعمل

نا شو سنجش آلودگی  هامرجانپایش  برایهمکاری با معاونت محیط زیست دریایی؛ انعقاد قرارداد همکاری  نامهتفاهم

؛ بازنگری در منطقه HSEکمیته  یاندازراه؛ یشناسانوسیاقآموزشی سازمان  یهادورهساحلی منطقه؛ حضور در  یهاگاه

دوره  4؛ HSEآموزشی  یهادوره؛ حضور در )ارزیابی استراتژیک محیط زیست منطقه آزاد چابهار( SEA طرح مطالعات

 کارگاه آموزشی. برگزارشده
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بازدید از واحدهای صنعتی و  55هکتار از اراضی پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار به استقرار صنایع سبز؛  5000اختصاص 

نهال درختان بومی منطقه بین  100بیش از کاشت و پایش اراضی و سواحل سطح منطقه؛  یسازپاکخدماتی؛ برنامه هفتگی 

واحدهای پیکره هفت شهرک صنعتی و پیکره هشت )صنایع سنگین( از جمله پتروشیمی، فوالد مکران، روغن بحار تجارت 

حرا در منطقه آزاد چابهار با هدف درختکاری و ارتقای فرهنگ  یهاجنگلو غیره؛ کاشت نهال حرا در محدوده 

 برنامه مناسبتی اجرا شده در زمینه محیط زیست. 12اراضی و سواحل؛  یسازپاک بار 25؛ یطیمحستیز

ی
حل

جامعه م
 

ب
ی و آسی

دساز
توانمن

ی
جتماع

ی ا
ها

 

، کنارک چابهار، یهاشهرستانبه روستاها؛ حمایت از ایتام و نیازمندان  یرسانآبهزار لیتری برای  12تانکر  2اختصاص 

زادسازی و کمک به آ زانیرگلنواحی همجوار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی روستای تیس با اهداء سبد غذائی کاال؛ 

 به روستای تیس. یرسانآبغیرعمد، اجرای شبکه  جرائمنفر از زندانیان  140

 NGO و مردم نهاد مؤسساتتولید و ترویج علم و حمایت از  منظوربه ینهادساز اجتماعات محلی از طریق یتوانمندساز 

القیت و بر رویکرد خ تأکیدو  یافزارنرمق نهضت یتحقیق و افزایش سهم منطقه در تولیدات علمی و گسترش و تعم؛ ها

ق وارتقاء سطح برخورداری اجتماعات منطقه از حق؛ تقویت مبانی جامعه محلی برایکمک به ساختارهای الزم ؛ نوآوری

؛ ادنهادینه شدن حقوق معنوی افر برایالزم  یسازوکارهابرابر و کمک به ایجاد  یهافرصتمدنی و انسانی و دسترسی به 

اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان  یهاتیفعالدر  هاآننسل جوان و مشارکت  یهاضرورتتوجه به نیازها و 

 .بخش خصوصی و تعاونی یتوانمندساز؛ هنری و ورزشی علمی،

در  ایجاد اشتغال مولد؛ شهر چابهار )کمک مالی و تجهیز( یهاخوابکارتنحمایت از مراکز ترک اعتیاد و سرپناه شبانه 

کاهش فقر و حمایت از  منظوربهکمک ؛ قالب اداره کار و خدمات اشتغال سازمان و توانمندسازی نیروهای کار ماهر

؛ جتماعیا یهابیآسهمایش ملی روانشناسی و مدیریت  ؛ برگزاریتای تحقق عدالت اجتماعیدر راس ریپذبیآس یهاگروه

ماعی در اجت یهابیآسهمایش پیشگیری از ؛ همایش تقدیر از نخبگان جوان و سفیران مبارزه با مواد مخدر سواحل مکران

 با رویکرد آموزشی و هاهیریخاجتماعی مؤسسات مردم نهاد و  یهابرنامهحمایت از ؛ شهرستان چابهار نینشهیحاشمناطق 

برگزاری جشنواره نشاط اجتماعی و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد  ؛از پتانسیل جوامع محلی یریگبهرهتوانمندسازی و 

 .ررستان چابهابرگزاری کارگاه ازدواج آسان و تحکیم بنیاد خانواده ویژه بانوان حاشیه شه؛ مخدر با رویکرد ورزش

ش
آموز

 

ی تجهیز اماکن آموزشی نواحبورس تحصیلی دانش آموزان برای دبیرستان دانا و توانا؛ ساخت مدرسه در روستای کمب؛ 

 20؛ برگزاری بیش از آموزشی یهاکالسسرمایشی و هوشمند سازی  و سیستم، یادار همجوار به ملزومات آموزشی،

؛ حمایت از دانش آموزان و تقویت بنیه علمی دانش آموزان هاکالسکمک به توسعه و تجهیز کارگاه آموزشی عمومی؛ 

باب مدرسه در روستای تیس؛ احیا و  2شهرستان چابهار؛ ساخت  بضاعتیبمدارس استثنایی و دانشجویان موفق بومی 

 کنارک هار،شهرستان چاب وپرورشآموزشتأمین سیستم سرمایشی و اداری به ادارات چابهار؛  المللیبینبازگشایی دانشگاه 

 .و نگور

ن
ت و درما

داش
به

 

مشارکت در تجهیز بیمارستان امام علی شهرستان سیار؛  ICUدستگاه آمبوالنس و تجهیز یک دستگاه از آنها به  2خرید 

؛ مشارکت در (ICUدیالیز و تاالسمی، احداث سردخانه، تجهیز بخش  یهابخش)تکمیل ساختمان کلینیک در  چابهار

ع( چابهار؛ ویزیت رایگان بیماران در درمانگاه منطقه آزاد؛ همکاری با بهداشت ) یعلبیمارستان امام  MRIبخش  یاندازراه

 میدیالیز و تاالس یهابخشتکمیل ساختمان کلینیک در واکسیناسیون؛  و درمان شهرستان چابهار برای اجرای طرح

 بیمارستان امام علی. ICUبیمارستان امام علی؛ احداث سردخانه بیمارستان امام علی؛ تجهیز بخش 

ش
ورز

 

محالت محروم و  ساکنانشهروندان و به  اماکن ورزشی و آموزش( قرار دادنارائه خدمات ورزشی رایگان )در اختیار 

 بومی و محلی با مشارکت یهاورزشجشنواره برگزاری  ، کارکنان، تجار؛گذارانهیسرماشهر، نواحی همجوار  نینشهیحاش

برگزاری ؛ ساحلی -آبی یهاورزشتقویت بومی و محلی کشور؛  یهاورزشاداره ورزش و جوانان استان و فدراسیون 

 فعال ورزشی یهامیتورزشی و تجهیز  یهابرنامهساماندهی، توسعه و حمایت از همگانی؛ تفریحی  یهاورزشجشنواره 

بومی و محلی با مشارکت اداره ورزش و  یهاورزشبرگزاری جشنواره ؛ به ملزومات ورزشی نینشهیحاشمحروم و محالت 

 .بومی و محلی کشور یهاورزشجوانان استان و فدراسیون 

 چندمنظورهپیست شترسواری؛ احداث سالن ورزشی  مترمربعهزار  5زمین تمرین کریکت؛ احداث  مترمربعهزار  3احداث 

 های ورزشی؛ حمایت از ورزشکاران و تیممترمربع 5727ورنا به مساحت 

 روز. 2روز به  30روز؛ کاهش زمان ثبت شرکت از  14روز به  120گذاری از کاهش زمان رسیدگی به درخواست سرمایه مشتریان مشتریان

 فاقد اطالعات سازمان سازمان
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 صنعتی چابهار-تجاریمسائل اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد  -6-8

آماری انجام شتتده در این پژوهش که پشتتتیبان نظامنامه مستتئولیت اجتماعی منطقه  یهالیتحلمطالعات میدانی و 

نشتتتینی، آموزش، بهداشتتتت و درمان، جمعیت و حاشتتتیهحکایت از آن دارند که  ؛استتتتصتتتنعتی چابهار -آزاد تجاری

ئل و مستتا نیترمهم و پستتماندها و... فاضتتالبفقر و بهزیستتتی، اشتتتغال و بیکاری، محیط زیستتت، های اجتماعی، آستتیب

 آمده است. 2-6شماره خالصه در جدول  صورتبهاجتماعی حوزه نفوذ هستند که  یهابیآس

 ی همجوار آن )کنارک، سرباز، قصرقندهاشهرستاناجتماعی شهرستان چابهار و  -ی جمعیتیهایژگیودر بررسی 

د تغییرات جمعیتی و نرخ رشتت ،استتت تأملقابلو  موردتوجهبیشتتتر  چهآنحوزه نفوذ منطقه آزاد؛  عنوانبه( شتتهرکینو 

درصد  8با رشد نزدیک  انفجار جمعیت دو شهر چابهار و کنارک. منطقه آزاد بوده است سیتأسچشمگیر جمعیت بعد از 

هزار نفر به  34شهر چابهار از  تیجمعوضعیت این دو شهر را از بقیه شهرهای استان متمایز کرده است.  1375-85در دهه 

س 10هزار نفر( در عرض  73از دو برابر ) شیب شد در  زانیم نی. ادیسال ر ش یهاسالر سه با یکمتر بیبعد هم با   در مقای

هزار  110 به کیشهر چابهار نزد تی. در حال حاضر جمعرددرصد همچنان در رتبه اول استان قرار دا 4اما با نرخ  ؛گذشته

حاشیه  هزار نفر در 35هزار نفری شهر چابهار، حدود  110از جمعیت  هزار نفر است. 280بر شهرستان بالغ  تینفر و جمع

شیه شهر چابهار و در منطقه کمب سمی و حا سکان غیرر شینی روی به ا سمی و آوردهن سکان غیرر شاند. ا شهیحا در  ینین

ستانیکی از محروم صله جغرافیایی دارد، باعثترین ا ستان فا شهری که کیلومترها با مرکز ا ضعیت  آمدنپدید ها و در  و

 تیجمع شیزااز اف زانیم نیا بنابراین ؛سکونتی با کمترین امکانات شهری و زیرساختی و محرومیتی مضاعف شده است

 یهارانهس یکنون تیبه همان نسبت نتوانند رشد کنند. در وضع یو امکانات شهر هارساختیزمحسوس است که  یزمان

شهر ستا یجامعه  ستان ییو رو س دمور یهاشهر س ،یبرر شور ترنییپا اریب سط ک ستان یو حت یاز متو سط ا ست.  یمتو ا

های چابهار و کنارک، حاصتتل مهاجرتهای افزایش انفجاری جمعیت در شتتهرستتتان توجهقابلدرصتتد گفتنی استتت 

ستان در دهه  ستایی ا شهری و رو شمگیر از دیگر نقاط  ستانبوده  1375-85چ شهری دیگر ا سان  مانندها و از نقاط  خرا

 است. انجام شدهتهران، گلستان، کرمان و فارس  ،یخراسان جنوب ،یرضو

سئله در کنار نیا ش زانیم م شهرن صد  ضع ینیدر شان از و س تین سهنامنا  ستیز یبرا یشهر التیب امکانات و ت

و درصد  48استان  ینیدرصد است. درصد شهرنش 74کل کشور  ینیشهرنش زانیمکه  یکنون تیشهروندان است. در وضع

ش به  ؛درصد است 30 شهر، قصرقند و سرباز(چابهار، کنارک، نیک یهاشهرستانی )محدوده نفوذ مورد بررس ینیشهرن

و... را  یفاهر ،یآموزش ،یدرمان -یامکانات بهداشت نیکمتر کهبوده  ییروستا ،ینقاط سکونت جمعیتدرصد  70 یعبارت

 دارا هستند.

به تحوالت جمعیتی  هار و د یمحل جامعهبا توجه  تان گریچاب نهحوزه نفوذ،  یهاشتتتهرستتت  در ینییپا یهاستتترا

 -یبهداشت ،یآموزش ،یفرهنگ ،یورزش یهاسرانه. وجود دارد یستیو خدمات ز یبه امکانات شهر یدسترس یهاشاخص

شتغال، تفر ،یرفاه ،یدرمان ضاها ،یحیا ستان،  یف شهر سطح  س ویژهبهسبز و... در  شهر چابهار، ب ست.  نییپا اریخود  در ا
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سی آماری برخی موارد شده ادامه به برر ستان و حوزه نفوذ  شهر شهر،  سطح  سئله اجتماعی در  رداخته پ ،که تبدیل به م

 شود.می

 ی)سرانه امکانات و فضاها یکمّ یهاسرانهاست.  یاحرفه یفن آموزش و هی، آموزش پاهامحور تریناز مهمیکی 

 یآموزشتتکمکو  یامکانات رفاه تیفی، کهامعلم سیتدر تیفی)ک شتتهرستتتان و حوزه نفوذ آموزش یفی( و کیآموزشتت

س ست.  ترنییپا اریو...( ب ستان ا سطح ا شور و  سطح ک ساز  شان م یبرر سرا دهدیسرانه کارکنان و معلمان ن نه معلم به که 

معلم و در ستتطح  کیآموز دانش 30 یمعلم، در ستتطح استتتان برا کیآموز دانش 25 یآموز در ستتطح کشتتور، برادانش

 54 ازو سرب 46آموز، کنارک دانش 44آمار در سطح شهرستان چابهار  نیمعلم وجود دارد. ا کینفر  40 یحوزه نفوذ برا

ست.  یآموز برادانش ستان هر معلم ا شهر سطح  سرانه کالس درس در  سطح  آموز برای یک کالس دانش 27همچنین 

سرانه باالتری  ست که  سه با درس ا شیدر مقای ضاهای آموز سئله کمبود ف شور دارد. م ستان و کل ک مدارس  تیبا اولو ا

ستانشیپو  ییابتدا سپدب سطه اول س،  ستان و متو ست. توجه به آموزش  یاحرفه یفن هایهنر ای با توجه به فنی و حرفها

شیمی، فوالد و ... به نیروی کار ماهر و دارای مهارت فنی، می صنایع پترو شتنیاز  ضعیت ا ضعیت تواند در و غال و بهبود و

 .باشد مؤثرحوزه نفوذ  اقتصادی ساکنان

 ،یستتتانماریب یهاستترانهو شتتهر چابهار استتت.  حوزه نفوذ یدرمان -یبهداشتتت نییپا اریبستت یهاستترانه، دیگر مستتئله

سان یرویکادر ن ،یدرمان ،یشگاهیآزما شته ورا در سطح کشور د تیوضع نیترنییپامتخصص و فوق تخصص و...  یان  ا

ستنقاط  نیترمحروماین منطقه از  سرانه تخت براا شور  ی.  سطح ک صورتتخت بوده  2هر هزار نفر در  سطح  کهیدر در 

 100هر  ینفر برا 59پزشک در سطح کشور،  سرانههمچنین  ؛هر هزار نفر است یتخت برا 5/0شهرستان چابهار کمتر از 

شاخص هزار نفر ست که همین  ست. این درحالی ا ستان  ا سطح ا ستان چابهار  49در  شهر سطح  ست.  39نفر و در  نفر ا

 یپزشتتک فوق متخصتتصتت چیدر محدوده ه .دهدیر را نشتتان مهزار نف 100هر  یبراپزشتتک  29 محدود حوزه نفوذ عدد

 شتتگاهیستترانه آزما. نفر در ستتطح کشتتور استتت 22نفر در برابر  8وجود ندارد و ستترانه پزشتتک متخصتتص در حوزه نفوذ 

