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پیشگفتار

سالها است که امکان زیست تک ساحتی و محدود در حصارهای اندیشهای ،معنای خود را
از دست داده است و در جهان شاهد رویکردهای جدیدی در موضوع راهبری فرایندهای توساعه
هستیم که یکی از آنها رویکارد مسائولیت اجتمااعی شارکتی ( )CSRاسات کاه از دهاۀ 1950
توسط متفکران رشتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
سازمانهایی که بنا بر مأموریت ذاتیشان تنها بار رشاد و توساعۀ منااف و منااب زیار بناایی و
اقتصادی خود تمرکز داشتند و محاسبه ساود و زیاان اقتصاادی ،محاوریتارین شااخص ارزیاابی
عملکرد درون و برون دستگاهیشان محسوب میشد ،در ابتدا تحات فشاار ماردم و ساازمانهای
مدنی ،دید خود را اندکی به فراتر از منااف صارف ساازمان معطاوف داشاتند .ضارورت افازایش
اعتبااار سااازمانی ،پذیرفتااه شاادن در تعااامالت بااینبخشاای حکمراناای ،ورود ماار ر در عرصااۀ
سیاستگذاری عمومی و تبادل اندیشه ،تجربه و دستاوردهای سازمانهاای دیگار و مطارح شادن
نظریااههای جدیااد توسااعه در آکااادمی ،آنااان را بهضاارورت حتماای و گریزناپااذیر ایاان الگااوی
حکمرانی و مشارکت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخص است که عمل ساازمانهاا بار محایط بیرونای تاأ یر باه سازایی
خواهد داشت و نمیتوان سود و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه را نادیده گرفات .گارایش
مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید اجتماع محلای و ملای در امتاداد آن تعریاف
شده است .لذا تالش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای باشد که مردم هزینه اضافی
متحمل نشوند .ازآنجااییکاه عمال ساازمانهاا تاأ یر عمادهای بار نظاام اجتمااعی دارد؛ بناابراین
چگونگی فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که در ا ر آن زیانی متوجه جامعه نشود و در صاورت
رسیدن زیان ،ملزم به جبران آن باشند .امروزه این تعریاف بهضارورت ا رگاذاری مببات و مار ر
سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گساترشیافتاه اسات .چنانکاه در بسایاری از کشاورها و همیناین
نسبت چشمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران بایاد باه کارهاایی دسات بزنناد کاه
موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهایآن باشد.
جدا از مباحا نظاری کاه در ماورد تعریاف و نیاز ابعااد مسائولیت اجتمااعی وجاود دارد و
پرداختن به آنها مهم است ،نقشه راه مسئولیت اجتماعی هار ساازمانی بایاد باا توجاه باه رساالت
توسعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن در سطح ملی و محلی ،شناخت از جایگاه و اعتباار
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آن در محیط اجتماعی ،شناسایی مختصاات ممکان آن ساازمان باا توجاه باه خصوصایات عاام و
خاص و سنجش برد ا رپذیری و ا رگذاری بر محیط پیرامونی برحسب تجربیات ملی و بینالمللی
تدوین شود.
تالشهایی که شرکتها در حوزۀ مسئولیت اجتماعی خاود انجاام میدهناد ،طیاف وسایعی
دارد و از سرمایهگذاریهای مادی بر روی یک برند تا سیاست و تاکتیکهای ارتباط دوستانه باا
مشتری را در برمیگیرد .این تالش در وهلۀ نخست با چشمانداز مشارکت فعال در عرصۀ عمومی
و ارتقاء سطح توانمندی و مهارتی جامعه محیطی صاورت مایپاذیرد ،اماا موجاب بهباود تصاور
عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش رسانهای نسبت به فعالیتهاای شارکت ،افازایش
مشارکت کارکنان ،جذب و حفظ سرمایهگذاران ،ایجاد محیط کاری آرام و مناسب برای فعاالن
اقتصادی و کارمندان شرکت ،افزایش خالقیت کارکنان و استفاده از ظرفیت و پتانسایل نیروهاای
برونسازمانی ،میشود.
بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسائول رفتاار خاود و
تأ یر بر محیط پیرامونی است ،سازمان منطقه آزاد چابهاار باهعنوان ساازمانی توساعهای در ساطح
ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان در منطقه ،برنامهریزی و اقدام در حوزۀ مسئولیت اجتماعی
را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیتی خاود در دساتور کاار قارار داده اسات .مسائولیت
اجتماعی این سازمان در دو سطح ساازمان منطقاه آزاد و بنگاههاای اقتصاادی حاضار و فعاال در
محدوده تعریفشده است.
منطقه آزاد چابهار بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی در چابهاار (نقطاۀ تالقای دو ساند مهام
توسعه منطقهای کشور یعنی توسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق) به دلیل نقش استراتژیک
و ژئوپلیتیک خود در منطقاه ،تاأ یری اساسای بار اقتصااد و فیاای اجتمااعی ،داناش و فنّااوری،
تعامالت بینالمللی ،تقویت کریدورهای ارتباطی جنوب -شمال و شرق -غرب ،مناسبات سیاسی
و تجاری ایران در منطقه و توسعۀ بنادری و حملونقال دارد و ازآنجاییکاه مقیااس فعاالیتش باه
سمت فرا سرزمینی میرود و روندی سری دارد بهطور حتم بر مناسبات و کنشهای محلی در دو
بخش فرهنگ و اجتماع نیز ا رگذار بوده و از این رهگذر آ ار هزینهای چشمگیری که بخشای از
آن در همین ابتدای راه مشهود است ،در پی خواهد داشت .پایداری توسعه مورد انتظاار ،نیازمناد
مشارکت حداکبری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیست است .مشارکت جامعۀ محلای
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در شرایطی میتواند محقق شاود کاه در کناار اراده و خواسات متولیاان توساعه ،مشاارکت دادن
جامعه محلی مورد توجه قرار گیرد .مشاهدات عینای ،باهخوبی نشاان مایدهاد کاه شااخصهای
توسعه و مشاارکتپذیری جامعاه ،خصوصاا در حوزههاای آماوزش ،بهداشات و توانمنادیهای
مهارتی ،مناسب نیست و این روند در سالهای آتی به دلیل شکلگیری سایر کانونهاای فعاالیتی
در دو محور پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توسعه و امنیات پایادار ،باهعنوان پیشنیازهاای ضاروری امکاان بهارهگیاری از فرصاتهای
بیبدیل منطقه ،نیازمند اقدامات اساسی ،همهجانبه و عمومی توسط هماه ساازمانها و بنگااههاای
فعال اقتصادی حاضر در منطقه است .با چنین رویکردی ،مسئولیت اجتماعی ساازمان منطقاه آزاد
چابهار میتواند در نقش " پیشران فعالیتهای اجتماعی در مدل توساعه درونزا " عمال نمایاد و
ضمن کاهش حس نارضایتی و دغدغه نسبت به پیامدهای توسعه اقتصاادی در فیاای محلای ،از
احتمال گسست اجتماعات محلی از مجموعاه اقادامات توساعهای در آیناده ،پیشاگیری نمایاد و
پتانسیل بالقوه نیروهای بومی را احصاء و در راستای چرخۀ رشد اقتصادی ،ارتقاء سطح آگاهی و
توانمندی اعیاء جامعه محلی فعلیت بخشد .چنین برهمکنشی جزء از راه تعامل پایدار و هدفمناد
ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیاساتگذاری باا نیروهاای اجتمااعی و فعااالن بخاش مادنی میسار
نخواهد بود که رویکرد مسئولیت اجتماعی جام ترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقاق ایان مهام اسات کاه باا
تالش موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علاوم اجتمااعی در
کشور و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین ایماانی جااجرمی تادوین گردیاده اسات کاه
وظیفه میدانم از زحمات ایشان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشم .ایان نظامناماه بار پایاۀ
مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شاهری چابهاار و منااطق همجاوار و ضارورتهای آتای توساعه،
نیازمندیهای مشارکتپذیری و حیور حداکبری جامعاه و الزاماات توساعه پایادار را بهدرساتی
استخراج و در قالب هادف ،راهبارد ،سیاسات و برناماه باهعنوان نقشاه راه ساازمان منطقاه آزاد و
شرکتهای فعال در این مجموعه تدوین کرده است.
نظارت علمی بر اجرای فرایند مطالعاتی بر عهده جناب آقای دکتر عبدالوهاب شهلی بر بوده
که بافهم عمیق ضرورتهای فرهنگ و اجتماع بومی منطقه در فرایند توسعه ،استراتژی مطالعه را
تدوین نموده و بر یافتههای تیم پژوهشی صحه گذاشتهاند که الزم میدانم از ایشان نهایت تشاکر
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را داشته باشم .در پایان ،از همکارانم و نیز همهکسانی که در این اقدام ارزشامند یااریگر ساازمان
منطقه آزاد چابهار بودهاند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برناماه در
جهت توسعه پایادار منطقاه باا رویکارد جلاب مشاارکت حاداکبری جامعاه محلای و مراقبات از
محیطزیست ،حرکت نماییم.

عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذشته ،منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار یکی از قطبهای جذاب اقتصادی در
سطوح بینالمللی ،منطقهای و ملی در جنوب شرق ایران بوده اسات .پاس از تأسایس منطقاه آزاد
چابهار و استقرار فعالیتهای متعدد تجاری ،صنعتی و خادماتی در محادوده آن ،زیرسااختهای
توسعهای مناسبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است کاه میتوانناد بهمباباه
پیشرانهای رونق اقتصادی-اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
توسعه در چابهار ،همیون توسعه در جای دیگری ،درکنار ایجاد فرصتهای کاری منجر به
تحوالت جمعیتی و اجتماعی پرشتابی شده است کاه بادون توجاه باه آنهاا آیناده منطقاه دچاار
چالشهای اساسی خواهد شد .افزایش سری جمعیات در منطقاه شاهری چابهاار و رشاد فزایناده
شهرنشینی نامتوازن منجر به شکل گرفتن مساائل اجتمااعی متعاددی در حاوزه نفاوذ منطقاه آزاد
چابهااار شااده اساات کااه بااازنگری در الگوهااای گذشااته توسااعه و نیااز برنامااهریزی باارای ارتقاااء
شاخصهای توسعه اجتماعی را میطلبد.
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار بهعنوان جدیترین بازیگر توسعه منطقاه تااکنون،
موفقیتهای چشمگیری داشته است اما تا رسیدن به سقف ظرفیتهایش مسیری طوالنی در پیش
دارد .استقرار رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در ایان ساازمان یاک نهادساازی جدیاد بارای
پایبندی هر چه بیشتر به توسعه جامعه محلی و افزایش بهرهوری مناب اختصاص داده شده در ایان
حوزه است.
مسئولیت اجتماعی امری مدنی است و بدون آگاهی ،مطالبه گری و همراهی مردم ،اطمینانی
برای محقق شدن آن وجود ندارد؛ برهمین اساس بر آن شدیم تا یافتههای طرح مطالعاتی «تدوین
نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژیک مسئولیت اجتماعی شرکتی در ساازمان منطقاه آزاد
تجاری-صنعتی چابهار» را در فرم و محتوایی سااده در ساه جلاد تنظایم و در اختیاار عماوم قارار
دهیم .جلد اول به سه بح

نظریهها و مدلهای مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،مطالعاات ماوردی

تطبیقی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی در چندین منطقه آزاد حاشایه خلی فاارس و نیاز گازارش
عملکرد سازمان منطقه آزاد تجاری-صانعتی در حاوزه مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،اختصااص
دادهشده است .جلد دوم به یافتههای میدانی شامل مشاهدات میدانی ،مصاحبههای عمیق با افراد و
گروههای مختلف و همینین تحلیل انویاه دادههاای آمااری مرکاز آماار و ساالنامههای آمااری
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استانی میپردازد .در جلد سوم ،نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهاار و
شرکتهای زیرمجموعه آن در قالب چشمانداز و مأموریت ،اهاداف کاالن و خارد ،راهبردهاا و
سیاستها و درنهایت ،ارائه گسترهای از پروژهها به تفکیک ارکان چهارگانه مسائولیت اجتمااعی
مدنظر قرارگرفته است .مجموعه حاضر ،حاصل بیش از  9ماه مطالعه و بررسای میادانی در حاوزه
مسئولیت اجتماعی است که موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران آن را به انجاام
رسانده است و در قالب  4جلد گزارش مجزا در اختیار کارفرما قرارگرفته است.
برای انجام این مهم ،موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهاران باهعنوان مجاری
پروژه با مدیریت اینجانب اقدام به تشکیل تیم پژوهشای کارد .اعیاای تایم دکتار ساعید معیادفر
(دکترای جامعهشناسی) ،دکتر حسین ایمانی جاجرمی (دکترای جامعهشناسی توسعه) ،دکتر موناا
ولیک جزی (دکترای طراحی شهری) ،کاظم رحیمی (کارشناس ارشد توسعه اجتمااعی) ،راماین
صفی یاری (کارشاناس ارشاد توساعه اجتمااعی) ،آرش خاان دل (کارشاناس ارشاد مادیریت)،

عباادالطیف کاااروانی (دانشااجوی دکتاارای جامعهشناساای مسااائل اجتماااعی) ،طااال رسااتمی
(کارشناس ارشد پژوهشگری) و فاطمه خاوری (کارشناس ارشد ادبیات) بود که از
همکاری همه نامبردگان نهایات ساپاس را دارم .همااهنگیهاای اماور اداری پاروژه را کارکناان
بخش اداری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،انجام دادناد کاه از تکتاک
آنها تشکر میکنم.
حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

بخش اول :نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد
تجاری-صنعتی چابهار
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منطقه آزاد چابهار و مسئولیت اجتماعی شرکتی
توسعه منطقهای با محوریت اقتصاد بدون توجه به جامعه محلی ،محیطزیست و شااخصهای
کیفیت زندگی ،توسعه ناپایاداری اسات کاه در بلندمادت میتواناد علیاه خاود تبادیل شاود .در
دهههای گذشته ادبیات توسعه پایدار و شاخصهای آن معیارهاایی بارای بهباود پیامادهای منفای
توسعههای صرف اقتصاادی باود کاه باه مارور دیادگاهها و شااخصهای عینیتار بارای افازایش
زیستپذیری و رضایتمندی شهروندان به کار بسته شد .یکی از دیدگاههای به روز و کارآماد در
ایاان حااوزه مفهااوم «مساائولیت اجتماااعی شاارکتی»  CSRاساات .مساائولیت پااذیری اجتماااعی
دستورالعملی برای کنترل ،منشوری اخالقی و تمرینی بارای اظهاار نظار صاریح در زمیناه عرضاه
خدمات از سوی سازمان و انتخاب صحیح و سرمایه گذاری اخالقی روی مباح

سازمان است و

در نهایات ،پاساخگویی اجتمااعی باه تاوان و ظرفیات ساازمان بارای عمال و اقادام بارای تحقااق
خواستهها و انتظارات جامعه اشاره میکند.
با توجه به لزوم مشارکت تمامی ذینفعان حاضر در منطقاه آزاد تجااری -صانعتی چابهاار در
زمینه خدمترسانی به جامعه محلی ،حفظ محیطزیست ،احترام به حقوق مشتریان و فراهم کردن
فیای امن و بانشاط برای کارمندان ،نظامنامهای پیشارو باا عناوان "نظامناماه مسائولیت اجتمااعی
شرکتی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهاار" تاالش دارد تاا باا تهیاه برناماه الزم در زمیناههای
مطرحشده و همینین امکاان پاایش آن ،بساتری بارای مشاارکت منطقاه آزاد تجااری – صانعتی
چابهار و شرکتهای مرتبط با منطقه آزاد در راستای مرتف کاردن مشاکالت حاوزه نفاوذ مانناد
بیکاری ،مهاجرتهای بیرویه ،مساائل محیطزیساتی و  ...تاا افاق زماانی مشاخص ایان نظامناماه
( ،)1407شرایط بهتری مهیا شود .این نظامنامه براساس چاارچوب مفهاومی منات از رهنمودهاای
استخراجی از مبانی نظری ،تجارب موفق جهانی در زمینه مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،اقادامات
انجامگرفته منطقهی آزاد و همینین مشکالت و کمبودهای سرانههای خدماتی موجود در حاوزه
نفوذ منطقه آزاد تهیهشده است تا بدینوسیله بر یکپارچگی میاان اقادامات فعلای و آیناده تأکیاد
شود.
لاازوم هماااهنگی میااان اقاادامات صااورت گرفتااه منطقااه آزاد تجاااری – صاانعتی چابهااار،
شرکتهای وابسته به این سازمان و نیز سایر ساازمانهای دخیال ،انسجامبخشای و جهاتدهی باه
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اقدامات پراکنده صورتگرفته فعلی ،اولویتبنادی اقادامات صاورتگرفته در حاوزه مسائولیت
اجتماعی شرکتی و تخصیص مناب مالی و معنوی متناسب با نیازسنجیهای انجام شده و نیز پایش
و نظارت بر اقدامات انجامگرفته در این حوزه از جمله اهداف تدوین نظامناماه حاضار اسات کاه
اهمیت و ضرورت تهیه آن را نیز روشن میکند.
برهمین اساس ،فرآیند تهیه نظامنامه دربردارنده ارزیابی وضعیت منطقه ،تحلیل وض موجود،
بیانیه چشمانداز ،راهبردها ،سیاستها و در نهایت برنامههای اجرایی بوده است.
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فرایند انجام مطالعات و تدوین نظامنامه
مطالعات اقدام پژوهی تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتمااعی
در سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار که در نتیجه آن ،نظامناماه مسائولیت اجتمااعی در
قالب این گزارش تنظیمشده است از  6مرحله به شرح شکل زیر تشکیلشده است.
نمودار شماره  :1فرایند انجام مطالعات و تدوین نظامنامه
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تعریف مفاهیم و واژگان نظامنامه
در این بخش واژگان کلیدی و تعاریف عملیاتی بهکار رفته در نظامناماه مسائولیت اجتمااعی
شرکتی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار معرفی میشود.
 منطقه آزاد تجاری-صنعتی :منطقاه آزاد تجااری ،قلمارو معینای اسات کاه غالباا درمحدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرارگرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقااط جهاان
مجاز شناختهشده است کاالها را میتوان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منااطق
صادر کرد یا به این مناطق وارد کرد و آنها را برای مادتی در انباار ذخیاره و در صاورت لازوم،
بستهبندی و مجددا صادر کرد .کاالهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد میشوند،
حقوق و عوارض گمرکی مقرر را میپردازند .مناطق پردازش صادرات عالوه بر تسهیالت فاوق،
ابنیه و خدمات موردنیاز برای تولید ،تبدیل مواد خام و کاالهای واسطهای وارداتی به محصوالت
نهایی را با هدف صدور آنها و برخای اوقاات بارای فاروش در باازار داخلای بهشارط پرداخات
حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم میکنند؛ از این جهات منطقاه آزاد ،پاردازش صاادرات
ناحیه صنعتی ویژهای است که تولیدات آن جهتگیری صاادراتی دارناد .تساهیالت ایان منااطق
برای جلب سرمایهگذاران خارجی و تسهیل استقرار آنهاست و معموال با مشوقهای دیگری نیاز
همراه است.
 مسئولیت اجتماعی شررکتی :ترکیاب داوطلباناه مالحظاات اجتمااعی و محیطای درعملیات تجاری شرکتها و روابط آنها با گروههای ذینفا اسات .مسائولیت اجتمااعی یکای از
وظایف و تعهدات سازمان بهمنظور منتف کردن جامعه اسات باهنحویکاه هادف اولیاه ساازمان؛
یعنی حداکبر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد؛ بنابراین مسائولیت اجتمااعی شارکتی ،ناوعی
احساااس تعهااد بهوساایله ماادیران سااازمانهای تجاااری بخااش خصوصاای اساات کااه آنگونااه
تصمیمگیری کنند تا در کنار کسب سود برای مرسسه ،سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.
 توسعه پایدار :توسعهای است که نیازهای زمان حال را برآورده کند ،بدون آنکه توانایینسلهای آینده در برآورده سازی نیازهایشان را به خطر انادازد .دساتیابی باه اهاداف اقتصاادی و
اجتماااعی بهگونااهای کااه در بلندماادت مناااب نگااهداری شااوند ،محیطزیساات ،محافظاات شااود و
تندرستی و رفاه انسانها تیمین شود.

نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهار | 13
 چشمانداز :چشمانداز سازمان بهعنوان نظامنامهای که یک سازمان برای بیان اهداف خودتعریف میکند ،حاوی زیربناییترین بیانیه ارزشها ،آرمانها و اهداف سازمان اسات .چشامانداز
باید در

روشنی از اینکه سازمان امروز به کجا میرود و نیز نقشه جاده حرکات بهساوی آیناده

را ارائه دهد .چشمانداز ،یک افاق درازمادت اسات کاه گاامی جهاانی را توصایف میکناد کاه
سازمان در آینده در آن فعالیت میکند.
مأموریت :بیانیه مأموریت هر سازمان درواق علت اصلی تشکیل و دلیل تأسیس آن است.مأموریت سازمان ،مقصد اصلی و منحصربهفردی است که نوع ،قلمرو عملیات ،محصاول و باازار
سازمان را از دیگر سازمانها متمایز میکند .این بیانیه شاامل علات اصالی وجاود ساازمان ،زمیناه
فعالیت آن ،ذینفعان و نوع خدمات یا محصوالت آن است.
اهداف کالن :در برنامهریزی هدف کالن مقصد و منظوری است که برنامه به آن تمایلدارد و به سمت آن حرکت میکند .هدف کالن ،مطلوبی بلندمدت و اغلاب کیفای اسات کاه از
ارزشها و آمال جامعه سرچشمه میگیرد.
اهداف خرد :وسیلهای برای رسیدن به هدف کالن اسات .اهاداف خارد کاه از اهادافکالن منت میشوند ،ملموس ،کوتاهمدت و کمیتپذیرند.
 راهبرد :عبارت است از طرحها و برنامههای مدیریت برای کسب نتای منطبق با رساالتو اهداف سازمان و وسیلهای برای رسیدن به اهداف و طرحی جام  ،واحد و کامل بارای رسایدن
به اهداف است.
 سیاست اجرایی :اصول راهنمای حاکم بر راهبرد برای تحقق هادف اسات کاه حادودعمل را نیز مشخص میکند .سیاستها و خطمشیها ابزار دستیابی به اهداف ساالنه هستند و در
مرحله اجرای راهبرد نقش مهمی را ایفا میکنند .باه عباارتی ،مقصاود ،رهنمودهاای انجاام کاار،
مقررات و نحوه تخصیص مناب و رویههایی است که سازمان برای دستیابی به اهداف اعاالنشاده
و اجرای صحیح راهبرد استفاده میکند و در سطوح سازمانی ،بخشی و وظیفاهای وضا و امکاان
سازگاری و هماهنگی میان بخشهای سازمانی را به وجود میآورند.
 طرح :پیشبینی اقدامات اجرایی آینده. -پروژه :طرحهای دارای بودجه و زمان.

 | 14نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی ) (CSRمنطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی شرکتی
در عصری که بخش زیادی از وظایف و نقش حاکمیتی دولتها به شرکتهای دولتی و نیاز
خصوصی واگذار شده است و چگونگی عملکرد آنها تأ یری اساسی بر تمامی جنبههای زندگی
مردم اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و نیز سیاسی دارد .دیگر نمیتوان توسعه پایدار را فقاط
از دولتها مطالبه کرد ،میزان تعهدی که شرکتها به حقوق کارکناان و مشاتریان ،منااف جامعاه
محلی ،حفاظت از محیطزیست ،اخاالق عماومی و عادالت اجتمااعی ،بهداشات و آموزشهاای
عمومی ،رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی دارند ،سرنوشت توسعه را در جواما رقام میزناد .ایان
پدیده باع