مرکز استتت. ستترانه مراکز  3/8در مقابل  8/2در ستتطح حوزه نفوذ کمتر از نصتتف کل کشتتور بوده و  یطب یصتتیتشتتخ

شتوان شور بوده  چهارمکی باًیرتق زین یبخ شخ نیو همچن 32/9در مقابل  95/1سطح ک سات ت س درمانی  صی،یسرانه مؤ

 یتخصص مارستانیبخش درمان، احداث ب مهم یازهاین از موجود تیبا توجه به وضع مرکز است. 4در مقابل  4/1 یاهسته

 شود. کینزد یکشور نیانگیها به مسرانه تیوضع تاتخت است  600 تیبا ظرف

ستتازمان بهزیستتتی و کمیته امداد، ستترانه خانوارهای تحت پوشتتش، زنان ستترپرستتت خانوار تحت  با توجه به آمار

ستی در حوزه  سالمندان تحت حمایت مراکز بهزی ست نفوذحمایت، افراد یا  شور ا  طوربه ؛بیش از دو برابر میانگین کل ک

خانوار تحت پوشتتش کمیته  400و در ستتطح حوزه نفوذ  خانوار 198هزار خانوار، در ستتطح کشتتور  10مثال، به ازای هر 

 یهادرصد و در سطح شهرستان 18درصد در سطح استان  13در سطح کشور امداد هستند. میزان زنان سرپرست خانوار 

مسائل  یکی از ندارند. یزندگ نیتأم یبرا یها شغل مناسبآن شتریدرصد از خانوارها هستند که ب 19 کینزد یمورد بررس
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اجتماعی، وجود فقر اقتصادی در خانوارها، ناپایداری اقتصادی و فقر گسترده در جامعه محلی حوزه نفوذ است. این مسئله 

 های اجتماعی باشد.از مسائل و آسیب یبسیار مؤثرتواند عامل خود می

اشتغال  تیعوض یبررس نیبنابرا ؛را به همراه دارد یمتعدد یاجتماع یامدهایپ ،یمسئله اشتغال جدا از مسئله اقتصاد

صاد یکاریو ب ضوع را  تیاهم یستیو کمبود امکانات ز یدر جامعه هدف با فقر اقت صادا ازنظر .کندیم دوچندانمو  یقت

در  تیوضتتع نیهستتتند. ا رفعالیغ تیدرصتتد جمع 61فعال و  تیستتال، جمع 10 یدرصتتد از افراد باال 39در کل کشتتور، 

در  رفعالیفعال و غ تیاست. درصد جمع رفعالیغ تیدرصد جمع 69فعال و  تیدرصد جمع 31و بلوچستان  ستانیاستان س

ستان فعال هستند 52کل کشور و  دردرصد  64مردان با زنان متفاوت است. در مردان  صد در سطح ا  نیاما در زنان ا ؛در

صد و  15آمار  ست. 11در صد ا ضع در شتغال و ب تیو شان م فعال تیدر جمع کاریا شور، ن صد  35که  دهدیدر کل ک در

. آمار هستنددرصد شاغل  27اشتغال محدودتر بوده و  تیو بلوچستان وضع ستانیاما در استان س ؛شاغل هستند ،افراد فعال

شور  شتغال در مردان کل ک صد به  57ا ستان، در ب 45در صد ا شور و  7 یکاریدر صد ک صد  6در ستاندر  12و در زنان  ا

وضعیت استان از نظر  هستند. کاریدرصد ب 2درصد زنان شاغل و  9در استان  کار،یدرصد ب 3شاغل و  درصد کل کشور

شور  سط کل ک شتغال از متو ساخت ترنییپامیزان ا شتغال برای جذب جمعیت بیکار جامعه بوده و نیاز به تقویت زیر های ا

 بومی دارد.

و مقایسه وضعیت برخی از حوزه نفوذ را با وضعیت استان و میانگین  های در دسترس که امکان بررسیجدا از داده

و مدیران  های مختلف مانند معاونانهای عمیق با گروهکند؛ حضتتتور در میدان و انجام مصتتتاحبهکل کشتتتور فراهم می

ر، کسبه و مختلف شه ها و نهادهای مردمی، ساکنانادارات مختلف دولتی، شورای شهر و شهردار، سمن ایسؤسازمان، ر

شتمل بر حدو صاحبه با افراد مختلف بود، 110د کارآفرینان و... که م شگران قرار یافته م های میدانی کیفی در اختیار پژوه

 ارکانمیدانی، محورهای مستتتائل و مشتتتکالت در  یهامشتتتاهدهها و همچنین آن یبندمقولهها و داد. با تحلیل مصتتتاحبه

 است:جدول صفحه بعد ه شرح یت اجتماعی شرکتی بچهارگانه مسئول
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 : مسائل اجتماعی ارکان مسئولیت اجتماعی2 -6جدول شماره 

 مسائل ارکان مسائل ارکان

سازمان 

 درونی

 حقوق کارکنان

جامعه 

 محلی

 آموزش پایه و آموزش عالی

 یاحرفهآموزش فنی و  قانون مداری

 وضعیت فقر در منطقه چابکی و کارایی

 سالمت، بهداشت و درمان آموزش

 ینینشهیحاشجمعیت، مهاجرت و  رفاه

 مشتریان

 اجتماعی یهابیآس پتروشیمی و فوالد

 افتراق فضایی و نگاه جامعه های تولیدیکارگاه

 روستای تیس و منطقه آزاد عدم شفافیت در تخصیص منابع

 بهزیستی و وضعیت چابهار منطقه آزاد یهارساختیز

 مردم نهاد یهاسازمان کارگران و قانون کار

 اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر غرفه داران و فروشندگان

 جامعه بومی فراگیر و تجار گذارانهیسرما

 آب آشامیدنی خرد انداریخر

محیط 

 زیست

 منابع آبی 
محیط 

 زیست

 محیط زیست دریا

 فاضالب و پسماندها یطیمحستیز راتیتأث

 منطقه آزاد و محیط زیست حیوانات موذی

 
ش مسئولیت اجتماعی، بحث آموز در حوزه شدهنییتعتحقق بخشیدن به اهداف  برایدو بحث اساسی و مشترک 

ت از دهد. حمایقرار می مدنظرهای مختلف ستتنی را نیز توانمند ستتاختن جامعه استتت که گروه برایو تربیت نیروی کار 

ایجاد منبع درآمد پایدار به اقتصتتتاد جامعه محلی  نظرمعرفی آن نیز از مستتتائلی استتتت که از  برایفرهنگ محلی و تالش 

شارههای . فعالیتکندیمکمک  شدهدر پژوهش  شدها فعالیتی و کالبدی )ملموس و ناملموس( از  در هر دو حوزه انجام 

های آموزشی و همچنین احداث مدارس، دانشگاه، مراکز بهداشتی و غیره. در سمینارها، کارگاهقبیل برگزاری رویدادها، 

از  درازمدتپایدار و توانمند در  ای، همگی در راستتتتای ایجاد جامعهکنار رعایت اصتتتول محیط زیستتتتی مدون شتتتده

شم شده در منطقه آزاد چابهار چ شرکتی معرفی  سئولیت اجتماعی  صلی م ستاندازهای ا سنیبد ؛ا ها، رنامهدر تهیه ب لهیو

شده ست تالش  سعه پایدار محدوده نفوذ ا ستای تو شند و منطقه آزاد را عالوه تا در را سمت با سازمانی به  سودآوری  بر 

  چابهار و محدوده نفوذ آن سوق دهد.محیطی پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست
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 صنعتی چابهار –منطقه آزاد تجاری  ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در -6-9

تغییر  نوعی صتتتنعتی چابهار، به مثابه-د تجاریاجرایی شتتتدن نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی در منطقه آزا

تحقق توستتعه اجتماعی، مستتتلزم تعریف و ایجاد ریزی توستتعه حوزه نفوذ برای برنامه رویکرد در مدیریت ستتازمان و نیز

 سیستمی وجود ندارد. صورتبهابزارهای اداری و مدنی جدیدی است که اکنون 

، یانامهبرایجاد دو نهاد اجرایی،  ،استتتت شتتتدهانجام  نظامنامهبا توجه به مطالعات پشتتتتیبانی که برای تدوین این 

ش عنوانبهاعتباری و مدنی  شت شودیمنهاد ابزارهای عملیاتی پی  هکه اولی ماهیت بوروکراتیک و دومی ماهیت اجتماعی دا

شد سازمان منطقه آزاد تجاری1از:  اندعبارتکه  با سئولیت اجتماعی ِ شورای راهبری م صندوق 2صنعتی چابهار و -(   )

 توسعه اجتماعی چابهار.

 ابهارصنعتی چ –منطقه آزاد تجاری  الف. شورای راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان

سئول کردیکردن رو ییاجرا صاد ایسازمان  کیدر  یشرکت یاجتماع تیم شکل دادن ن یبنگاه اقت  یرویمنوط به 

 یتشرک یاجتماع تیاهداف، اصول و ارکان مسئول ریآن در مس یهابرنامه زیو ن یکل ساختار سازمان یدهجهتو  یجمع

ل کردن محو ایچابهار و  یصنعت-یآزاد تجار طقهدر سازمان من یبخش یدفتر تخصص کی جادیا یجارو به نیاست؛ از ا

نطقه سازمان م یاجتماع تیمسئول یراهبر یشورا»با عنوان  یعال یشورا کی لیموجود، تشک یهااز معاونت یکیآن به 

ستتازمان  یو فرهنگ یمعاون اجتماع رشیو دب رعاملیآن مد سیکه رئ شتتودیم شتتنهادیپ« چابهار صتتنعتی – یآزاد تجار

 های شورای فوق ارائه خواهند شد.ترین اجزا و نیز مأموریتادامه مهمدر است. 

شورای راهبری  که امر نظارت، استتت ماهیت نظارتی و مدیریتی کالن هبری، شتتورایی باا؛ شتتورای رماهیت 

مان و ساز یهامعاونتمشاور،  از سویمسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه شده  یهاهیروو  هادستورالعملتصویب و ابالغ 

 خواهد داشت. بر عهدهفعاالن مدنی را 

شورای راهبری  ضای مدیرعامل  ،اعضای  سازمان، دو نفر نماینده ، معاونارهیمدئتیهسازمان، اع  یهابنگاهن 

 کوچک و بزرگ فعال در منطقه آزاد و مشاور مسئولیت اجتماعی سازمان هستند.

 شنهاد اعضاء و مدیریت دبیر تعیین خواهند شد.به پی ،شورای راهبری کار جلساتدستور 

 و شتتوندیماجرا ابالغ مدیرعامل برای  دییتأتصتتمیمات شتتورای راهبری پس از  ،ض  مانت اجرایی مص  وبات

 .هستند تابعه سازمان موظف به اجرای این تصمیمات یهابخش

 ،وظایف شورای راهبری

 صنعتی چابهار-ی منطقه آزاد تجاریمسئولیت اجتماع نامهنظاماجرا و چگونگی پایش  یگذاراستیس( 1

 یسازمانبرونعه در ابعاد درون و توس یهاچالش نیترمهم( شناسایی، بررسی و گزارش 2 

 له برای توسعه اجتماعی حوزه نفوذمداخ یهاحوزه نیترمهم ینیبشیپو  ینگرندهیآ( 3 

 صنعتی چابهار-ن منطقه آزاد تجاریی سازماساالنه مسئولیت اجتماع یهاگزارش( نظارت بر تدوین 4
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 ،وظایف دبیر شورای راهبری

شنهادها،  (1 ستورالعمل، هابرنامهتهیه، تنظیم و ارائه پی سئولیت اجتماعی منطقه آزاد  هاهیروو  هاد در زمینه ارتقاء م

 جتماعیبا توجه به نظامنامه مسئولیت ا

ابالغی از ستتوی شتتورای  یهابرنامهو  هااستتتیستتارتباط با مشتتاوران اجرایی و نظارت بر آنان در زمینه اجرای ( 2

 راهبری

شورای راهبری  دییتأدبیر شورا و  ینیبشیپدبیرخانه، براساس  یهانهیهز نیتأم؛ های دبیرخانه شورای راهبریهزینه 

 .شودیمسازمان از محل اعتبارات سازمان تعیین و ابالغ  رعاملیمدو با تصویب 

 

 اجتماعی چابهار ب. صندوق توسعه

صل سئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری نیتریا سعه پایدار اجتماعی، -هدف نظامنامه م صنعتی چابهار، تحقق تو

ت که ضروری اس است.است که کاری بسیار فراتر از توان سازمان منطقه آزاد  نفوذ حوزهدر  یطیمحستیزاقتصادی و 

اری برای این اد یسازتیظرفکه نوعی  ماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاددر کنار تشکیل شورای راهبری مسئولیت اجت

ل د که تشتتکیجامعه محلی شتتکل گیر جتماعی برای توستتعهجلب مشتتارکت ا منظوربهمهم استتت، نهادستتازی اجتماعی 

 .شودمیپیشنهاد  «ی اجتماعی چابهارصندوق توسعه»عنوان  با یاتوسعهصندوق 

صندوق فعال در ستتازمان  یهاشتترکتصتتندوقی غیردولتی خواهد بود که با مشتتارکت این صتتندوق،  ،ماهیت 

شوراهای اسالمی شهر و روستا، اساتید دانشگاه و ی ، فعاالن اجتماعی محلی، نهادهای مدنی، اعضانیکوکارانمنطقه آزاد، 

 انتخابی برگزیده خواهند شد. صورتبهآن  رهیمدئتیهبا مجوز وزارت کشور تشکیل و اعضاء  نگارانروزنامه

صندوق، صندوق  مأموریت  شارکت  منظوربهاین  شهروندان، فعاالن مدنی و گذارانهیسرماجلب م صناف،  ، ا

 تشکیل خواهد شد. ا هدف توسعه جامعه محلیب یاتوسعهمشخص  یهاوژهپراهل رسانه برای اجرای 

ستیس اما نظامنامه مستتئولیت  ؛انجام خواهد شتتد مدیرهیئته از ستتوی یگذاراستتتیستت ،صندوق یگذارا

 اولیه را خواهد داشت. نظامنامهحکم  ،صنعتی چابهار-اجتماعی منطقه آزاد تجاری

ق منطقه آزاد از طری محدوده گذارانهیستترماترغیب  بابخش اعظم تأمین مالی صتتندوق  ،منابع مالی ص  ندوق

افزودن بند مشارکت مسئولیت اجتماعی در قراردادهای واگذاری زمین خواهد بود. اصناف فعال در منطقه هم یکی دیگر 

 د بود.ناز منابع مالی صندوق خواه
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 ارچابه صنعتی -: ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری4 -6شکل شماره 

  

صندوق توسعه
راجتماعی چابها

شورای راهبری 
ی مسئولیت اجتماع

سازمان منطقه آزاد
صنعتی–تجاری 

چابهار

 اجتماعی شرکتیساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت 

 صنعتی چابهار –در منطقه آزاد تجاری 
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 صنعتی چابهار-مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری تیمأمورو بیانیه  اندازچشم -6-10

 انداز سازمانچشم 

 1407ستتاله و برای ستتال  10صتتنعتی چابهار، با افقی -انداز مستتئولیت اجتماعی شتترکتی منطقه آزاد تجاریچشتتم

 سال آینده سازمان منطقه آزاد چابهار: 10رود طی شده است. انتظار میتدوین

 

 

 

 

 

 بیانیه مأموریت سازمان 

 

روی با ارتقاء دانش، تعهد و رفاه نی ،چابهارصنعتی  -عنوان سازمان منطقه آزاد تجاریما به