شاده اسات کاه نقاش اجتمااعی شارکتها در مرکاز توجاه نظریاه اجتمااعی و نیاز

جنبشهای اجتماعی قرار گیرد .از منظری خردتار ،اجتمااعی کاردن اساتراتژی تجااری ،اقادامی
بهمنظور خلق سرمایه اجتماعی برای شرکتهاست کاه منجار باه افازایش بهارهوری و نیاز جلاب
رضایت جامعهی حوزهی نفوذ میشود .سرمایه اجتمااعی ،در کناار سارمایههای انساانی ،ماالی و
اقتصادی ،منب باارزشی است کاه از طریاق ارتقاای اعتمااد متقابال و مشاارکت میاان «انساانها»،
«انسانها و سازمانها» و «سازمانها با سازمانهای دیگر» برای شرکتها خلاق اعتباار میکناد .در
دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه ،سرمایههای اقتصادی ،فیزیکی و انسانی مهمترین نقاش را ایفاا
میکردند؛ اما در حال حاضر گفته میشود برای تحقق توسعه بیشتر از آن چه به سرمایه اقتصادی،
فیزیکی و انسانی نیازمند باشایم ،باه سارمایه اجتمااعی نیازمنادیم؛ زیارا بادون سارمایه اجتمااعی،
استفاده از دیگر سرمایهها بهطور بهینه انجام نخواهد شد .در جامعهای که فاقاد سارمایه اجتمااعی
است ،سایر سرمایهها ابتر مانده و کم بازده میشوند؛ از اینرو ،مدیرانی موفقاند که بتوانند در
درستی از اهمیت کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشند .استقرار مسئولیت اجتمااعی شارکتی کاه
تعهد دائمی و پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است و هدف آن کنترل و مدیریت پیامدهای
اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی اقدامات خود و کمک به جامعاهای اسات کاه در آن فعالیات
میکند .استراتژیای دوجانبه برای تعهد شرکتها به وظایف حاکمیتی انتقالیافته به آنهاا و نیاز
ارتقاء سرمایه اجتماعیشان است.
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار که بهمنظور تسری روند توسعه اقتصادی کشور از
اوایل دههی  1370در چابهار و در جوار دریای عمان تأسیس شد ،ظرفیات نهاادی و زیرسااختی
ویژهای برای توسعه ملی و نیز منطقهای است که توانساته اسات بهمباباهی ناوعی پیشاران توساعه،
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تمرکزی در فعالیتهای خدماتی و نیز تولیدی را در بندر چابهاار مساتقر کناد؛ اماا بارای محقاق
کردن اهدافی که در اسناد برای آن در نظر گرفتهشده است و نیز قابلیتهای راهباردی کاه دارد،
مسیری طاوالنی در پایش دارد .ایان ساازمان از زماان تأسایس تااکنون ،متناساب باا واقعیتهاای
سیاسی-اقتصادی کشور و نیز جهتگیریهاای اصالی مادیران هار دوره ،راهبردهاا و برناماههای
متفاوتی را تعریف و اجرایی کرده اسات کاه واقعیات ساازمانی و نیاز خروجیهاای آن را شاکل
دادهاند؛ البته نباید از این مهم غفلت کرد که عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهاار ناهفقط متاأ ر از
متغیرهای درونسازمانی بلکه همینین متأ ر از متغیرهای برونسازمانی و بهطور خاص برناماههای
توسعهای محقق شده یا نشده دستگاههای عمومی دیگری است که وظیفه نقشآفرینی در توساعه
ملی و منطقهای را بر عهده دارند.
به نظر میرسد ریشهی بخشی از مسائل اجتمااعی شاای در حاوزه نفاوذ ساازمان منطقاه آزاد
چابهااار همیااون فقاار ،حاشیهنشااینی ،کمبودهااای بهداشااتی و درمااانی ،گسااترش بیرویااهی
سکونتگاههای غیررسمی ،کمآبی ،ضعف شاخصهای شهرسازی ،افت تحصیلی و  ،...به فقدان
نگاه آمایش سرزمین در برنامههای توسعه ملی و نیز توسعه منطقهای مرتبط است .ساازمان منطقاه
آزاد چابهار نوعی توسعه نقطهای در بخشی از شهر چابهار به وجود آورده است و مردمی کاه باه
دلیل نبودن سیاستهای کارآمد توسعه روستایی در ا ر خشکسالی کشااورزی کمبنیهشاان را از
دست دادهاند به منطقه شهری چابهار کاه از روزگاار گذشاته ضاعیفترین شااخصهای توساعه
اقتصادی و اجتماعی را داشته است ،با فراوانی باال مهاجرت میکنند .مسئلهای که منجر باه شاکل
گرفتن وضعیت دشوار کنونی شده است .در این وضاعیت ،ضامن اهمیات ارتقااء نقاش ساازمان
منطقه آزاد چابهار در برنامههای فقرزدایی و توسعهای ،ضروری اسات ساایر دساتگاههای دولتای
متناسااب بااا گسااتره و عمااق معیااالت برنامااههای توسااعهای خودشااان را تعریااف و بااه وظااایف
حاکمیتیشان پای بند باشند.
تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی اساتقرار رویکارد مسائولیت اجتمااعی شارکتی در ساازمان
منطقه آزاد چابهار ،رویکرد جدیدی در کیفیتبخشی باه فعالیتهاا و مأموریتهاای قاانونی ایان
سازمان است تا بتواند با تکمیل روندهای جاری و در کنار شناخت علمی مسائل اجتماعی جامعاه
محلی و نیز اولویتبندی آنها ،برنامههای توسعه اجتمااعی را متناساب باا واقعیتهاای اجتمااعی
تدوین کند و توسعه اجتماعی مطلوبی را برای مردم منطقه شهری چابهار ،فراهم آورد.
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معرفی مدل مفهومی مطالعات
در مطالعات نظری ،مدلهای مختلفی موردبررسای و مطالعاه قارار گرفات .از باین مادلهای
مفهومی بهعنوان روح کلی مطالعات و رعایت شااخصهای مسائولیت اجتمااعی مادل اساتاندارد
ایزو  26000مدنظر قرار گرفت.
ماادل اسااتاندارد ایاازو  26000مساائولیتپذیری اجتماااعی ،یااک راهنمااای مساائولیتپذیری
اجتماعی شرکتی است که در تاریخ  1نوامبر سال  2010ساازمان بینالمللای اساتاندارد مساتقر در
ژنو ( )ISOآن را منتشر کرد .این استاندارد بهعنوان یکی از آرمانیترین اساتانداردهای بینالمللای
در سالهای اخیر شناختهشده است و نظامنامهای است که تجربههای بینالمللی در رابطه با مفهاوم
مسئولیتپذیری اجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام میکند.
زمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی محیطزیست آغاز شاد
که در سال  1992در ریودوژانیرو برگزار شد .در این کنگاره ارتبااط باین مسائولیت اجتمااعی و
پایداری سازمان مطرح شد؛ سپس این موضوع در کنگره جهانی توسعه پایدار که در ساال 2002
در آفریقااای جنااوبی برگاازار شااد ،موردبح ا قاارار گرفاات .در آوریاال  2001شااورای سااازمان
بینالمللی استاندارد از کمیته سیاستگذاری این سازمان برای مصرفکنندگان درخواسات کارد
تا در زمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی امکانسنجی کند .ساال  ،2003ساازمان
استاندارد یک گروه مشاورین اساتراتژیک را در حاوزه مسائولیت اجتمااعی شاامل نماینادگان و
طیف وسیعی از گروههای ذینف ازجمله دولتهاا ،بنگااهی اقتصاادی ،اتحادیاههای کاارگری،
انجمنهااای حقااوق مصاارفکنندگان و سااازمانهای غیردولتاای تشااکیل داد .پااسازآن  ISOبااا
تشکیل اجالس بینالمللی مسئولیت اجتمااعی در ساوئد اقادام باه جلاب حمایات کشاورها بارای
تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی کرد و یک گروه کاری برای تهیه پیشنویس اولیه
تشااکیل شااد .پااس از جلسااات بساایار و تشااکیل کمیتااههایی در کلیااه کشااورهای عیااو سااازمان
بینالمللی استاندارد ،متن اولیه در ساال  2009منتشار شاد و درنهایات در ساال  2010ماتن نهاایی
تصویب و به انتشار رسید.
استاندارد ایزو  26000رهنمودهایی در رابطه با اصول بنیاادین مسائولیت اجتمااعی ،شاناخت
مسئولیت اجتماعی ،مشاارکت ذینفعاان ،موضاوعات محاوری مارتبط باا مسائولیت اجتمااعی و
روشهاای یکپارچهسااازی و ادغااام رفتاار مساائوالنه اجتماااعی در ساازمان فااراهم مایآورد .ایاان
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استاندارد بینالمللی ،تأکید ویژهای بر نتای و پیشرفتهای مربوط به اجارای مسائولیت اجتمااعی
دارد؛ همینین باهدف مفید بودن برای تمامی سازمانها اعام از خصوصای ،دولتای ،غیرانتفااعی،
بزرگ یا کوچک ،فارغ از اینکه در کشور توسعهیافته فعالیت میکند یا در کشور درحالتوسعه،
تدوینشده است .بااینکه تمام بخشهای این استاندارد به یک انادازه مورداساتفاده ساازمان قارار
نخواهد گرفت؛ اما موضوعات اصلی آن به هر سازمانی مربوط میشود .تماام موضاوعات اصالی
مطرحشده در این استاندارد ،موارد گوناگونی را در برمیگیرد و این مسئولیت خود سازمان است
که با در نظر گرفتن مالحظات سازمانی و گفتگو با ذینفعان ،تشخیص دهد کدام مساائل مهمتار
هستند و در ارتباط بیشتری با حوزه فعالیت آن قرار دارند.
در اسااتاندارد ایاازو  ،26000هفاات اصاال باارای مساائولیتپذیری اجتماااعی شااامل :شاافافیت،
پاساخگویی ،رفتاار اخالقاای ،احتارام باه مناااف ذینفعاان ،احتاارام باه حاکمیات قااانون ،احتارام بااه
هنجارهای بینالمللی رفتار و احترام باه حقاوق بشار معرفیشاده اسات .ایازو  26000باه شاناخت
مسئولیت اجتماعی سازمان و مشارکت ذینفعان در کسب این شناخت بارای ساازمان پرداختاه و
ضمن آن ،بیان میشود که یک سازمان برای شناخت مسئولیتپذیری اجتماعی خاود و اداره آن
بایستی سه رابطه را در

کند :رابطه بین سازمان و جامعه ،رابط بین سازمان و ذینفعانش و رابطه

بین ذینفعان و جامعه .یک سازمان باید بپذیرد که ذینفعان آن شامل افاراد و ساایر ساازمانها و
فراتر از آن جامعه به دلیل اهداف متفاوت ،ممکن است انتظارات و مناف متفاوتی داشته باشند که
میتواند تحت تأ یر تصمیمات و فعالیتهای سازمان قرار گیرد.

این مدل ،اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را بهصورت زیر تعریف میکند:


پاسخگویی :یک سازمان باید مسئول آ ار خود بر روی جامعه ،اقتصاد و محیط باشد.
این اصل حاکی از آن است که یک سازمان باید رسایدگی موشاکافانهای را بپاذیرد و
همینین وظیفه پاسخدهی به این رسیدگی را به عهده گیرد.



شفافیت فعالیتهای سازمان :یک سازمان باید در یک وضاعیت شافاف ،دقیاق و
کامل قرار داشته باشد و دارای درجه منطقای و کاافی از سیاساتها ،تصامیمگیریها و
فعالیتهایی باشد که مسئول آنهاست ،ازجمله آ ار مشخص و احتمالی آن بر جامعه و
محیط .این اطالعات باید به سهولت موجود بوده و مستقیما در دساترس قارار گیرناد و
برای گروههایی که تحت تأ یر سازمان هستند ،قابلدر

باشند.
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رفتار اخالقی :رفتار یک سازمان باید بر اساس ارزشهایی نظیر صاداقت ،انصااف و
درستی باشد .این ارزشها داللت بر دغدغه برای انسانها ،حیوانات و محیط و توجه به
آ ار فعالیتهای سازمان و آن بر روی مناف ذینفعان دارد.