ندانس   انی،  قاء  س   اخته های س   ازمانی را هوش  مندفرای خدمات و تا  میدهیمو ارت

زمان ممکن فراهم کنیم و در این  نیترکوتاههای موردنیاز محدوده را در زیرس  اخت

ا شریک خود رهستیم. این سازمان  یامنطقه گر توسعهمسیر حامی محیط زیست و هدایت

عه س  خواهیم با تو. ما میداندزیس  ت می دار محیطو دوس  ت مش  تریان، جامعهکارکنان، 

شرکت یامنطقهپایدار  سئولیت اجتماعی خود و  ه های فعال در منطقاز طریق اجرای م

شرو سازمانیبه آزاد  شوردر  پی ستیابی به  ک شویم. هدف ما د سعه پتبدیل  ایدارِ حوزه تو

سرمایه گذران  وریبهرهافزایش تعهد و  نفوذ از طریقِ شارکتِ  سازمان، جلب م کارکنان 

ی هافرایندجمعیت بومی در  واردکردنداخلی و خارجی در توس  عه اجتماعی منطقه، 

 است. محیطیزیست، مهار مسائل اجتماعی و ارتقاء ظرفیت وکارکسببازار و 

  

وسعه بر پیگیری ت که عالوه باشدپایبندی به مسئولیت اجتماعی  سازمانی پیشرو در

مداری، سازمانی، مشتریاقتصادی به دنبال تحقق توسعه پایدار از طریق تحول درون

 .باشدتوسعه جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست 
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مسئولیت اجتماعی سازمان  یهاطرحو  ییاجرا یهااستیس، راهبردها کالن، اهداف خرد، اهداف -6-11

 صنعتی چابهار-منطقه آزاد تجاری

شمتحقق  منظوربه  شرکتی اندازچ سئولیت اجتماعی  سازمان م هدف  4صنعتی چابهار،  -منطقه آزاد تجاری  در 

 :است شدهتدوینبه شرح ذیل طرح  159سیاست و  34، راهبرد 15هدف خرد،  19کالن، 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سازی، قانون مداری و افزایش کاراییسازمانی با تاکید بر شفاف: تحول 1هدف کالن 

 اهداف خرد:

 یاحرفهارتقاء تعلق سازمانی و اخالق 

 ها و امکانات رفاهی برای کارکنان سطوح مختلفدسترسی برابر به فرصت

 ایجاد فرصت برابر در مشارکت سازمانی

 افزایش اعتماد سازمانی و شبکه روابط

 هاافزایش مهارت
 

 :1راهبردهای هدف 

 سازمان یاجتماع تیاصل مسئول نیسازمان به عنوان مهمتر یانسان هی: حفظ و ارتقاء سرما1راهبرد 

 یاجتماع یریپذ تیاز منظر مسئول یسازماندرون یهاو فرایند کردهایو اصالح ساختارها، رو ینی: بازب2 راهبرد

 سازمان

 در سازمان یاجتماع یریپذ تیفرهنگ مسئول جی: آموزش و ترو3 راهبرد
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 سازمانیتحول درون هایطرحهای اجرایی و سیاست -6-11-1
 سازمانیدرونتحول های طرحاجرایی و  یهااستیس: 3 -6جدول شماره 

 گروه هدف: سازمان منطقه آزاد

 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد زمان

 مدتمیان

توسعه  تمعاون

 تیریمد

بهبود کیفیت  های تابعهاحداث مهدکودک 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

 
مهمتر
ی

 ن
ل مسئول

ص
ا

ی
 ت

جت
ا

ماع
 ی

ن
سازما

 

 ارگونومیگ برای کارکنان سازمانکردن محیط کار و استفاده از تجهیزات سالم 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

 تخصصی برای کارکنان سازمانهای برگزاری دوره مدتکوتاه

ارتقای سطح 

ها و مهارت

 دانش کارکنان

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

 گیری از تجربیات آنانو بهره

 گیری مدیران و کارکنانروزرسانی اطالعات حوزه تصمیمتأمین و به مدتکوتاه

 و ابزار شغلی مورد نیاز کارکنان زاتیتجهتأمین  مدتکوتاه

 های سازمانیاز نوآوری حمایت مدتمیان

 بلندمدت

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 هاهای ورزشی از کارکنان سازمان و حمایت از آنانتخاب تیم

حفظ سالمتی 

کارکنان با 

ترویج سبک 

 زندگی سالم

 سبک زندگی سالم با محتوایآموزش کارکنان  مدتکوتاه

 حمایت از تغذیه سالم در سازمان مدتمیان

 برگزاری روز ورزش همگانی فصلی در سطح شهر با حضور کارکنان سازمان مدتمیان

 تشویق به نرمش در محیط کار سازمان بلندمدت

 برای خانواده کارکنان های آموزشی، ورزشی و فرهنگیبرگزاری دوره مدتکوتاه

 بلندمدت
ای های حرفهبرگزاری تورهای گردشگری خارج از استان جهت تقویت مهارت

 کارکنان

 های کارورزینظران نظری و اجرایی در منطقه و برگزاری دورهحضور صاحب مدتمیان

 مدتکوتاه

توسعه  تمعاون

 تیریمد

 به خدمات و امکانات موجودحمایت از کارکنان زن در دسترسی برابر 

ر به بدسترسی برا

ها در فرصت

و  کردهایرو

 هافرایند

 

بازب
نی

 ی
ختارها، رو

ح سا
ال
ص
و ا

ی
کردها
 

و 
د
فراین

ها
 ی

ن
درو

سازمان
 ی

از منظر 

مسئول
ی

 ت
ذ
پ

ری
 ی

جتماع
ا

 ی
ن
سازما

 

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

 روند استخدام کارکنان شفاف کردن مدتکوتاه

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

 تدوین منشور حقوق اجتماعی کارکنان منطقه آزاد مدتکوتاه

 مدتکوتاه
حقوق براساس دستورالعمل مشخص و شفاف که در ها و اضافهبینی مشوقپیش

 دسترس کارکنان باشد

 تعیین دستمزد برای همه کارکنان فرایندسازی شفاف مدتکوتاه

 هاها و مشوقدادن کارکنان درخصوص تعیین سیستم پاداشمشارکت مدتکوتاه

 های مرتبط با پست سازمانیبه سطح مهارتارتقای شغلی باتوجه مدتکوتاه

 برای معلولین هاساختماندسترسی  یسازمناسب 

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

 بلندمدت

و  رهیمدئتیه

 مدیرعامل

 سازمان اندازچشمو  تیمأمورلحاظ کردن مسئولیت اجتماعی در بیانیه 
 هدایتتعیین 

 یسوبهسازمان 

مسئولیت 

 اجتماعی

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

 آزاد به تفکیک حوزه فعالیتی

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

 اجتماعی نشان دهد
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 ازمانس یهایریگمیتصمو  هااستیس، هاستمیسادغام مسئولیت اجتماعی در  بلندمدت

 مدتکوتاه
توسعه  تمعاون

 تیریمد

 برایآموزش  سمینارهای علمیو  برگزاری کارگاه آموزشی

افزایش آگاهی 

 کارکنان

گ 
ج فرهن

ش و تروی
آموز

ی در 
جتماع

ی ا
ذیر

ت پ
مسئولی

ن
سازما

 

 

 انتشار اخبار مربوط به مسئولیت اجتماعی در نشریات سازمان مدتکوتاه

 آموزشی مرتبط یهادورهبرگزاری  مدتکوتاه

 تمعاون مدتکوتاه

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

تشویق به  کارکنان سازمان در جامعه محلی داوطلبانهکردن به کار تشویق

مشارکت 

کارکنان در 

ایفای مسئولیت 

 اجتماعی

 مدتکوتاه
های مختلف برای تأمین نیازهای های مشارکتی بین سازمانحمایت از ایده

 جامعه محلی

 ایدر خصوص وضعیت درآمدی و هزینه نفعانذیدهی سازمان به همه گزارش مدتکوتاه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های طرف قرارداد سازمانمشتریان و شرکت هایطرحهای اجرایی و سیاست -6-11-2
 

 های طرف قرارداد سازمانمشتریان و شرکت هایطرحهای اجرایی و سیاست: 4 -6جدول شماره 
 گروه هدف: مشتریان سازمان

 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد سازمانی زمان

 مدتکوتاه

امور  ،یحقوق تیریمد

 قراردادها و امالک

 ارایه روند فعالیت در مجموعه

 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

 انحوزه مشتریانتصاب کارشناسان متخصص و کارآزموده در  مدتکوتاه

 مابینالزام به رعایت تعهدات فی مدتکوتاه

 مدتکوتاه
نظارت و  ،یبازرس

 اتیبه شکا ییپاسخگو

 و اتیشکا دنیشن یبرا یو آمادگ انیمشتر دگاهیدرک د

 شکایات یریگیپو  انتقادات

 مدتمیان
 حضوری، مجازی، تلفنی و...() یهابینی مکانیسمپیش

 پاسخگوییچندگانه برای 

 مدتمیان

 توسعه مدیریت تمعاون

 مداری به کارکنانهای آموزش مشتریبرگزاری دوره

 بینی مکانیسم ارزیابی کارکنانپیش مدتکوتاه

 ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان مدتکوتاه

 و ارباب رجوع انیمشتر دکنندگان،یاصناف، تول گذاران،هی: احترام به حقوق سرما2هدف کالن 

 :خرد هدف
 انیمشتر تیرضا شیافزا

 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یپاسداشت حقوق انسان

 کنندهاحترام به حقوق مصرف 

 یمثبت مشتر یدارپای
 

 :2راهبردهای هدف 

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

 صنعتی چابهار-تجاری منطقه آزاد تیظرف شیو افزا دیتجارت، تول تی: بهبود وضع2 راهبرد
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 مدتکوتاه
و  یاقتصاد تمعاون÷

 یگذارهیسرما

 اداری مراحلتسهیل و تسریع 

 سازی مقرراتبهینه

های کوچک مقیاس و تعدیل مقررات و حمایت از شرکت مدتکوتاه

 وکارهای نوکسب

امور  ،یحقوق تیریمد مدتکوتاه

 قراردادها و امالک

 هارسانی واگذاری پروژهکردن روند اطالعشفاف

 گذارانواگذاری مجوزهای سرمایه فرایندکردن شفاف مدتکوتاه

 مدتمیان
و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

گسترش ظرفیت  داخلی و خارجی گذاریسرمایهتشویقی  یهابستهتدوین 

در  گذاریسرمایه

 حوزه تولید و صنعت

ضع
بهبود و

ی
 ت

ت، تول
جار

ت
ی

 د

و افزا
ی

 ش
ظرف
ی

 ت
منطقه 

جار
آزاد ت

-ی
صنعت

 ی
چابهار

 

 بسترسازی برای استقرار صنایع نو و زودبازده بلندمدت

 نو یهافناوریتسهیل شرایط و بسترسازی برای ورود  بلندمدت

 یهاتیظرفافزایش  لجستیکی هوشمند یهاستمیسبرای استقرار  بسترسازی معاونت حمل و نقل مدتمیان

 دتأکینهادی تجارت با 

 بر محور لجستیک

و  یاقتصاد تمعاون مدتمیان

 یگذارهیسرما

 کاال یهامهیببسترسازی برای ورود نسل نوین 

 برای گسترش بازارهای الکترونیکی تمهیدات الزم مدتمیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یجامعه محل داری: تحقق توسعه پا3هدف کالن 

 اهداف خرد:

 ییکاهش فقر و اشتغالزا

 از منظر اجتماعی و فضایی عادالنه امکانات و خدمات عیتوز

 به منابع یها و دسترسفرصت یبرابر شیافزا

 آموزش تیبهبود وضع

 یو معنو یفرهنگ راثیحفظ م 

 یزندگ تیفیک شیافزا

 هاافزایش مهارت

 بنگاه یواحدها تیفعال ندیدر فرا یمحل یروهانی مشارکت سطح ارتقاء

 ینهاد نیارتقاء سطح اعتماد و مشارکت ب
 

 :3راهبردهای هدف 

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

 حوزه نفوذ منطقه آزاد یو درمان یبهداشت یهابر ارتقاء شاخص دیسالمت با تاک شبردی: پ2 راهبرد

 آورو تاب منیمسکن مناسب ا: تهیه 3راهبرد 

 یمحالت مختلف به خدمات شهر یامکان دسترس شیو افزا اجتماعی – ییفضا یهای: کاهش نابرابر4 راهبرد

و استفاده از  یبوم یهاتیباتوجه به ظرف التیو ش یااشتغال در بخش زراعت گلخانه تی: بهبود وضع5 راهبرد

 روز هاییتکنولوژ

و  یاجتماع ،محیط زیست یهاتیبا توجه به ظرف یگردشگر یو اجتماع یکالبد هایرساختیز تی: تقو6 راهبرد

 یفرهنگ

 یاجاده یمنیا شیو افزا یاجاده یهارساختیتوسعه ز: 7راهبرد 
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 جامعه محلی هایطرحهای اجرایی و سیاست -6-11-3
 جامعه محلی هایطرحهای اجرایی و سیاست: 5 -6جدول شماره 

 گروه هدف: جامعه محلی

 زمان
واحد 

 سازمانی
 راهبردها هاسیاست هاطرح

 مدتمیان

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

معاونت منابع 

 انسانی

 

با  دبستانی و دبستانیپیشمشارکت در احداث مراکز آموزشی 

 سازمدرسهو خیرین  وپرورشآموزش
 تسهیل دسترسی همگانی

و  یتباکیفبه مراکز و امکانات آموزشی 

با اولویت  یاحرفهآموزشی  کادر

 های کم برخوردارمحله

ارتقاء کم
 ی

و ک
فی

 ی
ش عموم

آموز
 ی

و مهارت
 ی

در راستا
 ی

دساز
توانمن

 ی
ج

امعه 

حل
م

 ی

 های مختلفآموزان استعداد درخشان در رشتهحمایت از دانش مدتهکوتا

 به مشاغل مورد نیاز در مراکز علمی معتبربورس دانشجویان باتوجه مدتهکوتا

 مدتکوتاه
 کردندایر  برای یاحرفهعقد تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و 

 منطقه آیندهمورد نیاز توسعه صنعتی  یهارشته

 آموزیآموزی و حرفهمهارت

 

 

 

 مدتمیان
ار و ک یاحرفهفنی و  یهاهنرستاندر ایجاد  وپرورشآموزشمشارکت با 

 و دانش پیشرفته

 بومی یهاحرفهآموزش  یاستانداردسازشناسایی و  مدتکوتاه

 مدتمیان
ر اقتصادی د یهابنگاهشناسایی و معرفی دانشجویان نخبه منطقه به 

 مورد نیاز یهارشته

 مدتکوتاه
تسهیالت الزم برای  کردندر فراهم  یاحرفهمشارکت با سازمان فنی و 

 جدید یهارشتهجذب استادکارهای مورد نیاز برای 

 مدتمیان
الزم  بومی و تربیت نیرویها ای مشاغل مورد نیاز شرکتنیازسنجی دوره

 هادر این حوزه

 مدتکوتاه
آموزی برای تشویق به آموزی و مهارتبرگزاری مسابقات در زمینه حرفه

 نوآوری و خالقیت

 نطقهبومی م یهارشتهدر  یدستعیصناآموزش  یامحله یهاکانونتشکیل  مدتکوتاه

 مدتکوتاه
در  یمل یو اجتماع یفرهنگ ،یعلم ینشست ها و برنامه ها یبرگزار

 در کشور یمنطقه ا نیارتباط ب جادیاستان و ا یمنطقه با هدف معرف

 و یفن تمعاون بلندمدت

 ییربنایز

تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد شهر چابهار به آب 

 به آب آشامیدنی سالم برابردسترسی  کشیشرب لوله

یپ
شبرد
 

ت با 
الم

س
د
تأکی

 
ص

خ
بر ارتقاء شا

ها
 ی

داشت
به

 ی
و 

درمان
 ی

حوزه نفوذ منطقه آزاد
 

 تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ بلندمدت

 بلندمدت

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 ی در شهرورهسواری و پیاداحداث مسیرهای مناسب دوچرخه

 ترویج سبک زندگی سالم

 سبک زندگی اقتصادیبرگزاری دوره های آموزش  مدتمیان

 برگزاری دوره کارآفرینی خرد،کسب و کارهای کوچک مدتمیان

 های کتاب خوانی و ترویج نگارشبرگزاری جشنواره مدتکوتاه

 های ورزشی مناسب و در دسترس برای عموماحداث سالن مدتکوتاه

 سالمندان در شهرمعلوالن و برای های مناسب ایجاد زیرساخت مدتمیان

 برگزاری جشنواره شهر سالم مدتمیان

 های بومیحمایت از برگزاری ورزش بلندمدت

 بلندمدت

 مدیریت 

غذا، دارو و 

 سالمت

 حمایت از احداث مراکز بهداشتی

-دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی

 درمانی پایه

 حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی مدتمیان

 حمایت از احداث مراکز توانبخشی ویژه معلوالن مدتمیان

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

 ایصورت دورهدور از دسترس به



یشرکت یاجتماع تینظامنامه مسئول  (CSR) چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار  

309 

 

 مناسب به ساکنان بومی هزینهارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با  مدتکوتاه

های آموزشی بهداشتی مستمر برای عموم و در برگزاری برنامهحمایت از  مدتمیان

 روستاها

 های پزشکی و پیراپزشکیبورس دانشجویان رشته بلندمدت

ی نیروی بهداشتتربیت آموزش و 

 مدتمیان درمانی بومی

، های کمک پرستاریدر دوره حمایت از تربیت و آموزش باسوادان بیکار

های این حوزه و سایر مهارت کاربردی آزمایشگاههای مهارتهای دوره

 و استخدام

 بلندمدت

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 حمایت از نهادهای مدنی فعال حوزه اعتیاد

 اعتیادآور مواد سوءمصرفکاهش 

 سازی و کاهش بیماری ایدزحمایت از مراکز بهداشت درخصوص آگاه مدتکوتاه

 مدتکوتاه
سوءمصرف مواد با همکاری  های آموزشی دربارهارگاهبرگزاری ک

 مدارس و مراکز فرهنگی

 مدتکوتا
در  یمحصوالت بهداشت جیسالمت با هدف ترو یها ستگاهیا رکردنیدا

 پرخطر یهاگروه نیب

 زایی آنانحمایت و توسعه مراکز بازپروری و اشتغال مدتکوتاه

 مدیریت  مدتمیان

دارو و غذا، 

 سالمت

گذاران بخش ها و سرمایههای تشویقی برای شرکتطراحی بسته

 خصوصی برای تحت پوشش قراردادن همه کارگران و کارمندان
 بیمه پوشش همگانی تأمین

 ایجاد صندوق های کوچک حمایتی مدتمیان

 مهبیهای فاقد صرفه برای گروهحمایت از تسهیالت درمانی ارزان و به مدتمیان

 مدتکوتاه

 تمعاون

و  یاقتصاد

 یگذارهیسرما

 سازمان

 حمایت از تأمین مسکن مناسب خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

 دسترسی به مسکن مناسب

ن و 
ب ایم

ن مناس
مسک

ب
تا

آور
 

گذاران بخش خصوصی برای ساخت مسکن ایمن و تشویق به سرمایه مدتمیان

 سازگار با اقلیم منطقه

 هاهای بازسازی مسکن فرسوده در بین گروهآموزش دوره مدتمیان

های فعال در منطقه برای احداث مسکن ایمن و مناسب تشویق شرکت مدتمیان

 برای کارمندان و کارکنان خود

 تشویق سازندگان مسکن برای استفاده از معماری بومی در ساخت مسکن مدتکوتاه

 مدتمیان
 و یفن تمعاون

 ییربنایز

 ارائه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری به شهر چابهار

ش نابرابر افزایش محدوده خدمات سازمان
کاه

ی
ها

 ی
ضا

ف
ی

ی
 –

 

ی
جتماع

ا
 

و افزا
ی

 ش
ن 

امکا

دسترس
 ی

ف به 
ختل

ت م
ال
ح
م

ت شهر
ت و امکانا

دما
خ

عمرانی و زیربنایی در روستاهای حوزه نفوذ  یهاپروژهکمک به انجام  مدتمیان ی

 منطقه آزاد

 مدتمیان

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 امکان دسترسی عمومی به مراکز فرهنگی و تفریحی مختص سازمان

 یبرگزار یدر راستا یو هنر یفرهنگ ،یاز حضور فعاالن ورزش تیحما

 هابرنامه

 چندمنظوره )فرهنگی، تفریحی( در سطح شهراحداث مراکز فرهنگی 

 بلندمدت

 تمعاون

و  یاقتصاد

 گذاریسرمایه

 تقویت ظرفیت تطبیق با تغییرات اقلیمی هاحمایت و تشویق به ایجاد گلخانه

 (ل، سییسالخشکبسیار بد،  یوهواآب)

ضع
بهبود و

ی
 ت

ت 
ش زراع

خ
ل در ب

اشتغا

خانه
گل

ا
 ی

و ش
ی

ت
ال

 
جه به 

باتو

ظرف
ی

ت
ها

 ی
بوم

 ی
و استفاده از 

ی
فناور

ی
ها

 
روز

 

 از منابع محیط زیستی حفاظت کنندههای تشویق به فعالیت مدتمیان

 مدتمیان
در تحقیقات کشاورزی با سایر نهادهای محلی همکاری گذاری و سرمایه

درآمد و وری کشاورزی افزایش بهره های کشاورزیوریاو توسعه فن

زی کشاورکنندگان محصوالت تولید

 خرد

 در حوزه کشاورزی ییزااشتغالهایی برای ارائه مشوق مدتکوتاه

 های جدید کشاورزیحمایت از آموزش روش مدتکوتاه

 ها و نهادهای مدنی فعال در حوزه ترویج کشاورزیهای از گروهحمایت مدتکوتاه

 مدتکوتاه
 ،یفرهنگ تمعاون

 یاجتماع
 کشاورزی و حمایت از برگزیدگان هایبرگزاری جشنواره

کاالها و  حمایت از بازاریابی برای

 کشاورزیهای فرآورده
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 مدتکوتاه
 و یفن تمعاون

 ییربنایز
 های تابعه و مشتریان به خرید محصوالت بومی موردنیازتشویق شرکت

 مدتکوتاه

 و یفن تمعاون

 ییربنایز

 در شهرنصب عالئم و تابلوهای راهنما برای گردشگران 

 هابهبود امکانات و زیرساخت

تقو
ی

 ت
یز

ت
خ
رسا

ی
ها

 
د
کالب

 ی
جتماع

و ا
 ی

گردشگر
 ی

جه به ظرف
با تو

ی
ت

ها
 ی

ت
ط زیس

حی
م

، 
جتماع

ا
 ی

و فرهنگ
 مدتمیان ی

های احداث مراکز گردشگری چندمنظوره برای استفاده از فعالیت

 مختلف در فصول سال

 سطح شهر و نقاط گردشگریاحداث سرویس بهداشتی مناسب در  مدتکوتاه

 تمعاون بلندمدت

ونقل و حمل

 تیترانز

 چابهار-اندازی خط اتوبوس دریایی کنارک راه

 اینقل هوایی، ریلی و جادهوتسهیل حمل بلندمدت

 مدتمیان
 و یفن تمعاون

 ییربنایز
 نصب تجهیزات و مبلمان شهری کافی و متناسب با اقلیم

 مدتکوتاه

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

 آموزش نیروی ماهر در حوزه گردشگری و تورگردانی

حمایت و توسعه از مشاغل حوزه 

 گردشگری

 وکارهای خانگی و بومیحمایت از کسب مدتکوتاه

 یدستعیصناارائه تسهیالت به شاغالن بخش  مدتکوتاه

 و غذاهای بومی یدستعیصناهای آموزشی در حوزه برگزاری کارگاه مدتکوتاه

 مدتکوتاه
 و محصوالت خانگی یدستعیصناهای مختلف و ارائه برگزاری جشنواره

 های نوو معرفی ایده

 و برندسازی دستیصنایعارائه تسهیالت برای نوآوری در  مدتکوتاه

 ی خالق و تلفیقیهاانیجربا تأکید بر حمایت از موسیقی بومی  مدتکوتاه

 حمایت از بومگردی و ارائه تسهیالت به شاغالن این بخش مدتکوتاه

 ها و مراکز اقامتیاجبار به استخدام نیروی بومی در هتل مدتکوتاه

 تشویق به استفاده از معماری و طراحی بومی در مراکز اقامتی مدتکوتاه

 مدتکوتاه
خرید محصوالت پوشاک گذار به های و مؤسسات سرمایهتشویق شرکت

 و محصوالت بومی

 و تبلیغ محصوالت بومی محدوده یشهربرونهای برگزاری جشنواره مدتکوتاه

 مدتکوتاه
و مبلمان شهری  هاساختماناستفاده از نمادهای هنری بومی در طراحی 

 منطقه آزاد

 مدتکوتاه
ر د کارکنانبرگزاری روز پوشاک بومی در شهر و تشویق به حضور 

 سازمان با لباس بومی در این روز

 تعاونم مدتکوتاه

ونقل و حمل

 تیترانز

 حمایت از نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در محورهای پرتردد

ها و کاهش تصادفات بهبود وضعیت راه

 ایجاده

توسعه 
یز

ت
خ
رسا

ها
جاده

ی 
ی 

ش ایمن
ی و افزای

ا

جاده
ا

 ی

 بلندمدت
گذار برای کمک به ساخت و مؤسسات سرمایهها و تشویق شرکت

 احداث معابر ایمن در محدوده نفوذ هر شرکت

 مدتکوتاه

 تمعاون

 ،یفرهنگ

و  یاجتماع

 یگردشگر

گذار به آموزش رانندگان سرمایههای ها و مؤسسهتشویق شرکت

 ها با محوریت رانندگی ایمنکامیون

 مدتکوتاه
گذار برای درنظرگرفتن رانندگی سرمایهها و مؤسسات تشویق شرکت

 عنوان گزینه پاداش و مشوق به رانندگانایمن به

 مدتمیان
 یبرا یدر رانندگ یشهر نیقوان یآموزش یهادوره یبرگزار

 آموزاندانش

 مدتمیان
گذار به حمایت از مراکز توانبخشی ها و مؤسسات سرمایهتشویق شرکت

 برای مجروحان تصادف
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 محیط زیست حوزه هایطرحهای اجرایی و سیاست -6-11-4
 محیط زیست حوزههای طرح های اجرایی وسیاست: 6 -6جدول شماره 

 گروه هدف: محیط زیست

 راهبردها هاسیاست هاطرح واحد سازمانی زمان

 مدتمیان

 ییربنایو ز یفن تمعاون

 ترکم کشت مناسب با نیاز به آباز الگوهای گیری بهره

منابع آبی پایدار  نیتأم

منظور پاسخگویی به مشکل هب

 کمبود آب

 

د
م

ری
ی

 ت
یپا

دار
 

ب 
ال
ض
ب و فا

آ
ی

برا
 

ع آب
ظ مناب

حف
م ی

نطقه
 

 مدتمیان
، هاهای مربوط به آب از جمله تاالبحفاظت و بازیابی اکوسیستمکمک به 

 هاو دریاچه هارودخانه

 برداری غیرمجاز آبنظارت بر کاهش بهره مدتمیان

 های زیرزمینی با کود و سمومنکردن آبنظارت بر آلوده مدتمیان

 مدتمیان
و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما
 های از نوآوری در زمینه مصرف آبحمایت

 دهی ساالنه برداشت و مصرف آبگزارش ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه

 مدتبلند

 ییربنایو ز یفن تمعاون

 

 تی برای همهب بهداشدستیابی به دسترسی کافی برابر به امکانات فاضالحمایت از 

 
فاضالب و بهداشت  بهبود

 محیط

 مدتکوتاه
رساندن رهاسازی ضایعات و مواد شیمیایی از میان بردن انباشت زباله و به حداقل

 سمی و خطرناک

 منطقه یطیمح ستیز تیظرف یداری: حفظ، ارتقاء و پا4هدف کالن 

 :خرد هدف

 یعیحفظ منابع طب

 دریایی ستیز طیمح یهایکاهش آلودگ 

 یمصرف انرژ یبهبود الگو 

 با توجه به منابع موجود یوربهره شیافزا 

 به منابع یدسترس شیمنطقه، افزا یستیز راثیحفظ م 

 :4هدف راهبردهای 

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

 یمیاقل یهاتیبر ظرف دینو با تاک یهایانرژدر  یگذار هیو سرما ی: بهبود مصرف انرژ2راهبرد 

 و سواحل پیرامون چابهار جیبر خل دیبا تاک ییایدر ستیز طیاز مح داریمحافظت و استفاده پا: 3 راهبرد
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 مدتکوتاه

 ییربنایو ز یفن تمعاون

 مدیریت آب نفع درهای ذیگروهحمایت و تقویت مشارکت 

ای مدیریت بهم پیوسته راج

 منابع آب در همه سطوح
 مدتکوتاه

برای نظارت بر مصرف آب در بخش صنعت،  نفعانذیتشکیل نهادی متشکل از 

 کشاورزی و خانگی

 ،یفرهنگ تمعاون مدتکوتاه

 یاجتماع

 های فعال در حوزه آبگروهتشکیل و حمایت از 

 جویی در مصرف انرژیبه صرفه سازمانتشویق کارکنان  مدتکوتاه

 بر بازیافت زباله در حفظ تأکید

 محیط زیست

ف انرژ
صر

بهبود م
 ی

و 
سرمایه

ی
ذار

گ
 

در 
انرژ

ی
ها

 ی
نو با 

د
تأکی

 
بر 

ظرف
ی

ت
ها

 ی
اقل
می

 ی

 ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه
 وریهرهب بهبود برای ریزیبرنامه و سازمان در مصرفی سوخت نوع و میزان بررسی

 حذف تجهیزات و امکانات پرمصرفو 

 ،یفرهنگ تمعاون مدتکوتاه

 یاجتماع

 تشویق کارکنان سازمان به بازیافت

 حمایت از احداث مرکز بازیافت بلندمدت

 آوری مناسب آن از محدودهو جمع بینی سطل زباله بازیافتپیش ییربنایو ز یفن تمعاون مدتکوتاه

 ،یفرهنگ تمعاون مدتکوتاه

 یاجتماع

 نفعهای ذیآموزش بازیافت به گروه

 ها و مؤسسات تابعه به بازیافتتشویق شرکت مدتکوتاه

 مدتبلند

و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

 ها در این زمینهحمایت از تولیدات بازیافتی و نوآوری

 مدتکوتاه
گذاران برای استفاده از امکانات و تجهیزات ها و سرمایهارائه تسهیالت به شرکت