توجه و احترام به اجرای قانون :توجه به اجرای قانون به حاکمیات قاانون اشااره
دارد و بهطور خاص ،منظور این است که هیچ فرد یاا ساازمانی فراتار از قاانون نباوده و
دولت نیز تاب قانون است .در زمینه مسئولیت اجتماعی ،احترام به تأمین قانونی به معنای
آن است که یک سازمان با تمامی قاوانین و مقاررات اجرایای موافاق باشاد .ایان اصال
حاکی از آن است که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شود تا افراد
درون سازمان از تعهدات خود مطل باشند.



احترام به منافع و عالئق سهامداران :یک سازمان باید باه منااف ذینفعاان خاود
احترام گذاشته ،آنها را در نظر داشته و پاسخگو باشاد .اگرچاه اهاداف یاک ساازمان
ممکن است به مناف مالکین ،مصرفکنندگان یا اعیای خود محدود باشد ،دیگر افراد
و گروهها نیز ممکن است دارای حقوق ،ادعاها یا مناف مشخصی باشند که باید در نظر
گرفته شود .بهطورکلی ،این افراد یا گروهها ذینفعان سازمان را تشکیل میدهند.



احترام به حقوق انسان :رفتار همراه با احترام باا تماامی افاراد و تاالش ویاژه بارای
کمک به افراد گروههای آسیبپذیر .یک سازمان باید به حقوق انسانی احترام گذاشته
و اهمیت و عمومیت آنها را در نظر بگیرد .حقوق انسانی باه رفتاار محترماناه باهتمامی
افراد صرفنظر از خصوصیات شخصی آنهاا و صارفا باه دلیال انساان بودنشاان اشااره
دارد.



احترام به هنجارهای بینالمللی :یک سازمان باید ضمن رعایات قاوانین داخلای
هر کشور به هنجارهای بینالمللی هام احتارام گذاشاته و بارخالف آن هنجارهاا عمال
نکند.
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نمودار شماره  :2اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد چابهار
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ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
بر اساس مدل نظری پژوهش ،چهار گروه ذینف  ،ارکاان اصالی مسائولیت اجتمااعی منطقاه
آزاد تجاری-صنعتی چابهار را تشکیل میدهند.
گروه نخست ،شامل کارکنان سازمانی و نیروی انسانی سازمان هستند.
گروه دوم ،مشتریان خرد و کالنی را شاامل مایشاود کاه در ارتبااط مساتقیم باا منطقاه آزاد
تجاری-صنعتی هستند و در حوزه خود مستقل عمل میکنند
گروه سوم ،جامعه محلی است که با منطقه آزاد تجاری-صنعتی در ارتباط است
گروه چهارم ،محیطزیست قرار میگیرد
نمودار شماره  :3ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهار

این چهار گروه ارکانی هستند که هدایتکنناده فعالیتهاای انجامشاده در حیطاه مسائولیت
اجتماعی خواهد بود.
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عملکرد گذشته و فعالیتهای منطقه آزاد چابهرار در چرارچوب مسرئولیت
اجتماعی شرکتی
عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی خود به دودسته کلی داخل محدوده و خارج از
محدوده منطقه آزاد تقسایم میشاود .بیشاترین عملکارد ساازمان در داخال محادوده باه فعالیات
اجتماعی ،فرهنگی ،گردشگری و نیز عمرانای مرباوط میشاود کاه همهسااله باا بودجاه و برناماه
خاصی دنبال میشود ،اما مسئولیت اجتماعی خارج از محدوده را سازمان تحت عنوان کماک باه
نواحی همجوار اجرا میکند که این موضوع بر اساس ماده  2قاانون چگاونگی اداره منااطق آزاد
تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی ایران است که در آن درآمد سازمانهای منااطق آزاد کاه در
چارچوب بودجه سالیانه به تصویب هیئت وزیران میرسد برای عمران و آبادانی سایر ناواحی (باا
اولویت نواحی همجوار) هزینه میشود .بررسی هزینه کرد سازمان نشان میدهد که در یک دهاه
گذشته مبلغ  176.802میلیون ریال کمک سازمان منطقاه آزاد چابهاار باه ناواحی همجاوار باوده
است بهطوریکه از کل این مبلغ  121.324میلیاون ریاال از محال سرفصال پرداخات فرهنگای-
اجتماعی 15.878 ،میلیون ریال از محل کمک به نهادهاای حماایتی و  39.600میلیاون ریاال نیاز
کمک به نواحی همجوار پرداختشده است.
اقاادامات سااازمان منطقااه آزاد در حااوزه مساائولیت اجتماااعی را میتااوان بااه بخشهااای
محیطزیست ،کالبادی ،آماوزش ،فرهناگ و هنار ،گردشاگری ،حملونقال ،ورزش ،بهداشات،
اشتغال ،مشتریان و همینین روستای تیس تقسیم کرد .عملکرد سازمان در حوزه محیطزیسات از
مباح

مربوط به فرهنگسازی از طریق چاپ و تألیف کتااب و جاورچین گرفتاه تاا بازرسای از

واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ،کاشت درخت ،جم آوری زباله و ...را در برمیگیارد؛ شااید
بتوان نقطه قوت این اقدامات را فرهنگسازی در حوزه محیطزیست دانسات کاه باه علات تاأ یر
ژرفی که دارد ،میتواند بهعنوان مهمترین اقدام تلقی شود؛ اما یکی از موضوعات مورد غفلات و
یا کمتر توجه شده درزمینه محیطزیست ،بح

فاضالب و محیطزیست دریایی است که در کنار

تداوم اقدامات سازمان میتواند مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد را قوت بخشد.
عملکاارد سااازمان در حااوزه بهداشاات و درمااان شااامل خریااد تجهیاازات آزمایشااگاهی و
بیمارستانی ،خرید آمبوالنس ،ویزیت رایگان و همینین ساخت فیااهای بهداشاتی و درماانی در
شهر چابهار و روستای تیس را شامل میشود .نگاهی به ایان اقادامات نشاان میدهاد کاه تماامی
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آنها ضروری بودهاند؛ اما آنیه احساس میشود؛ میتواند اقدام اساسی از سوی سازمان به شامار
آید ،گسترش زیرساختهای بهداشت و درمان در منطقاه اسات کاه یکای از اساسایترین آنهاا
لزوم افزایش نیروی متخصص در این زمینه است .این موضوع عالوه بر بهداشت و درماان حاوزه
آموزش عمومی و تخصصی را نیز شامل میشود کاه بااوجود برگازاری کارگاههاای آموزشای،
ساخت مدرسه و ...طرحهایی مانند بورسیه دانشآموزان و ایجاد مدارسی مانند مدرسه دانا و توانا
میتواند باتربیت نیروی انسانی این بخشها را به لحاظ بنیادی تقویت و پایدار سازد.
یکی دیگر از اقدامات مهام ساازمان در حاوزه مسائولیت اجتمااعی ،عملکارد آن در بخاش
ورزش اساات .ایاان اقاادامات شااامل حمایاات از گروههااای ورزشاای و ورزشااکاران انفاارادی در
رشتههای مختلف ،ساخت ورزشگاه ورنا ،پیست شترسواری ،زمین کریکت ،ورزشهای باومی و
محلی ،برگزاری جشنوارهها و ...میشود .آنیه بیشاتر احسااس میشاود ساازمان درزمیناه ورزش
میتواند انجام دهد ،عالوه بر تداوم عملکرد گذشته ،گساترش ورزش همگاانی باهمنظور نیال باه
افزایش سالمت عمومی است.
سازمان منطقه آزاد چابهاار در حاوزه فرهناگ و هنار باا برگازاری بایش از چهال جشانواره
موضوعی و مناسبتی مانند جشنواره مونسان ،جشنواره نوروزی و ...عالوه بر معرفی هنر و فرهنگ
بومی منطقه ،منجر به توسعه گردشگری نیز شده اسات .از طارف دیگار زیرسااختهای کالبادی
گردشگری مانند ساخت هتل ،گسترش فرودگاهی و ...نیز در دستور کار سازمان قرار دارد .نکته
مهم در زمینه گردشگری ،منتف شدن بیشتر مردم از گردشگری است که عالوه بر اشتغال ،منجار
به توسعه اقتصادی در منطقاه میشاود؛ ازایانرو یکای از اهادافی کاه بارای مسائولیت اجتمااعی
سازمان در بح

گردشگری میتوان تعیین کرد ،گساترش منفعات عماومی حاصال از آن بارای

جامعه محلی است که این مهم به دلیل گسترش صنای دستی ،باوم گاردی ،ورزشهاای آبای و...
میتواند محقق شود.
حاصل تمامی تالشها و اقدامات ،بهره بردن ذینفعان باومی و ناواحی همجاوار از عملکارد
سازمان در زمینه مسئولیت اجتماعی است .بیشتر اقدامات انجامشده درزمیناه مسائولیت اجتمااعی
سازمان نیز مانند اشتغال مولد ،آسیبهای اجتمااعی ،توانمندساازی ،کااهش فقار ،آبرساانی باه
روستاها و ...برای جامعه محلی بوده است .ایجااد فرصاتهای شاغلی از طریاق اساتقرار صانای و
بنگاههای اقتصادی ،ساخت مجتم های تجاری و فراهم آوردن محل کسب ،توساعه کتابخاناهها،
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حمایت از مراکز تر

اعتیاد ،توانمندسازی نیروی کار ماهر ،کمک به افزایش نشاط اجتماعی و

بهبود کیفیت زندگی ،حمایت از نخبگان محلی ،حمایت از فعالیات اجتمااعی زناان و ...نشاان از
حرکت سازمان در این مسیر است؛ اماا بارای تقویات و تساری حرکات آن میتاوان باه اهاداف
اساسی و بنیادی مانند تأمین آب شرب منطقه ،افزایش مهارت شغلی و باازتعریف فرهناگ کاار،
تقویت بنگاههاای تولیادی و جاایگزینی تولیادات باهجای واردات در مباادالت تجااری منطقاه،
نوآوری در مشاغل سنتی ،توانمندسازی اجتماعمحور و استفاده از ظرفیتهای طبیعی و اجتمااعی
اشاره کرد .حرکت سازمان در مسیر تحقق این اهداف ،عالوه بر توساعه اجتمااع محلای ،اجارای
صحیح مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد را به همراه دارد.
جدول شماره  :1اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی درزمینه مسئولیت اجتماعی
شرکتی
ارکان

اقدامات

حوزه

نگارش کتاب گاندو انتشار  2500نسخه کتاب آموزشی و فرهنگسازی در زمینه
محیطزیست؛ تولید  3000قطعه جورچین گاندو برای معرفی نماد محیطزیست و طبیعت
منطقه؛ تهیه و چاپ مجموعه  10کانه کتابهای آموزشی زیستمحیطی؛ فرهنگسازی
برای استفاده بهینه از مناب انرژی (آب و برق) با استفاده از تصاویر اینفوگرافی.
 2تفاهمنامه با نهادها و سازمانها؛ نشست و هماندیشی با مدیران سمنهای فعال
زیستمحیطی شهرستان چابهار؛ تهیه کتابیه دستورالعملها و استانداردهای
زیستمحیطی برای سرمایهگذاری در حوزه صنای بهویژه در پیکرههای هفت و هشت؛

محیطزیست

محیطزیست

انعقاد تفاهمنامه همکاری با معاونت محیطزیست دریایی ،انعقاد قرارداد همکاری برای
پایش مرجانها و سنجش آلودگی شنا گاههای ساحلی منطقه ،حیور در دورههای
آموزشی سازمان اقیانوسشناسی ،راهاندازی کمیته  HSEمنطقه ،بازنگری در طرح
مطالعات  SEAارزیابی استراتژیک محیطزیست منطقه آزاد چابهار ،حیور در
دورههای آموزشی HSE؛  4دوره برگزارشده کارگاه آموزشی.
اختصاص  5000هکتار از اراضی پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار به استقرار صنای سبز،
 55بازدید از واحدهای صنعتی و خدماتی ،برنامه هفتگی پا سازی و پایش اراضی و
سواحل سطح منطقه ،کاشت بیش از  100نهال درختان بومی منطقه بین واحدهای پیکره
هفت شهر

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

روغن بحار تجارت و غیره ،کاشت نهال حرا در محدوده جنگلهای حرا در منطقه آزاد
چابهار باهدف درختکاری و ارتقای فرهنگ زیستمحیطی 25 ،بار پا سازی اراضی و
سواحل 12 ،برنامه مناسبتی اجراشده در زمینه محیطزیست.
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اختصاص  2تانکر  12هزار لیتری برای آبرسانی به روستاها ،حمایت از ایتام و
نیازمندان شهرستانهای چابهار ،کنار  ،نواحی همجوار و مددجویان کمیته امداد و
بهزیستی روستای تیس با اهداء سبد غذائی کاال ،گلریزان و کمک به آزادسازی 140
نفر از زندانیان جرائم غیر عمد ،اجرای شبکه آبرسانی به روستای تیس.
توانمندسازی اجتماعات محلی از طریق نهادسازی بهمنظور تولید و تروی

علم و

حمایت از مرسسات مردمنهاد و NGOها ،تحقیق و افزایش سهم منطقه در تولیدات
علمی و گسترش و تعمیق نهیت نرمافزاری و تأکید بر رویکرد خالقیت و نوآوری،
اجتماعات منطقه از حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر و کمک به
ایجاد سازوکارهای الزم برای نهادینه شدن حقوق معنوی افراد ،توجه به نیازها و
ضرورتهای نسل جوان و مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از
استعدادهای درخشان علمی ،هنری و ورزشی ،توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی.
حمایت از مراکز تر

اعتیاد و سرپناه شبانه کارتنخوابهای شهر چابهار (کمک مالی

و تجهیز) ،ایجاد اشتغال مولد در قالب اداره کار و خدمات اشتغال سازمان و
توانمندسازی نیروهای کار ماهر ،کمک بهمنظور کاهش فقر و حمایت از گروههای
آسیبپذیر در راستای تحقق عدالت اجتماعی ،برگزاری همایش ملی روانشناسی و
مدیریت آسیبهای اجتماعی ،همایش تقدیر از نخبگان جوان و سفیران مبارزه با مواد
مخدر سواحل مکران ،همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیهنشین
شهرستان چابهار ،حمایت از برنامههای اجتماعی مرسسات مردمنهاد و خیریهها با
رویکرد آموزشی و توانمندسازی و بهرهگیری از پتانسیل جوام محلی ،برگزاری
جشنواره نشاط اجتماعی و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر با رویکرد ورزش،
برگزاری کارگاه ازدواج آسان و تحکیم بنیاد خانواده ویژه بانوان حاشیه شهرستان
چابهار.
بورسیه تحصیلی دانش آموزان برای دبیرستان دانا و توانا؛ ساخت مدرسه در روستای
کمب ،تجهیز اماکن آموزشی نواحی همجوار به ملزومات آموزشی -اداری و سیستم

آموزش

جامعه محلی

توانمندسازی و آسیبهای اجتماعی

کمک به ساختارهای الزم برای تقویت مبانی جامعه محلی ،ارتقاء سطح برخورداری

سرمایشی و هوشمند سازی کالسهای آموزشی ،برگزاری بیش از  20کارگاه آموزشی
عمومی ،کمک به توسعه و تجهیز کالسها و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ،حمایت
از دانش آموزان مدارس استبنایی و دانشجویان موفق بومی بیبیاعت شهرستان چابهار،
ساخت  2باب مدرسه در روستای تیس ،احیا و بازگشایی دانشگاه بینالمللی چابهار،
تأمین سیستم سرمایشی ادارات آموزشوپرورش شهرستان چابهار ،کنار

و نگور.
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بهداشت و درمان

خرید  2دستگاه آمبوالنس و تجهیز یک دستگاه از آنها به  ICUسیار ،مشارکت در
تجهیز بیمارستان امام علی شهرستان چابهار تکمیل ساختمان کلینیک در بخشهای
دیالیز و تاالسمی ،احداث سردخانه ،تجهیز بخش  ،ICUمشارکت درراه اندازی بخش
 MRIبیمارستان امام علی (ع) چابهار ،ویزیت رایگان بیماران در درمانگاه منطقه آزاد،
همکاری با بهداشت و درمان شهرستان چابهار برای اجرای طرح واکسیناسیون ،تکمیل
ساختمان کلینیک در بخشهای دیالیز و تاالسمی بیمارستان امام علی ،احداث سردخانه
بیمارستان امام علی ،تجهیز بخش  ICUبیمارستان امام علی.
ارائه خدمات ورزشی رایگان در اختیار قرار دادن اماکن ورزشی و آموزش به
شهروندان و ساکنین محالت محروم و حاشیهنشین شهر ،نواحی همجوار سرمایهگذاران،
کارکنان ،تجار ،برگزاری جشنواره ورزشهای بومی و محلی با مشارکت اداره ورزش
و جوانان استان و فدراسیون ورزشهای بومی و محلی کشور ،تقویت ورزشهای آبی-

ورزش

ساحلی ،برگزاری جشنواره ورزشهای تفریحی همگانی ،ساماندهی توسعه و حمایت از
برنامههای ورزشی و تجهیز گروههای فعال ورزشی محالت محروم و حاشیهنشین به
ملزومات ورزشی ،برگزاری جشنواره ورزشهای بومی و محلی با مشارکت اداره
ورزش و جوانان استان و فدراسیون ورزشهای بومی و محلی کشور.
احداث  3هزار مترمرب زمین تمرین کریکت ،احداث  5هزار مترمرب پیست
شترسواری ،احداث سالن ورزشی چندمنظوره ورنا به مساحت  5727مترمرب  ،حمایت
از ورزشکاران و گروههای ورزشی