 اندازیکم مصرف در ساخت و راه

 های پاکوریاانرژی و فن هایگذاری در زیرساختسرمایهحمایت از  مدتنمیا

و تجدیدپذیر انرژی 

 های پاکوریافن

 های پاکوریافنها و مؤسسات برای استفاده از ارائه تسهیالت به شرکت مدتکوتاه

 های الزمهمکاری با مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی برای توسعه زیرساخت مدتکوتاه

و  یاقتصاد تمعاون مدتکوتاه

 یگذارهیسرما

 های آنانبورس دانشجویان و محققان بومی در مراکز معتبر و حمایت از نوآوری

 وکارهای مرتبط با این حوزهبه کسب التیتسهارائه  مدتکوتاه

 مدتکوتاه

 ییربنایو ز یفن تمعاون

های دریایی و زباله جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی از همه نوع، خصوصاً

 آلودگی مواد مغذی گیاهی

مدیریت و محافظت پایدار 

های دریایی و اکوسیستم

 ساحلی

ت و استفاده پا
حافظ

م
ی

دار
 

ح
از م

ی
 ط

یز
ت

س
 

در
ای

ی
ی

 
با 

د
تأکی

 
خل

بر 
ی

 ج
چابهار و 

ل پ
ح
سوا

ی
ن
رامو

 

 های مدیریت علمیاقدامات نابودکننده ماهیگیری و اجرای برنامه بهدادن پایان مدتمیان

 هاو حفاظت از آن درنا یهاگونه شناسایی مدتمیان

 مدتمیان

 یادر کوسیستمیا تتباطاار شناخت از نظر قیقو د علمی مطالعاتی یهاحطر منجاا

در  یطیمحستیز توسعهو  هاحطر بین هماهنگی حفظرمنظو به ،منطقهدر  ساحلو 

 منطقه

 مدتمیان

 رتنظا جهت هاییمهبرنا ینوتدو  ساحلی توسعه یهافعالیت برای راتمقر تعیین

 بر رتنظاو  ساحلی ناحیهدر  خصوصی بخش یهاحطر محیطییستز کیفیت بر

 نهایی افهدا به نسیدر تا هاآن

 بلندمدت

و  یاقتصاد تمعاون

 یگذارهیسرما

بیشتر  داریبرهبهربرای  مناسب یهااربزا تهیهو  هاروش ذتخاا ایبر یگذارهیسرما

 منطقهدر  یبزآ منابع سایر بهزدن  صدمه ونبد تن ماهیاز  ارپاید و

 بلندمدت
 با مطابق میگو( هالبستر )شا صخصوبهو  میگو ورشپر یتوسعه سایتها

 البستر طبیعی منابع بر رفشا کاهش فهد با ،محیطییستز یهااردستاندا

 مدتمیان
 فعو ر( ارهمو حلا)سو هاژپالای و صخره حلاسوروی  بر اریگذسرمایه

 ساحل فرسایشو  تخریباز  یجلوگیرو  هاگیدلوآ

 منطقه حلاسو چهریکپا مدیریت مینهدر ز یجد یپیگیر ییربنایو ز یفن تمعاون مدتمیان
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های اقتصادی منطقه آزاد بخش دوم؛ نظامنامه مسئولیت اجتماعی بنگاه

 صنعتی چابهار -تجاری
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صنعتی  -های اقتصادی منطقه آزاد تجاریبنگاهمسئولیت اجتماعی  تیمأمورو بیانیه  اندازچشم -6-12

 چابهار

 یاقتصاد یهابنگاه یاجتماع تیمسئول اندازچشم 

شم سئولیت اجتماعی چ صادی منطقه آزاد تجاریشرکتی بنگاهانداز م ساله و  10صنعتی چابهار، با افقی -های اقت

 اقتصادی منطقه آزاد چابهار: یهابنگاهسال آینده  10رود طی شده است. انتظار میتدوین 1407برای سال 

 

 

 

 

 

 های اقتصادیبیانیه مأموریت بنگاه 

صادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهعنوان ما به هد و صنعتی چابهار با ارتقاء دانش، تع -اقت

غل، بهبود  فاه نیروی ش   ا ئهر ظات  ارا مدنظر قرار دادن مالح یان،  به مش  تر مات  خد

ست شرکت،  یهابرنامهدر  محیطیزی سعه  سعهفرایندتو شارکت در تو شرکتی و م  های 

ه هدف ما دس  تیابی ب. رددر توس  عه منطقه ایفاء خواهیم کاجتماع محلی نقش اس  اس  ی 

یدارِ منطقه از طری پا عه  هد و توس   گاه ش   اغالن وریبهرهقِ افزایش تع ها، گس  ترش بن

عیت جم واردکردنتولیدی در توس  عه اقتص  ادی منطقه،  یهاتیفعالو  گذاریس  رمایه

ندبومی در  بازار و فرای کارکس   بهای  یت و قاء ظرف ماعی و ارت ئل اجت هار مس   ا ، م

 ، است.محیطیزیست

 

 

مسئولیت اجتماعی  هایطرحو  ییاجرا یهااستیس، راهبردها ،خرد اهدافکالن،  اهداف -6-13

 صنعتی چابهار -های اقتصادی منطقه آزاد تجاریبنگاه

هدف  4صتتنعتی چابهار،  -های اقتصتتادی منطقه آزاد تجاری مستتئولیت اجتماعی بنگاه اندازچشتتمتحقق  منظوربه 

 :است شدهتدوینبه شرح ذیل طرح  61سیاست و  13، راهبرد 9هدف خرد،  17کالن، 

 

 



گیری بر پی هایی پیشرو در پایبندی به مسئولیت اجتماعی باشند که عالوهبنگاه

بنگاهی، دی به دنبال تحقق توسعه پایدار از طریق تحول درونتوسعه اقتصا

 مداری، توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست باشند.مشتری
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 سازمانیدرون هایهای اجرایی و طرحسیاست -6-13-1
 سازمانیدرون هایهای اجرایی و طرحسیاست :7 -6جدول شماره 

 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 مهارتی برای شاغلین -های آموزشیبرگزاری دوره مدتکوتاه
ها و ارتقای سطح مهارت

 دانش شاغلین

ی بنگاه
ظ و ارتقاء سرمایه انسان

حف
 

 ها و ابتکارات شاغلیناز نوآوری حمایت مدتکوتاه

 و علمی کاربردی یاحرفهفنی  النیالتحصفارغجذب نیروی انسانی از بین  مدتمیان

 تدوین دستورالعمل ارتقای شغلی در بین کارکنان مدتکوتاه

 ارتقای شغلی کارکنان

 گیریهای مدیریتی و تصمیمارتقای شغلی زنان در پست بلندمدت

 یبازپرورو  اختصاص سهمیه استخدام معلوالن مدتکوتاه

 های مرتبط با پست سازمانیبه سطح مهارتارتقای شغلی باتوجه مدتمیان

 کردن روند استخدام کارکنانشفاف مدتکوتاه

 تعیین دستمزد برای همه کارکنان فرایندسازی شفاف مدتکوتاه

 رفاه و آسایش شاغلین

 هاها و مشوقتعیین سیستم پاداش دردادن کارکنان مشارکت مدتکوتاه

 ن حداقل حقوق برای شاغلینیتعی مدتکوتاه

 های کاری در کمیته امنیت و سالمت کاریتعیین نماینده گروه مدتکوتاه

 محیط و ابزارهای ایمنی و بهداشت محیط کاری نیتأم مدتکوتاه

 برقراری بیمه کاری برای همه شاغلین مدتکوتاه

 های تابعه در جامعه محلیکارکنان سازمان و شرکت داوطلبانهکردن به کار تشویق مدتمیان

 تشویق به مشارکت

ج 
ش و تروی

آموز

ت 
گ مسئولی

فرهن

ی 
جتماع

ی ا
ذیر

پ

در بنگاه
 

 گیریمشارکت بین مدیریت و شاغلین در امر تصمیم مدتمیان 

 های مختلف برای تأمین نیازهای جامعه محلیسازمانهای مشارکتی بین حمایت از ایده مدتمیان

 ایدر خصوص وضعیت درآمدی و هزینه نفعانذیدهی سازمان به همه گزارش مدتمیان

 به مسئولیت اجتماعی بنگاه : ارتقاء سرمایه انسانی با عمل1هدف کالن 

 اهداف خرد:

 در راستای مسئولیت اجتماعی یاحرفهارتقاء تعلق سازمانی و اخالق 

 بنگاه و امکانات رفاهی برای همه شاغالن هادسترسی برابر به فرصت

 ها و ارتقای دانش فنیمهارتافزایش 

 

 :1راهبردهای هدف 

 بنگاه یانسان هیحفظ و ارتقاء سرما: 1راهبرد 

 در بنگاه یاجتماع یریپذ تیفرهنگ مسئول جیآموزش و ترو: 2راهبرد 
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 های اقتصادیبرای مشتریان بنگاه هاییهای اجرایی و طرحسیاست -6-13-2
 های اقتصادیبرای مشتریان بنگاه هاییهای اجرایی و طرحسیاست :8 -6جدول شماره 

 

 

 

 

 

 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 وجود سیستم مرجوعی کاال و خدمات تولیدی مدتکوتاه

 پذیرش نقصان و پاسخگویی

یا
جاد
 

شفاف
ی

 ت
ق و 

حقو
ظ 

مشترحف
ی

ن
ا

 
در راستا

 ی

جام مسئول
ان

ی
 ت

جتماع
ا

 ی

 محیطیزیستهای اقتصادی، اجتماعی و انتشار عمومی گزارش مدتمیان

 انتشار اطالعات عمومی و مرتبط با مشتری مدتمیان

 سازی معابر برای دسترسی به بنگاهاصالح و ایمن مدتکوتاه

 هاایجاد زیرساخت

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

 های رفاهی برای مشتریانایجاد زیرساخت مدتکوتاه

 های بهداشتی برای مشتریانایجاد زیرساخت مدتکوتاه

 زیباسازی محیطی مدتمیان

 و ارباب رجوع انی: احترام به حقوق مشتر2هدف کالن 

 :خرد هدف

 انیمشتر تیرضا شیافزا

 یاجتماع تیبر مسئول یمبتن یپاسداشت حقوق انسان

 کنندهاحترام به حقوق مصرف 

 

 :2راهبردهای هدف 

 یاجتماع تیانجام مسئول یدر راستا انیو حفظ حقوق مشتر تیشفاف جادیا: 1راهبرد 

 یمدار یمشتر یو خدمات در راستا التیتسه شیافزا: 2 راهبرد
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 هایی برای جامعه محلیهای اجرایی و طرحسیاست -6-13-3
 هایی برای جامعه محلیاجرایی و طرح هایسیاست: 9 -6جدول شماره 

 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 دسترسی همگانی حمایت از احداث مراکز آموزشی مدتمیان

و  باکیفیتبه مراکز و امکانات آموزشی 

با اولویت  یاحرفهآموزشی  کادر

 های کم برخوردارمحله

ی 
ی و کیف

ح کم
ارتقاء سط

ش
آموز

 

ی 
ی و غیررسم

رسم
در
 

راستا
ی 

ی
حل

جامعه م
ی 

دساز
توانمن

 

 

 مشارکت در افزایش تجهیزات و امکانات آموزشی مدتمیان

 مدتمیان
آموزی آموزی و حرفههای گسترده مهارتبرگزاری دوره

 به نیازهای شغلیتوجهبا

 آموزیآموزی و حرفهمهارت
 یآموزمهارتای و های فنی و حرفهایجاد و گسترش موسسه مدتمیان

 بومی یهاحرفهآموزش  یاستانداردسازشناسایی و  

 مدتمیان
 ای وحرفههای فنیالتحصیالن بومی دورهفارغ یریکارگبه

 هاآموزی در شرکتمهارت

 یجامعه محل داری: تحقق توسعه پا3هدف کالن 

 اهداف خرد:

 ییکاهش فقر و اشتغالزا

 عادالنه امکانات و خدمات عیتوز

 به منابع 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 یارتقاء سطح کم: 1راهبرد 

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

 یاشتغال و توسعه اقتصاد تیبهبود وضع: 3راهبرد 
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 مدتکوتاه
ای غیربومی موردنیاز در مراکز آموزشی جذب نیروهای حرفه

 های الزمچابهار و محدوده نفوذ آن با دادن تسهیالت و مشوق

 مدتمیان

ومی ب ها و تربیت نیرویای مشاغل مورد نیاز بنگاهنیازسنجی دوره

 هاالزم در این حوزه

 

 تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد به آب شرب مدتمیان
امیدنی به آب آش برابردستیابی به دسترسی 

 انرژی نیتأمو  سالم

دگ
زن

 ی
سالم و پ
ی

شبرد
 

ت با 
الم

س
د
تأکی

ب 
ر ارتقاء 

ضع
و

ی
 ت

حل
جامعه م

ن 
ت و درما

داش
به

 تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ مدتمیان ی

 انرژی الزم از منابع تجدیدپذیر نیتأم 

 حمایت از احداث مراکز بهداشتی بلندمدت

-دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی

 درمانی پایه

 حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی مدتمیان

 حمایت از احداث مراکز توانبخشی ویژه معلوالن مدتمیان

 مدتکوتاه
حمایت از حضور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در روستاها و 

 ایصورت دورهمراکز دور از دسترس به

 ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با قیمت مناسب به ساکنان بومی مدتکوتاه

 مدتمیان
های آموزشی بهداشتی مستمر برای برنامهحمایت از برگزاری 

 عموم و در روستاها

 استفاده از نیروی کار بومی مدتکوتاه
 اشتغال بومی

ضع
بهبود و

ی
 ت

ل 
اشتغا

 و

ی
صاد

توسعه اقت
 

 استفاده از نیروی بومی در رده میانی و باالی بنگاه مدتمیان

 میرمستقیغباال بردن میزان اشتغال مستقیم و  مدتمیان

 مدتمیان توسعه اقتصادی
دارای ظرفیت  یهاحوزهدر  ییزااشتغالهایی برای ارائه مشوق

 بومی

 حلیم کنندگاننیتأماقالم مصرفی و مواد اولیه مورد نیاز از  نیتأم مدتکوتاه
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 محیط زیست حوزههای های اجرایی و طرحسیاست -6-13-4
 محیط زیست حوزههای های اجرایی و طرحسیاست: 10 -6جدول شماره 

 راهبردها هاسیاست هاطرح زمان

 و فاضالب تولیدی پساباستفاده مجدد از  مدتمیان

 بهینه و مجدد از منابع آبیاستفاده 

 

د
م

ری
ی

 ت
یپا

دار
 

ب 
ال
ض
ب و فا

آ

ی
برا

 
ع آب

ظ مناب
حف

 ی
منطق

 ه

 و فاضالب تولیدی در فضای سبز پساباستفاده مجدد از  مدتمیان

 های برودتیاستفاده از آب حاصل از چگالش سیستم مدتمیان

 از نوآوری در زمینه مصرف آب حمایت مدتمیان

 دهی ساالنه برداشت و مصرف آبگزارش مدتکوتاه

 هاو فاضالب تولیدی بنگاه پسابمشارکت در تصفیه  مدتبلند
 محیطفاضالب و بهداشت  بهبود

 شهری و فاضالب تولیدی پسابمشارکت در تصفیه  مدتکوتاه

 بندی دوستدار محیط زیستبسته برایاستفاده از مواد مناسب  مدتمیان

 صنعتیهای کاهش زباله

ت و استفاده پا
حافظ

م
ی

د
ار
 

ح
از م

ی
 ط

یز
ت

س
 

 های تولیدیبازیافت زباله مدتمیان

 مشارکت در بازیافت زباله مدتمیان

 ماده اولیه تولیدات عنوانبهاستفاده از مواد بازیافتی  مدتمیان

 ایکاهش میزان تولید گازهای گلخانه مدتکوتاه
 کاهش آلودگی هوا

 کاهش میزان تولید ذرات معلق مدتکوتاه

 