مشتریان

مشتریان

سازمان

سازمان

کاهش زمان رسیدگی به درخواست سرمایهگذاری از  120روز به  14روز ،کاهش
زمان بت شرکت از  30روز به  2روز.
فاقد اطالعات
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مسائل اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
هرچند که سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار بهعنوان یک پیشران توساعه ،منجار باه
پویایی منطقاه و حرکات آن باه ساوی توساعه شاده اسات؛ اماا باه دلیال سارعتباالی تحاوالت
اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی ،فیایی و فرهنگی و نیز کندی حرکت دستگاههای اجرایی فعال در
منطقه در پاسخدهی باه نیازهاای نوظهاور ،مساائل اجتمااعی متعاددی باروز یافتهاناد کاه سایمای
اجتماعی و فیایی منطقه را مخدوش کردهاند.
مطالعااات میاادانی و تحلیلهااای آماااری انجااام شااده در ایاان پااژوهش کااه پشااتیبان نظامنامااه
مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار است ،حکایت از آن دارناد کاه آماوزش،
بهداشاات و درمااان ،جمعیاات و حاشیهنشااینی ،آسایبهای اجتماااعی ،فقاار و بهزیسااتی ،اشااتغال و
بیکاری ،محیطزیست ،فاضالب و پسماندها و ...مهمترین مساائل و آسایبهای اجتمااعی حاوزه
نفوذ هستند که بهصورت خالصه در جدول شماره  2آمده است.
در بررسی ویژگیهای جمعیتی -اجتمااعی شهرساتان چابهاار و شهرساتانهای همجاوار آن
(کنار  ،سرباز ،قصرقند و نیک شهر) بهعنوان حوزه نفوذ منطقه آزاد ،آنیه بیشاتر موردتوجاه و
قابلتأمل است .تغییرات جمعیتی و نرخ رشد چشمگیر جمعیت بعاد از تأسایس منطقاه آزاد باوده
است .انفجار جمعیت دو شهر چابهاار و کناار

باا رشاد نزدیاک  8درصاد در دهاه 1375-85

وضعیت این دو شهر را از بقیه شهرهای استان متمایز کرده است .جمعیت شهر چابهار از  34هزار
نفر به بیش از دو برابر ( 73هزار نفر) در عرض  10سال رسید .این میزان رشد در سالهای بعد هم
با شیب کمتری نسبت به گذشته اما با نرخ  4درصد همینان در رتبه اول استان قرار دارد .در حال
حاضر جمعیت شهر چابهار نزدیک به  110هزار نفار و جمعیات شهرساتان باالغبر  280هازار نفار
است .از جمعیت  110هزارنفری شهر چابهار ،حادود  35هازار نفار در حاشایه شاهر چابهاار و در
منطقه کمپ به اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی روی آوردهاند .اسکان غیررسمی و حاشیهنشاینی
دریکی از محرومترین استانها و در شهری که کیلومترها با مرکز اساتان فاصاله جغرافیاایی دارد،
باعا

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

میاعف شده است؛ بنابراین این میزان از افزایش جمعیت ،زمانی محسوس است که زیرساختها
و امکانات شهری به همان نسبت نتوانند رشد کنند .در وضعیت کنونی سرانههای جامعه شهری و
روستایی شهرستانهای موردبررسی ،بسیار پاایینتر از متوساط کشاوری و حتای متوساط اساتانی
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اساات .گفتناای اساات درصااد قابلتوجااه افاازایش انفجاااری جمعیاات در شهرسااتانهای چابهااار و
کنار  ،حاصل مهاجرتهای چشمگیر از دیگر نقاط شهری و روستایی استان در دهه 1375-85
بوده و از نقاط شهری استانهای خراساان رضاوی ،خراساان جناوبی ،تهاران ،گلساتان ،کرماان و
فارس صورت گرفته است.
این مسئله در کنار میزان درصد شهرنشینی ،نشان از وضعیت نامناساب امکاناات و تساهیالت
شهری برای زیست شهروندان اسات .در وضاعیت کناونی کاه میازان شهرنشاینی کال کشاور 74
درصااد اساات .درصااد شهرنش اینی اسااتان  48و درصااد شهرنش اینی محاادوده نفااوذ موردبررس ای
(شهرستانهای چابهار ،کنار  ،نیک شهر ،قصارقند و سارباز)  30درصاد اسات؛ باه عباارتی 70
درصد جمعیت نقاط سکونتی ،روستایی بوده که کمترین امکانات بهداشتی -درمانی ،آموزشای،
رفاهی و ...را دارا هستند.
باا توجااه بااه تحااوالت جمعیتاای جامعااه محلای چابهااار و دیگاار شهرسااتانهای حااوزه نفااوذ،
سرانههای پایینی در شاخصهای دسترسی به امکانات شهری و خدمات زیستی دارند .سارانههای
ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی -درمانی ،رفاهی ،اشتغال ،تفریحای ،فیااهای سابز و ...در
سطح شهرستان بهویژه خود شهر چابهار بسیار پایین است .در ادامه به بررسی آماری برخی ماوارد
که تبدیل به مسئله اجتماعی در سطح شهر ،شهرستان و حوزه نفوذ شده پرداخته میشود.
یکی از مهمترین محورها ،آموزش پایه و آموزش فنی حرفهای است .سرانههای کمّی (سرانه
امکانات و فیاهای آموزشی) و کیفی آموزش شهرستان و حوزه نفوذ (کیفیت تادریس معلمهاا،
کیفیت امکانات رفاهی و کمکآموزشی و )...بسیار پایینتر از سطح کشور و سطح استان اسات.
بررسی سرانه کارکنان و معلمان نشان میدهد که سرانه معلم به دانشآموز در سطح کشور بارای
 25دانشآموز یک معلم در سطح استان برای  30دانشآموز یک معلام و در ساطح حاوزه نفاوذ
برای  40نفر یک معلم وجود دارد .این آمار در سطح شهرستان چابهار  44دانشآماوز ،کناار ،
 46و سرباز 54 ،دانشآموز برای هر معلام اسات؛ همیناین ساطح سارانه کاالس درس در ساطح
شهرستان 27 ،دانشآموز برای یک کالس درس است که سرانه بااالتری در مقایساه باا اساتان و
کل کشور دارد .مسئله کمبود فیاهای آموزشی با اولویت مدارس ابتدایی و پیشدبساتان ،ساپس
متوسطه اول و هنرستانهای فنی حرفهای است .توجه به آموزش فنی و حرفهای باا توجاه باه نیااز
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صنای پتروشیمی ،فوالد و  ...باه نیاروی کاار مااهر و دارای مهاارت فنای ،میتواناد در وضاعیت
اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان حوزه نفوذ ،مر ر باشد.
مسئله دیگر ،سارانههای بسایار پاایین بهداشاتی -درماانی حاوزه نفاوذ و شاهر چابهاار اسات.
سرانههای بیمارستانی ،آزمایشگاهی ،درمانی ،کادر نیروی انسانی متخصص و فاوق تخصاص و...
پایینترین وضعیت را در سطح کشور داشته و جزو محرومترین نقااط محساوب مایشاود .سارانه
تخت برای هر هزار نفر در سطح کشور  2تخت باوده درصاورتیکه در ساطح شهرساتان چابهاار
کمتر از  0/5تخت برای هر هزار نفر است .همینین سرانه پزشک در سطح کشور 59 ،نفار بارای
هر  100هزار نفر است این در حالی است که همین شاخص در سطح اساتان 49 ،نفار و در ساطح
شهرستان چابهار  39نفر است .محدود حوزه نفوذ عدد  29پزشک برای هر  100هزار نفر را نشان
میدهد .در محدوده هیچ پزشک فاوق متخصصای وجاود نادارد و سارانه پزشاک متخصاص در
حوزه نفوذ  8نفر در برابر  22نفر در سطح کشور است .سرانه آزمایشگاه تشخیصی طبی در سطح
حاوزه نفاوذ کمتار از نصاف کال کشااور باوده و  2/8در مقابال  8/3مرکاز اسات .سارانه مراکااز
توانبخش ای نی از تقریبااا یکچهااارم سااطح کشااور بااوده  1/95در مقاباال  9/32و همین این ساارانه
مرسسات تشخیصی ،درمانی هستهای  1/4در مقابل  4مرکز است .با توجه به وضاعیت موجاود از
نیازهای مهم بخش درمان ،احداث بیمارستان تخصصی با ظرفیات  600تخات اسات تاا وضاعیت
سرانهها به میانگین کشوری نزدیک شود.
با توجه به آماار ساازمان بهزیساتی و کمیتاه اماداد ،سارانه خانوارهاای تحات پوشاش ،زناان
سرپرست خانوار تحت حمایت ،افراد یا سالمندان تحت حمایت مراکز بهزیساتی در حاوزه نماود
بیش از دو برابر میانگین کل کشور است .بهطور مبال ،به ازای هر  10هزار خانوار در سطح کشور
 198خانوار و در سطح حوزه نفوذ  400خانوار تحات پوشاش کمیتاه اماداد هساتند .میازان زناان
سرپرست خانوار در سطح کشور  13درصد در سطح استان  18درصد و در ساطح شهرساتانهای
موردبررسی نزدیک  19درصد از خانوارهاا هساتند کاه بیشاتر آنهاا شاغل مناسابی بارای تاأمین
زندگی ندارند .یکی از مسائل اجتماعی ،وجود فقر اقتصادی در خانوارها ،ناپایاداری اقتصاادی و
فقر گسترده در جامعه محلی حوزه نفوذ است .این مسائله خاود میتواناد عامال مار ر بسایاری از
مسائل و آسیبهای اجتماعی باشد.
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مسئله اشتغال جدا از مسئله اقتصادی ،پیامدهای اجتماعی متعددی را به هماراه دارد؛ بناابراین
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه هادف باا فقار اقتصاادی و کمباود امکاناات زیساتی
اهمیت موضوع را دوچندان میکند .ازنظر اقتصادی در کل کشور 39 ،درصد از افاراد بااالی 10
سال ،جمعیات فعاال و  61درصاد جمعیات غیرفعاال هساتند .ایان وضاعیت در اساتان سیساتان و
بلوچستان  31درصد جمعیت فعال و  69درصد جمعیت غیرفعال اسات .درصاد جمعیات فعاال و
غیرفعال در مردان با زنان متفاوت است .در مردان  64درصد در کل کشور و  52درصد در سطح
استان فعال هستند ،اما در زنان ،این آمار  15درصد و  11درصد است .وضعیت اشتغال و بیکار در
جمعیت فعال در کل کشور ،نشان میدهد که  35درصد افراد فعال ،شااغل هساتند اماا در اساتان
سیستان و بلوچستان ،وضعیت اشتغال محدودتر بوده و  27درصد شاغل هساتند .آماار اشاتغال در
مردان کل کشور  57درصد به  45درصد استان ،در بیکاری  7درصد کشور و  6درصاد اساتان و
در زنان  12درصد کل کشور شاغل و  3درصد بیکار در استان 9 ،درصد زنان شاغل و  2درصاد
بیکار هستند .وضعیت استان ازنظر میزان اشتغال از متوساط کال کشاور ،پاایینتر باوده و نیااز باه
تقویت زیرساختهای اشتغال برای جذب جمعیت بیکار جامعه بومی دارد.
جدا از دادههای در دسترس که امکان بررسی و مقایسه وضعیت برخای از حاوزه نفاوذ را باا
وضعیت استان و میانگین کل کشور فراهم میکند ،حیور در میدان و انجام مصاحبههای عمیق با
گروههای مختلف مانند معاونان و مدیران سازمان ،رؤسای ادارات مختلف دولتی ،شورای شهر و
شهردار ،سمنها و نهادهای مردمی ،ساکنان مختلف شهر ،کسبه و کارآفرینان و ...که مشاتمل بار
حدود  110مصاحبه با افراد مختلف بود ،یافتههای میدانی کیفی در اختیار پژوهشگران قرارداد .باا
تحلیاال مصاااحبهها و مقولهبناادی آنهااا و همینااین مشاااهدههای میاادانی ،محورهااای مسااائل و
مشکالت در ارکان چهارگانه مسئولیت اجتماعی شرکتی به شرح جدول شماره  2آمده است.
دو بح
اجتماعی ،بح