 

  

 منطقه یطیمح ستیز تیظرف یداری: حفظ، ارتقاء و پا4هدف کالن 

 :خرد هدف

 یعیحفظ منابع طب

 یستیز طیمح یهایکاهش آلودگ 

 یمصرف انرژ یبهبود الگو 

 با توجه به منابع موجود یوربهره شیافزا 

 به منابع یدسترس شیمنطقه، افزا یستیز راثیحفظ م 

 :4راهبردهای هدف 

 منطقه یحفظ منابع آببا هدف آب و فاضالب  داریپا تیریمد: 1راهبرد 

 ستیز طیاز مح داریاستفاده پامحافظت و : 2راهبرد 
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 صنعتی چابهار -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهارکان مسئولیت اجتماعی،  یهاشاخص -6-14

که در آن هدف از  صنعتی جمهوری اسالمی ایران -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریبا توجه به ماده یک قانون 

گذاری و افزایش درآمد انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشتتد و توستتعه اقتصتتادی، ستترمایه»ایجاد مناطق آزاد را 

رات ای تولید و صادعمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه

کند و این اهداف در راستتتای ایجاد توستتعه پایدار در مناطق بیان می« لی و ارائه خدمات عمومیکاالهای صتتنعتی و تبدی

ستآزاد  صادی،  .ا سعه اجتماعی، اقت صادی و تو شد اقت شی بین ر شرکتی نیز تعادل بخ سئولیت اجتماعی  صلی م هدف ا

آزاد  مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقهای برای توسعه پایدار است. از این رو کلی ایجاد زمینه طوربهو  محیطیزیست

را که شتتوند، چهای اقتصتتادی مستتتقر در منطقه نیز میصتتنعتی چابهار عالوه بر ستتازمان منطقه آزاد، شتتامل بنگاه -تجاری

موتور محرکه توستتعه  عنوانبهها اعم از تجاری و تولیدی و ستتازمان منطقه آزاد با عملکرد و جایگاه خود مجموعه بنگاه

صاد سوب میاقت شرکتی برایی منطقه مح سئولیت اجتماعی  صادی  هایبنگاه شوند. به همین منظور وجود نظامنامه م اقت

 منطقه الزم و ضروری است.

 طورهبصتتنعتی چابهار زمانی  -های اقتصتتادی مستتتقر در منطقه آزاد تجاریمستتئولیت اجتماعی شتترکتی در بنگاه

ضعیت موجود میل »شتتود که کامل محقق می ساوبهو ضعیت  یت  امنامهاز این رو نظرا داشتتته باشتتد؛  مطلوببا و

شرکتی سئولیت اجتماعی  شتمل بر چهار بنگاه م صادی م ست ،رکنهای اقت شتریان، جامعه محلی و محیط زی  سازمانی، م

و وضتتتعیت موجود هر بنگاه  مطلوبوضتتتعیت  لهیوستتتبهکه  هستتتتندهایی استتتت و هر یک از ابعاد دارای شتتتاخص

راهم امکان مقایستته آنها را ف ،های اقتصتتادی. این ویژگی نظامنامه مستتئولیت اجتماعی برای بنگاهاستتت یریگاندازهقابل

 تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.سالیانه می طوربهآورد که می

 

 

 

 

 

 

 : سنجش وضعیت موجود و مطلوب شاخص5 -6شکل شماره 

 

 

  

وضعیت مطلوب وضعیت موجود 
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 بهارصنعتی چا -اقتصادی منطقه آزاد تجاری یهابنگاهارکان مسئولیت اجتماعی،  یهاشاخص: 11 -6جدول شماره 

بعد مسئولیت 

 اجتماعی شرکتی
 وضعیت موجود وضعیت مطلوب شاخص

ی
سازمان

 

 میزان دستمزد دریافتی حداقل دستمزد دستمزد

 میزان ساعت آموزش ضمن خدمت نیاز شاغلینآموزش مورد  آموزش

دارای  شدهجذبتعداد نیروی کار 

 مهارت

 و یاحرفهاز مراکز فنی و  شدهجذبمیزان نیروی کار 

 علمی و کاربردی

 شدهبیمهتعداد نیروی کار  تعداد نیروی کار بیمه

 های شغلیوجود نماینده گروه کمیته امنیت و سالمت شغلی امنیت شغلی

 های مشاوره با کارکنان میانی و پایینمیزان جلسه سازمانیدرونهای تعداد جلسه مشارکت

میزان جلسات انتقادات و پیشنهادات بین کارکنان و 

 مدیران

های سهمیه استخدام معلولین و گروه توانمندسازی

 خاص

 تعداد معلولین استخدام شده

 تعداد بازپرورین استخدام شده

و بهداشت  ایمنی

 محیط کار

 میزان استفاده از وسایل ایمنی متناسب با شغل تعداد کارکنان

 میزان فضای کار دارای بهداشت محیطی فضای کار

 میزان کارکنان مشمول سختی کار تعداد مشاغل دارای سختی کار

 ایاب و نیروی کار استفاده کننده از سرویستعداد  تعداد نیروی کار رفاه

 ذهاب

 تعیین پاداش فرایندمشارکت کارکنان در  پاداش

 میزان کارکنان زن تعداد نیروی کار زنان

 میزان مدیران ارشد و میانی زن تعداد مدیران

 بر اساس عدالت شغلی انجام شدهمیزان ارتقای شغلی  انجام شدهمیزان ارتقای شغلی سازمانی  ارتقای شغلی

ن
مشتریا

 

های اقتصادی، اجتماعی تعداد گزارش شفافیت

 محیطیزیستو 

 هامیزان انتشار عمومی گزارش

حجم کاالی وارد شده به بندر و 

 ترخیص شده

انتشار عمومی اطالعات مربوط به زمان وارد کاال به 

 بندر و زمان ترخیص آن

 یهاگروهمعلولین و 

 خاص

 سهولت دسترسیمیزان معابر اصالح شده برای  معابر منتهی به بنگاه اقتصادی

 سازی شدهمیزان معابر ایمن

 کاالی مرجوعی یمیزان قبول تعداد کاالی مرجوعی پذیرش نقصان

استاندارد نسبت تعداد سرویس بهداشتی  زیرساخت

 به فضای تجاری

نسبت تعداد سرویس بهداشتی اختصاص داده شده به 

 فضای تجاری

استاندارد نسبت فضای مادر و کودک 

 فضای تجاریبه 

نسبت فضای مادر و کودک اختصاص داده شده به 

 فضای تجاری

 میزان تابلوهای راهنما برای خوانایی

 محیط

 

 محیط تعداد تابلوهای راهنما برای خوانایی
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ی
حل

جامعه م
 

 میزان تولید آب شرب توسط شرکت حجم مصرف آب شرب آب شرب

 میزان مشارکت در تولید آب شرب توسط شرکت

 میزان تولید برق توسط شرکت حجم برق مصرفی مصرف انرژی

 محلی کنندگاننیتأممیزان خرید از  حجم خرید اقالم مصرفی و مواد اولیه محلی کنندگاننیتأم

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

 میزان مدیران ارشد و میانی بومی تعداد مدیران

 میرمستقیغمیزان اشتغال  میزان اشتغال مستقیم توسعه اقتصادی

حجم معماری داخلی و خارجی بناهای  معماری

 شدهساختهتجاری و گردشگری 

از فرهنگ  شدهاقتباسمیزان معماری داخلی و خارجی 

 و معماری بومی

ت
ط زیس

حی
م

 

 شدههیتصفو فاضالب  پسابمیزان  و فاضالب پسابحجم  فاضالب پساب

 و فاضالب کل پسابمیزان مشارکت در تصفیه 

استفاده مجدد از منابع 

 آبی

در  شدههیتصفو فاضالب  پسابمیزان استفاده مجدد از  شدههیتصفو فاضالب  پسابحجم 

 شرکت

در  شدههیتصفو فاضالب  پسابمیزان استفاده مجدد از 

 فضای سبز

حجم آب حاصل از چگالش رطوبت 

 یکولرگازهوای 

میزان استفاده از آب حاصل از چگالش رطوبت هوای 

 در فضای سبز یکولرگاز

استفاده از مواد اولیه 

 قابل بازیافت
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 پیشگفتار

خود را از دست داده است و در  یمعنا ،یاشهیاند یو محدود در حصارها یتک ساحت ستیها است که امکان زسال

 یاجتماع تیمسئول کردیها رواز آن یکیکه  میتوسعه هست یندهایفرا یدر موضوع راهبر یدیجد یکردهایجهان شاهد رو

 ها مطرح شد.معطوف به عملکرد سازمان تیریمد ۀتوسط متفکران رشت 1950 ۀ( است که از دهCSR) یشرکت

تمرکز داشتند  خود یو اقتصاد ییبنا ریمنافع و منابع ز ۀتنها بر رشد و توسع شانیذات تیکه بنا بر مأمور ییهاسازمان

در  د،شیمحسوب م شانیعملکرد درون و برون دستگاه یابیشاخص ارز نیتریمحور ،یاقتصاد انیو محاسبه سود و ز

به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند. ضرورت  یخود را اندک دید ،یمدن یهاابتدا تحت فشار مردم و سازمان

و  یعموم یگذاراستیس ۀورود مؤثر در عرص ،یحکمران یبخشنیشدن در تعامالت ب رفتهیپذ ،یاعتبار سازمان شیافزا

ضرورت هرا ب نآنا ،یتوسعه در آکادم دیجد یهاهیو مطرح شدن نظر گرید یهاسازمان یتجربه و دستاوردها شه،یتبادل اند

 و مشارکت سوق داد. یحکمران یالگو نیا ریزناپذیو گر یحتم

سود  توانیخواهد داشت و نم ییبه سزا ریتأث یرونیب طیها بر محوضوح مشخص است که عمل سازمانبه گرید امروز

 دیوااست که ف ییبه سمت و سو یاجتماع تیمسئول شیگرفت. گرا دهیها بر جامعه را ناداز عملکرد آن یناش انیو ز

شد که با یاگونهها بهسازمان انیاست که سود و ز نیبر ا ششده است. لذا تال فیدر امتداد آن تعر یو مل یاجتماع محل

 یونگچگ نیدارد؛ بنابرا یبر نظام اجتماع یاعمده ریها تأثعمل سازمان کهییمتحمل نشوند. ازآنجا یاضاف نهیمردم هز

بران آن جبه  ملزم ان،یز دنیمتوجه جامعه نشود و در صورت رس یانیباشد که در اثر آن ز یاگونهبه دیها باآن تیفعال

که در است. چنان تهافیگسترش زین یرامونیمثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پ یضرورت اثرگذاربه فیتعر نیباشند. امروزه ا

زنند که دست ب ییبه کارها دیبا رانیامروزه همه مد ،یداخل یهااز سازمان یرینسبت چشمگ نیاز کشورها و همچن یاریبس

 باشد. آنیهابا ارزش قموردقبول جامعه و منطب

ها مهم است، وجود دارد و پرداختن به آن یاجتماع تیابعاد مسئول زیو ن فیکه در مورد تعر یاز مباحث نظر جدا

 یدر سطح مل و اقدام آن تیحوزه فعال یریو فراگ یابا توجه به رسالت توسعه دیبا یهر سازمان یاجتماع تینقشه راه مسئول

 اتیمختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوص ییشناسا ،یاجتماع طیو اعتبار آن در مح گاهیشناخت از جا ،یو محل

 شود. نیدوت یالمللنیو ب یمل اتیبرحسب تجرب یرامونیپ طیبر مح یو اثرگذار یریعام و خاص و سنجش برد اثرپذ

 یهایگذارهیدارد و از سرما یعیوس فِ یط دهند،یخود انجام م یاجتماع تیمسئول ۀها در حوزکه شرکت ییهاتالش

نخست با  ۀهلتالش در و نی. اردیگیرا در برم یارتباط دوستانه با مشتر یهاکیو تاکت استیبِرند تا س کی یبر رو یماد

جب اما مو رد،یپذیصورت م یطیجامعه مح یو مهارت یتوانمند سطحو ارتقاء  یعموم ۀانداز مشارکت فعال در عرصچشم

مشارکت  شیشرکت، افزا یهاتینسبت به فعال یاپوشش رسانه شیجامعه نسبت به شرکت، افزا یبهبود تصور عموم

و کارمندان شرکت،  یفعاالن اقتصاد یآرام و مناسب برا یکار طیمح جادیا گذاران،هیکارکنان، جذب و حفظ سرما

 .شودیم ،یسازمانبرون یروهاین لیو پتانس تیکارکنان و استفاده از ظرف تیخالق شیفزاا

 یرامونیپ طیبر مح ریمسئول رفتار خود و تأث ینهاد ایمهم که هر فرد، گروه، سازمان  نیاساس و با توجه به ا نیا بر

سازمان در منطقه،  نیو اول یو محل یامنطقه ،یدر سطح مل یاتوسعه یعنوان سازماناست، سازمان منطقه آزاد چابهار به
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رار خود در دستور کار ق یتیفعال یمحورها نیتراز مهم یکیعنوان را به یاعاجتم تیمسئول ۀو اقدام در حوز یزیربرنامه

 حاضر و فعال در محدوده یاقتصاد یهاسازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاه نیا یاجتماع تیداده است. مسئول

 است. شدهفیتعر

 یعنیکشور  یادو سند مهم توسعه منطقه یتالق ۀدر چابهار )نقط یتیکانون فعال نیتریعنوان جدمنطقه آزاد چابهار به 

بر اقتصاد  یاساس یریخود در منطقه، تأث کیتیو ژئوپل کینقش استراتژ لیتوسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق( به دل

رب، غ -شمال و شرق -جنوب یارتباط یدورهایکر تیتقو ،یالمللنیبتعامالت  ،یدانش و فنّاور ،یاجتماع یو فضا

ه سمت فرا ب تشیفعال اسیمق کهییونقل دارد و ازآنجاو حمل یبندر ۀدر منطقه و توسع رانیا یو تجار یاسیمناسبات س

اثرگذار  زین ماعدر دو بخش فرهنگ و اجت یمحل یهاطور حتم بر مناسبات و کنشدارد به عیسر یو روند رودیم ینیسرزم

خواهد داشت.  یراه مشهود است، در پ یابتدا نیاز آن در هم یکه بخش یریچشمگ یانهیآثار هز رهگذر نیبوده و از ا

. مشارکت است ستیزطیبا نگاه به مراقبت از مح یمحل ۀجامع یمشارکت حداکثر ازمندیتوسعه مورد انتظار، ن یداریپا

 یتوسعه، مشارکت دادن جامعه محل انیشود که در کنار اراده و خواست متول ققمح تواندیم یطیدر شرا یمحل ۀجامع

صًا جامعه، خصو یریپذتوسعه و مشارکت یهاکه شاخص دهدینشان م یخوببه ،ینی. مشاهدات عردیمورد توجه قرار گ

 یریگشکل لیبه دل یآت یهاروند در سال نیو ا ستیمناسب ن ،یمهارت یهایآموزش، بهداشت و توانمند یهادر حوزه

 همراه خواهد شد. یندتریناخوشا یاجتماع یامدهایبا پ گفته،شیدر دو محور پ یتیفعال یهاکانون ریسا

اقدامات  ازمندیمنطقه، ن لیبدیب یهااز فرصت یریگامکان بهره یضرور یازهاینشیعنوان پبه دار،یپا تیو امن توسعه

 ،یدکریرو نیحاضر در منطقه است. با چن یفعال اقتصاد یهاها و بنگاهتوسط همه سازمان یجانبه و عمومهمه ،یاساس

 "زا در مدل توسعه درون یاجتماع یهاتیفعال شرانیپ "تواند در نقش یسازمان منطقه آزاد چابهار م یاجتماع تیمسئول

گسست  از احتمال ،یمحل یدر فضا یتوسعه اقتصاد یامدهایو دغدغه نسبت به پ یتیو ضمن کاهش حس نارضا دیعمل نما

صاء و در را اح یبوم یروهایبالقوه ن لیو پتانس دینما یریشگیپ نده،یدر آ یااز مجموعه اقدامات توسعه یاجتماعات محل

جزء از  ینشکبرهم نیبخشد. چن تیفعل یاعضاء جامعه محل یو توانمند یارتقاء سطح آگاه ،یرشد اقتصاد ۀچرخ یراستا

 سریم یو فعاالن بخش مدن یاجتماع یروهایبا ن یگذاراستیو س یحکمران ۀحوز نفعانیو هدفمند ذ داریراه تعامل پا

 ممکن است. یالگو نیترییو اجرا نیترجامع یاجتماع تیمسئول کردینخواهد بود که رو

مهم است که با تالش موسسه مطالعات و  نیتحقق ا یبرا یامنطقه آزاد، الگو و قاعده یاجتماع تیمسئول ۀنظامنام

 نیتر حسدک یجناب آقا یعلم تیریدر کشور و با مد یعلوم اجتماع ینهاد علم نیدانشگاه تهران، اول یاجتماع قاتیتحق

 نیسپاس را داشته باشم. ا تیو همکارانشان نها شانیزحمات ا زا دانمیم فهیاست که وظ دهیگرد نیتدو یجاجرم یمانیا

 یهایازمندیتوسعه، ن یآت یهاچابهار و مناطق همجوار و ضرورت یشهر ۀمنطق یدانیم شیمطالعات و پا یۀنظامنامه بر پا

 استیاستخراج و در قالب هدف، راهبرد، س یدرسترا به داریجامعه و الزامات توسعه پا یو حضور حداکثر یریپذمشارکت

 کرده است. نیمجموعه تدو نیفعال در ا یهاعنوان نقشه راه سازمان منطقه آزاد و شرکتو برنامه به

 قیبر بوده که بافهم عم یدکتر عبدالوهاب شهل یبر عهده جناب آقا یمطالعات ندیفرا یبر اجرا یعلم نظارت

 یپژوهش میت یهاافتهینموده و بر  نیرا تدو مطالعه یتوسعه، استراتژ ندیمنطقه در فرا یفرهنگ و اجتماع بوم یهاضرورت



 

328 
 

 نیکه در ا یکسانهمه زیاز همکارانم و ن ان،یتشکر را داشته باشم. در پا تینها شانیاز ا دانمیاند که الزم مصحه گذاشته

برنامه  نیا حیصح ینمود تا با اجرا مینموده و تالش خواه یاند قدردانسازمان منطقه آزاد چابهار بوده گریاریاقدام ارزشمند 

 .مییت نماحرک ست،یزطیمح زو مراقبت ا یجامعه محل یجلب مشارکت حداکثر کردیمنطقه با رو داریدر جهت توسعه پا

 

 یکرد میعبدالرح

 رعاملیو مد رهیمدئتیه سیرئ

 چابهار یصنعت-یمنطقه آزاد تجار سازمان
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 مقدمه

شته، منطقه آزاد تجار یهااز دهه صاد یهااز قطب یکیچابهار  یصنعت-یگذ سطوح ب یجذاب اقت  ،یلالملنیدر 

شرق ا یو مل یامنطقه س رانیدر جنوب  ست. پس از تأ ستقرار فعال سیبوده ا  ،یجارمتعدد ت یهاتیمنطقه آزاد چابهار و ا

ساختیدر محدوده آن، ز یو خدمات یصنعت سعه یهار صا یاجتماع ،یاز نظر کالبد یسبمنا یاتو مده به وجود آ یدو اقت

 عمل کنند. یمل زیو ن یدر سطوح محل یاجتماع-یرونق اقتصاد یهاشرانیمثابه پبه توانندیاست که م

سعه سعه در جا تو صت جادیدرکنار ا ،یگرید یدر چابهار، همچون تو و  یتیمنجر به تحوالت جمع یکار یهافر

 عیستتر شیخواهد شتتد. افزا یاستتاستت یهامنطقه دچار چالش ندهیها آشتتده استتت که بدون توجه به آن یپرشتتتاب یاجتماع

در  یتعددم یبه شتکل گرفتن مستائل اجتماع رنامتوازن منج ینیشتهرنشت ندهیچابهار و رشتد فزا یدر منطقه شتهر تیجمع

اء ارتق یبرا یزیربرنامه زیگذشتتتته توستتتعه و ن یدر الگوها یحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگر

 .طلبدیرا م یتوسعه اجتماع یاهشاخص

 یهاتیتوستتتعه منطقه تاکنون، موفق گریباز نیتریعنوان جدچابهار به یصتتتنعت-یمنطقه آزاد تجار ستتتازمان

شمگ س یریچ ست اما تا ر شته ا سقف ظرف دنیدا س شیهاتیبه  ستقرار رو شیدر پ یطوالن یریم  تیسئولم کردیدارد. ا

 شیزاو اف یبه توستتعه جامعه محل شتتتریهر چه ب یبندیپا یبرا دیجد ینهادستتاز کیستتازمان  نیدر ا یشتترکت یاجتماع

 حوزه است. نیمنابع اختصاص داده شده در ا یوربهره

ا به مطالعات مختلفی انجام گرفت تچابهار، صتتنعتی -تجاریمنطقه آزاد  مستتئولیت اجتماعیِ نظامنامه برای تدوین

 هایها و مدلدر جلد اول، پس از بیان کلیات پژوهش، نظریه ت یابیم.ی عمل، دستتهاحوزهوضتتوع و شتتناخت دقیقی از م

های موفق از نتایج حاصتتل از بررستتی نمونهبا نگاهی به مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش، 

شرکتی سئولیت اجتماعی  ست رهیافت م سازمان موفق  5این رهیافت در  یریبارگ ی عملی بهتجربه، تجارب عملی کارب

شده) شخص انتخاب  ست. در این بخش،  (اندکه مبتنی بر معیارهای م سی قرار گرفته ا ی نمودن چگونگی عملیاتمورد برر

اصتتتلی، ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،  نفعانذی، اهداف و اندازچشتتتم)چند بخش مجزا مستتتئولیت اجتماعی در 

قدامات حوزه قالب هر رکن و در نهایت،  ینیبشیپهای تمرکز و ا قدامات عملی  یادهیگزشتتتده در   (شتتتدهانجاماز ا

ی هاشتتتت که نمونهشتتتدند. البته باید در نظر دا یبندجمعترین رهنمودها در قالب جداولی و در انتها، مهم شتتتدهیبررستتت

ر ئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بنی در امر مستتالطو ییهاستتابقدارای  تجارب موفق جهانی، عموماً عنوانبهشتتده بررستتی

تدوینی در راستای  یهابرنامه، پس نباید انتظار داشت که اندپشت سر گذاشتهاند و مراحل اولیه آن را ای جامع بودهبرنامه

ی اجرا شده در فعل یهابرنامهبه  کاز شبیه یا نزدیغمسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آ

 د.کنمشخص می شیازپشیببندی اقدامات را تاولوی ممفهو حطر مها باشد. همین امر، لزوآن
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صویریمجلد دومدر  ستند ، با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه، ت سائل و ویژگیاز  م ماعی های اجتم

 نیترمهمستتتنجی از زنیایک ، شتتتدهیآورجمع یهاادهدتحلیل  . باه استتتتترستتتیم شتتتدحوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار، 

ت و شتتوند، صتتورت پذیرف یدهستتازمانها هایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنحوزه

ی هاهین حوزشتتود که تعیمی تأکیددر ادامه گرفت. قرار  مورداستتتفاده نظامنامهعاتی برای تهیه المنبع اط نیترمهم عنوانبه

ارائه خدمات و مشتتخص محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت. هدفمند بودن  ستتازی جامعهفعالیتی و توانمند

ستتتت که همگی از های مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیهدف در جهت پیشتتتبرد برنامه بودن جامعه

صل می صحیح جامعه محلی حا صادی، در دو حوزه اجتماعی و شوند و تالش بر این شناخت  ست تا فارغ از حوزه اقت ا

 را داشته باشد. ریتأثنیز بتواند بیشترین  ستیزطیمح

ست که در قالب دو بخش  شرکتی منطقه آزاد چابهار ا سئولیت اجتماعی  سوم گزارش، حاوی نظامنامه م ( 1جلد 

استت. در این  شتدهمیتنظی منطقه آزاد، ی اقتصتادی فعال در محدودههابنگاهها و ( نظامنامه شترکت2نظامنامه ستازمان و 

مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات، اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که 

مان منطقه آزاد . در ادامه، اهم اقدامات ستتتازاندشتتتده، توضتتتیح داده اندپژوهشبرآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی 

ی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان، ستتاختار اجرایی حوزهچابهار در 

شکل از  سازمان، مت ست که بخش مربوط به  شده ا صلی نظامنامه ارائه  ست. پس از مبانی، متن ا شده ا  4نظامنامه معرفی 

هدف کالن،  4ها، متشکل از و بخش مربوط به شرکت طرح 159سیاست و  34، راهبرد 15هدف خرد،  19هدف کالن، 

 سیاست اجرایی و طرح است. 33راهبرد،  15 هدف خرد، 19

ز و نی برگزارشتتتدهی آموزشتتتی هاکارگاهی پاورپوینت هالیفادر مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد، 

 است. شدهارائهگزارش تصویری از مطالعات میدانی 

-یدر سازمان منطقه آزاد تجار یشرکت یاجتماع تیمسئول یاتیعمل _یبرنامه راهبرد نیتدو» 1ام پژوهیطرح اقد

سو یصنعت سه مطالعات و تحق یصنعت-یسازمان منطقه آزاد تجار یچابهار که از  س شگاه  یاجتماع قاتیچابهار به مو دان

مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،  یهاماندر ستتاز یامداخله -یطرح پژوهشتت نیتهران واگذارشتتده استتت، نخستتت

منظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن به یامداخله یهامدل یطراح زیو ن یسازمانو برون یسازمانشناخت مسائل درون

 .بالفصل آن است طیحوزه نفوذ مح یهارساختیدر توسعه ز

سروش کیبر  یطرح که مبتن نیا در شتهانیم یشنا صادا ،یشناختجامعه یار ساز یتیریمد ،یقت شهر ست،  یو  ا

سائل اجتماع شناخت م شده که با  صاد-یتالش  سائل ادار طیمح یاقت صل، م  یهاجربهت ،یسازماندرون یتیریو مد یبالف

نقشه راه  ،یتشرک یاجتماع تیمسئول یو استاندارها هاهینظر م،یو مفاه یشرکت یاجتماع تیمسئول یو مل یامنطقه ،یجهان

                                                           
1 .Action research 
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 یستتتازمان بتواند با نگاه نیشتتتود تا ا نیستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدو یو بازمعمار فیبازتعر یبرا یتحول ستتتاختار

سان یآگاه زیو ن رامونیپ طیمح یاجتماع یهابه چالش نانهیبواقع شگران جامعه محل یاز منابع ان گفتمان  زا یسازمان و کن

اختصتتاص  یجامعه محل یتوستتعه اجتماع یکه برا یکرد منابع نهیدر هز یشتترکت یاجتماع تیمستتئول یتیریمد یو الگوها

 ند.ایفا کجنوب شرق کشور  یادر توسعه منطقه یشتریسهم ب نیعمل کند و همچن تریبهره ببرد و راهبرد دهدیم

 تیریپروژه با مد یعنوان مجردانشتتتگاه تهران به یاجتماع قاتیمهم، موستتتستتته مطالعات و تحق نیانجام ا یبرا 

شک نجانبیا ش میت لیاقدام به ت ضا یپژوه سع میت یکرد. اع سجامعه ی)دکترا دفریمع دیدکتر  س(، دکیشنا  یمانیا نیتر ح

س )کارشتتنا یمی(، کاظم رحیشتتهر یطراح یدکترا) یجز کیتوستتعه(، دکتر مونا ول یشتتناستتجامعه ی)دکترا یجاجرم

(، تیری(، آرش خان دل )کارشناس ارشد مدی)کارشناس ارشد توسعه اجتماع یاری یصف نی(، رامیارشد توسعه اجتماع

شجو یکاروان فیعبدالط سجامعه یدکترا ی)دان سائل اجتماع یشنا ستمیم شگر ی(، طال ر شد پژوه شناس ار ( و ی)کار

امور  یهایستتپاس را دارم. هماهنگ تیهمه نامبردگان نها ی( بود که از همکاراتیارشتتد ادب س)کارشتتنا یفاطمه خاور

سه مطالعات و تحق یان بخش ادارپروژه را کارکن یادار س شگاه تهران، انجام دادند که از تک یاجتماع قاتیمو تک دان

 .کنمیها تشکر مآن

 

 حسین ایمانی جاجرمی

 مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران رئیس موسسه
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 یدانیمطالعات م یریتصو و گزارش یاجتماع تیمسئول یکارگاه آموزش -7

 -برگزاری کارگاه تجارب جهانی و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری -7-1

 صنعتی چابهار

ه در راستای تدوین نقشه راه و برنامموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران را این کارگاه آموزشی 

 رایبکه  کرده استتتتعملیاتی استتتتقرار رویکرد مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی در ستتتازمان منطقه آزاد چابهار برگزار 

 همچنین مدیران و روستتتای ستتتازمانو  کارشتتتناستتتان منطقه آزادستتتازی این رویکرد، این کارگاه در دو ستتتطح نهادینه

و بررستی تجارب  1(CSRبرگزاری کارگاه، تشتریح مفهوم مستئولیت اجتماعی شترکتی ) هدف از شتده بود.ریزی برنامه

مانند کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند و عمان بود و ابعاد موفق جهانی پیرامون کاربست این رهیافت در کشورهایی 

 ته شد.زیست، مشتریان و کارکنان به بحث گذاشهای جامعه محلی، محیطعملیاتی آن در حوزه

سطح  طورهمان شد، کارگاه در دو  شد و به این دلیلکه گفته  سئولیتی برگزار  شدهانهای ، بحثمختلف م و  جام 

ورتی ساختار ارائه به ص ،و میزان مسئولیت سازمانی افراد متفاوت بود. در هر دو مورد زخوردها بنا به سطح نیاز، موضوعبا

شده بود که در ابتدا  شرکتی  تعریف کوتاهیآماده  سئولیت اجتماعی  شدهاز م سی و پس از آن تجارب جهانی برر انجام 

 د تا ارتباط ذهنی بهتری با موضوع برقرار شود.وش

 
 مونا ولیک جزی :دهندهارائه

 1397فروردین  29 تاریخ ارائه:

 3سالن کنفرانس شماره  صنعتی چابهار -سازمان منطقه آزاد تجاری مکان:

                                                           
1 Corporate Social Responsibility 
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 چارچوب ارائه -7-1-1

 کلی، چارچوب ارائه به شکل زیر سازماندهی شده بود: طوربه

 تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتی -7-1-1-1

منظور کنترل و تعهد دائم و پیوستتته یک ستتازمان یا بنگاه اقتصتتادی به( را CSRمستتئولیت اجتماعی شتترکتی ) "

کند، آن فعالیت میایی که در مدیریت پیامدهای اجتماعی، اقتصتتتادی و محیط زیستتتتی اقدامات خود و کمک به جامعه

 "کنند.تعریف می

 

 موضوع طرح ضرورت -7-1-1-2

 حفظ اهداف و منافع بلندمدت؛ 

 ایجاد مدیریت اثربخش؛ 

 ی عمومی سازمان؛افزایش اعتبار و بهبود چهره 

  به مردم محلی؛ مؤثرارائه خدمات 

 ممانعت از انتقال مشکالت جامعه به سازمان؛ 

  سازمان؛ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف 

 بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه؛ 

 فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان؛ 

 توسعه پایدار سازمان؛ 

 برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان؛ 

 ها با تغییر نیازها و توقعات عمومی؛هماهنگی سازمان 

 زیست؛جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط 

 ابع محدود.حفظ من 

 اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی -7-1-1-3

 حوزه به شرح زیر تبیین شد: 4( در CSRاصول مسئولیت اجتماعی شرکتی )

 ها، ها و منفعتهای برابر، آموزش، توزیع عادالنه پاداشافزایش رضایت کارکنان، ایجاد فرصت :سازمان

التحصتتتیالن، افزایش رفاه اجتماعی کارکنان، حفظ و افزایش ستتتالمت جستتتمی و روحی، اشتتتتغال فارغ

 ارورزیبرگزاری دوره ک
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 شار گزارش :بازار سمینارها و کارگاه هایشفافیت اطالعات، انت صی مرتبط با مالی، برگزاری  ص های تخ

حس تعلق مشتتتریان و شتترکای ، افزایش نفعانذیهای مستتئولیت اجتماعی، تشتتویق به مشتتارکت کاربستتت

 اقتصادی

 های تجدیدپذیر، حفظ آب، حفظ و افزایش پوشتتش گیاهی، بازیافت استتتفاده از انرژی :زیس  تمحیط

 وساز سبز، کاهش ضایعاتدارد ساختنااست پسماند، کارایی انرژی، رعایت

 افزایش بهداشتتتت و ستتتالمت عمومی، توانمندستتتازی، بهبود امکانات درمانی، باال بردن کمیت و  :جامعه

فه یت ورزش عمومی و حر نابرابری جنستتتیتی، کیف کاهش  گاهی،  نای بخش فرهنگی، افزایش آ ای، غ

 وزشآم

 تجارب جهانی -7-1-1-4

 
 تجربی یهانمونه: معیارهای مدنظر در انتخاب 1 -7شماره  دیاسال
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 آزاد جبل علی منطقه: 2 -7شماره  دیاسال

 
 برنامه کارورزی طموهی: 3 -7شماره  دیاسال
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 الخیمه رأس: منطقه آزاد تجاری 4 -7شماره  دیاسال

 

 
 الخیمه رأس: نمونه اقدامات منطقه آزاد 5 -7شماره  دیاسال
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 بندر و منطقه آزاد تجاری سوهار: 6 -7شماره  دیاسال

 
 : منطقه آزاد تجاری ماسان7 -7شماره  دیاسال
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 گزارش جلسه مدیران -7-1-2

 

شرکتی  ی تعریف مشخص و دقیقی از مسئولیت اجتماعیبیشتر به ارائه تأکیدتالش شد تا در ابتدا  در ابتدای جلسه

نجام ا کردن مسئوالنهدف حساسط زیست( با . معرفی چهار رکن اصلی )مشتریان، کارمندان، جامعه محلی و محیشود

شته از جامعه صورتنیبدشد،  شد تا  شده بود، تالشی محلی و افراد گرفتهکه باتوجه به اطالعاتی که طی دو روز گذ

های موجود در قستتتمت دماغه شتتتود. از جمله مرجان ارائهتجربیات جهانی(  با توجه به)هایی ملموس در این زمینه مثال

ستی آنشدن منطقهچابهار که با تبدیل شی از اداره بندر از بین رفته بودند، یا  هازی و  اد در جامعهآمار باالی افراد معتبه بخ

شرکت کنند و نظرات خود را در هر  شد که در حین ارائه، افراد در بحث  صحبت از این موارد باعث  یا حتی افراد بیکار. 

 زمینه ابراز کنند.

القول تجربیات جهانی، تعامل بهتری با حاضتترین صتتورت گرفت و همگی متفق در ادامه و با وارد شتتدن به بخش

ارد. د و نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری وجود است در بحث مسئولیت اجتماعی ضعیف عمل کردهمنطقه آزاد که  بودند

 ختصاصاد به این امر داشت که با توجه به این موضوع که یک درصد از سهم منطقه آزاد بای همچنین یکی از افراد اظهار

صی یابد شخ شته گزارش م سال گذ صرف برای، در  ستها ارائهشدن این هزینهچگونه م شده ا ر گهمچنین از موارد دی ؛ن

شتتتدن و پرداختن به مستتتئولیت اجتماعی در منطقه چگونگی هزینه برایمشتتتخص و مدونی  برنامه کهاین بود  موردبحث

 وجود ندارد.

 مشهود بود. وضوحبهپرداختن به مسئولیت اجتماعی شرکتی  برایی مدون جای خالی برنامه

سان بود و آگاهی بهتری در  شنا سه کار سیار بهتر از جل سه مدیران ب شود که بازخورد جل ضافه   یانمدر ادامه باید ا

 مدیران ایجاد شده بود و همگی تمایل به همکاری و مشارکت داشتند.
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 ن در سطح مدیران:حاضرا

 
 : حاضرین در کارگاه مسئولیت اجتماعی )مدیران(1 -7شماره  ریتصو
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 گزارش جلسه کارشناسان -7-1-3

اشتیاقی به مشارکت در بحث وجود نداشت  دانشروع شد و از همان آغاز، چن ریتأخجلسه با کارشناسان با کمی 

مشارکت  دادن تجربیات جهانیتر شدن مسئله و نشان با روشن رفتهرفتهاما ؛ و این خود به علت عدم آشنایی با موضوع بود

حاضران حاصل شد؛ اما مشارکتی که همراه با شکایت بود. مشکلی که از ابتدا در میان کارشناسان وجود داشت، این بود 

که  نفعان بیان کردندذیعنوان به درواقعشتتتود و کارمندان منطقه آزاد تعلق ستتتازمانی قابل قبولی دیده نمیمیان در  که

شاید دلیل این امر در میان خانم ویژهبهگیرد. اختیارشان قرار نمیامکانات خاصی در  سه مشهودتر بود.  های حاضر در جل

له که منطقه آزاد امکانات خاصتتی در ها به این مستتئمیان کارمندان مرد بود. اظهار آنامکانات بیشتتتر در قرار داشتتتن آن، 

 دهد، شاهدی بر این مدعاست.قرار نمیها اختیار آن

هایی از طرف شتتتده از مستتتئولیت اجتماعی، با مضتتتمون کمک به جامعه محلی، مخالفتتعریف ارائه مقابلدر 

شته شود و باید با مدیران در میان گذا مسائلها بیشتر در این ارتباط بود که این کارشناسان صورت گرفت. جنس مخالفت

عنوان حق عنوان کارمندان مسئولیتی در این زمینه نداریم. در ادامه تالش بر این شد که موضوع مسئولیت اجتماعی بهما به

ندان کارمهای این بحث، مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در قبال از آنجا که یکی از رکن)ها از منطقه آزاد مطرح شتتود آن

ه بیشتر بر مواردی بود ک تأکیدهای موردی، در بحث، در ارائه نمونه دادن حاضرانین دلیل، برای مشارکت( و به هماست

 مناطق آزاد برای رفاه حال کارمندان خود انجام داده بودند.

شدههای گروهی از قبیل فعالیت سههای زنان، های خانوادگی، کارگاهرویمانند پیاده انجام  و  نپال در یسازمدر

 مانند آن.

کمک به  مانندپرداختن به موضتتوعاتی  کردن بحث در زمینهن برای دنبالکارشتتناستتا میاندر  ایبا این حال انگیزه

 بهشد. جامعه محلی و مشتریان نبود، اما از طرفی دیگر به مواردی پرداختند که بیشتر به احقاق حقوق خودشان مربوط می

ساهای محیطبحث ستی نیز ح شان دادهزی ضوعاتی از  مجدداًشد، با این وجود، سیت ن شت که چنین مو این باور وجود دا

 شود.حوزه مسئولیت آنها خارج است و به مدیران و سطوح باالتر مربوط می

عنوان ها بهی صتتبح، بحث کارمندان غیربومی بود که در حق آنهمچنین یکی از موضتتوعات پرحاشتتیه در جلستته

 ده است.نیروی ماهر اجحاف ش

شرکت پس سه، یکی از  صی بحث صورتبهکنندگان از پایان جل صو سطوهایی را بهخ ساد موجود در  ح عنوان ف

شهر چابهار به کرد و گفت:باالتر مطرح  شد،  شته با سودی از اینتا زمانی که چنین روندی وجود دا  عنوان جامعه محلی 

 برد.قضیه نمی
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 در سطح کارشناسان: حاضران

 
 حاضرین در کارگاه مسئولیت اجتماعی )کارشناسان(: 2 -7شماره  ریتصو
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 : گزارش تصویری کارگاه آموزشی تجربیات جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی3 -7شماره  ریتصو
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 : گزارش برگزاری کارگاه بررسی تجارب جهانی در منطقه آزاد چابهار در وبگاه سازمان4 -7شماره  ریتصو
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 مطرح شده در کارگاه مواردبندی جمع -7-1-4

 به ما مربوط نیست؛ مسائلاین  -

 نیستیم؛ رندهیگمیتصمما  -

 باید با مقامات باالتر مطرح شود؛ -

 ایم؛از منطقه آزاد نبرده ایما نیز بهره -

 برای بانوان کم است و به عبارتی نیست؛ امکانات رفاهی -

 موافق و مخالفان بسیاری داشت؛ ییگرایبومبحث  -

ای همچنان به عنوان نیروی کار حرفهکه به نظرداشتند در حق آنها اجحاف شده از این اظهار  یربومیغافراد  -

 شود؛نگاه می یربومیغها به چشم آن

 منطقه آزاد برای ما سودی نداشته است؛ -

 شده فراتر از تصورپذیری برای کارشناسان بود؛مطرح  جهانی تجارب -

 زیست حساسیت نشان داده شد ولی احساس مسئولیت خاصی وجود نداشت؛به مسائل محیط -
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 گزارش تصویری مطالعات میدانی -7-2

 کودکان چابهار -7-2-1

 
 روستای کمبوسایل بازی کودکان در : 5 -7شماره  ریتصو

 
 روستای کمب و کودکان آن: 6 -7شماره  ریتصو
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 کودکان یاانهیرابازی  کلوپ: 7 -7شماره  ریتصو

 
 کودکان در مسیل شهر چابهار یبازنیزم: 8 -7شماره  ریتصو
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 ان در حال بازی در چابهار: کودک9 -7شماره  ریتصو

 و غذاهای محلی دستیصنایع -7-2-2

 
 منطقه چابهار یدوزسوزن: 10 -7شماره  ریتصو
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 غذاهای محلی شهر چابهار: 11 -7شماره  ریتصو

 کسبه چابهار -7-2-3

 
 مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب: 12 -7شماره  ریتصو
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 مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب: 13 -7شماره  ریتصو

 
 مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب: 14 -7شماره  ریتصو
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 در کمب یامغازه: 15 -7شماره  ریتصو

 
 تجاری منطقه آزاد چابهار یهامجتمعدر  یدارمغازهبه با حمصا: 16 -7شماره  ریتصو
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 در مجتمع تجاری منطقه آزاد چابهار یدارمغازهمصاحبه با : 17 -7شماره  ریتصو

 روستای تیس -7-2-4

 
 بافت مسکونی روستای تیس: 18 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری

354 
 

 
 روستای تیسمسجد جامع : 19 -7شماره  ریتصو

 
 شورای روستای تیس سیرئبینامصاحبه با رئیس و : 20 -7شماره  ریتصو
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 مصاحبه با ساکن روستای تیس: 21 -7شماره  ریتصو

 روستای کمب -7-2-5

 
 سنتی یهاقیآالچروستای کمب و : 22 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری
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 روستا کمب و محیط زیست و بهداشت محیطی: 23 -7شماره  ریتصو

 سواحل چابهار -7-2-6

 
 گردشگری چابهار یهاجاذبه: 24 -7شماره  ریتصو
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 گردشگری چابهار یهاجاذبه: 25 -7شماره  ریتصو

 

 
 های ماهیگیری در بندر رمینو لنج هاقیقا: 26 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری
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 گردشگری چابهار یهاجاذبه: 27 -7شماره  ریتصو

 نمصاحبه با مسئوال -7-2-7

 
 شهرستان چابهار وپرورشآموزشمصاحبه با رئیس : 28 -7شماره  ریتصو
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 مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف: 29 -7شماره  ریتصو

 
 مصاحبه با رئیس اداره کار منطقه آزاد: 30 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری

360 
 

 
 شهر کنارک یبدنتیتربمصاحبه با شهردار فعلی، شهردار سابق و مسئول : 31 -7شماره  ریتصو

 
 مردم نهاد یهاسازمانمصاحبه با رئیس شورای شهرستان چابهار و تعدادی از روسای : 32 -7شماره  ریتصو
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 مصاحبه با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار: 33 -7شماره  ریتصو

 

 
 مصاحبه با سرپرست سایت کارگاهی پتروشیمی مکران: 34 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری

362 
 

 
 مصاحبه با مدیر غذا و دارو و سالمت منطقه آزاد: 35 -7شماره  ریتصو

 
 مصاحبه با رئیس بهزیستی شهرستان چابهار: 36 -7شماره  ریتصو
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 بهارمصاحبه با معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد چا: 37 -7شماره  ریتصو

 

 
 آزاد چابهارمنطقه  سازمانمصاحبه با معاون حمل و نقل : 38 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری

364 
 

 
 مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد چابهار: 39 -7شماره  ریتصو

 شهرک صنعتی منطقه آزاد -7-2-8

 
 در شهرک صنعتی منطقه آزاد گذارانهیسرمامصاحبه با یکی از : 40 -7شماره  ریتصو
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365 

 

 
 مشغول در شهرک صنعتی منطقه آزاد مصاحبه با یکی از کارگران: 41 -7شماره  ریتصو

 
 در شهرک صنعتی منطقه آزاد گذارانهیسرمامصاحبه با دو نفر از : 42 -7شماره  ریتصو



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری

366 
 

 
 واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار: 43 -7شماره  ریتصو

 
 منطقه آزاد چابهار گران مشغول کار در شهرک صنعتیکار: 44 -7شماره  ریتصو
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 مراکز مهم چابهار -7-2-9

 
 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار: 45 -7شماره  ریتصو

 
 مرکز آموزش علمی و کاربردی چابهار: 46 -7شماره  ریتصو

 



 صنعتی چابهار-تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری
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 سایت پتروشیمی مکران چابهار: 47 -7شماره  ریتصو

 
 سالن ورزشی ورنا منطقه آزاد چابهار: 48 -7شماره  ریتصو
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 بافت مسکونی -7-2-10

 
 شهر چابهار یاهیحاشبافت منطقه : 49 -7شماره  ریتصو

 
 بافت مسکونی در منطقه آزاد چابهار: 50 -7شماره  ریتصو

 

 

 