اساسی و مشتر

برای تحقق بخشایدن باه اهاداف تعیینشاده در حاوزه مسائولیت

آموزش و تربیت نیروی کار برای توانمناد سااختن جامعاه اسات کاه گروههاای

مختلف سنی را نیز مدنظر قرار میدهد .حمایت از فرهنگ محلی و تالش در جهت معرفی آن نیز
از مسائلی است که از نظر ایجاد منبا درآماد پایادار باه اقتصااد جامعاه محلای کماک مایکناد.
فعالیتهای اشارهشده در پژوهش صورت گرفته ،در هر دو حوزه فعاالیتی و کالبادی (ملماوس و
ناااملموس) از قبیاال برگاازاری رویاادادها ،ساامینارها ،کارگاههااای آموزشاای و همینااین احااداث
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مدارس ،دانشگاه ،مراکاز بهداشاتی و غیاره .در کناار رعایات اصاول محیطزیساتی مادون شاده،
همگاای در راسااتای ایجاااد جامعااهای پایاادار و توانمنااد در درازماادت از چشااماندازهای اصاالی
مسئولیت اجتماعی شرکتی معرفیشده در منطقه آزاد چابهار است .بدینوسیله در تهیاه برناماهها،
تالش شده است تاا در راساتای توساعه پایادار محادوده نفاوذ باشاند و منطقاه آزاد را عاالوه بار
سودآوری سازمانی به سوی پایداری اقتصرادی اجتمراعی و زیسرتمحیطی چابهاار و
محدوده نفوذ آن سوق دهد.
جدول شماره  :2مسائل اجتماعی ارکان مسئولیت اجتماعی

ارکان

سازمان
درونی

مسائل
حقوق کارکنان
قانون مداری

آموزش فنی و حرفهای

چابکی و کارایی

وضعیت فقر در منطقه

آموزش

سالمت ،بهداشت و درمان

رفاه

جمعیت ،مهاجرت و حاشیهنشینی

کارگاههای تولیدی
عدم شفافیت در تخصیص مناب

محیطزیست

ارکان

آموزش پایه و آموزش عالی

پتروشیمی و فوالد

مشتریان

مسائل

جامعه
محلی

آسیبهای اجتماعی
افتراق فیایی و نگاه جامعه
روستای ترس و منطقه آزاد

زیرساختهای منطقه آزاد

بهزیستی و وضعیت چابهار

کارگران و قانون کار

سازمانهای مردمنهاد

غرفه داران و فروشندگان

اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر

سرمایهگذاران و تجار

جامعه بومی فراگیر

خریداران خرد

آب آشامیدنی

مناب آبی

محیطزیست دریا

تأ یرات زیستمحیطی
حیوانات موذی

محیطزیست

فاضالب و پسماندها
منطقه آزاد و محیطزیست
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ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری
– صنعتی چابهار
اجرایی شدن نظامنامه مسئولیت اجتمااعی شارکتی در منطقاه آزاد تجااری-صانعتی چابهاار،
بهمبابه نوعی تغییر رویکرد در مدیریت سازمان و نیز برنامهریزی توسعه حاوزه نفاوذ بارای تحقاق
توسعه اجتمااعی ،مساتلزم تعریاف و ایجااد ابزارهاای اداری و مادنی جدیادی اسات کاه اکناون
بهصورت سیستمی وجود ندارد.
با توجه به مطالعات پشتیبانی که برای تدوین ایان نظامناماه انجاام شاده اسات ایجااد دو نهااد
اجرایی ،برنامهای ،اعتباری و مدنی بهعنوان ابزارهای عملیاتی پیشانهاد میشاود کاه اولای ماهیات
بوروکراتیک و دومی ماهیت اجتماعی داشته باشد که عبارتاند از(1 :شورای راهباری مسائولیت
اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار و  )2صندوق توسعه اجتماعی چابهار.
الف .شورای راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی
چابهار
اجرایی کردن رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی در یک سازمان یا بنگاه اقتصادی منوط به
شکل دادن نیروی جمعی و جهتدهی کل ساختار سازمانی و نیز برنامههای آن در مسیر اهاداف،
اصول و ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی است؛ از ایان رو باهجای ایجااد یاک دفتار تخصصای
بخشی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار و یا محول کردن آن به یکی از معاونتهای
موجود ،تشکیل یک شورای عالی با عنوان «شورای راهباری مسائولیت اجتمااعی ساازمان منطقاه
آزاد تجاری – صنعتی چابهار» پیشنهاد میشود که رئیس آن مدیرعامل و دبیرش معاون اجتماعی
و فرهنگی ،است .در ادامه مهمترین اجزا و نیز مأموریتهای شورای فوق ارائه خواهند شد.
ماهیت شورای راهبری ،شورای راهبری ،شورایی با ماهیات نظاارتی و مادیریتی کاالن
است که امر نظارت ،تصویب و ابالغ دستورالعملها و رویههای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائاه
شده از سوی مشاور ،معاونتهای سازمان و فعاالن مدنی را بر عهده خواهد داشت.
اعضای شورای راهبری ،مدیرعامل سازمان ،اعیای هیئتمدیره ،معاوناان ساازمان ،دو
نفر نماینده بنگاههای کوچک و بزرگ فعال در منطقه آزاد و مشاور مسئولیت اجتمااعی ساازمان
هستند.
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دستور کار جلسات شورای راهبری ،به پیشنهاد اعیاء و مادیریت دبیار تعیاین خواهاد
شد.
ضمانت اجرایی مصوبات ،تصمیمات شورای راهبری پس از تأیید مدیرعامل ،برای اجرا
ابالغ میشوند و بخشهای تابعه سازمان موظف به اجرای این تصمیمات است.
وظایف شورای راهبری
 1سیاستگذاری اجرا و چگونگی پایش نظامنامه مسائولیت اجتمااعی منطقاه آزاد تجااری-
صنعتی چابهار
 2شناسایی ،بررسی و گزارش مهمترین چالشهای توسعه در ابعاد درون و برونسازمانی
 3آیندهنگری و پیشبینی مهمترین حوزههای مداخله برای توسعه اجتماعی حوزه نفوذ
 4نظارت بر تدوین گزارشهاای سااالنه مسائولیت اجتمااعی ساازمان منطقاه آزاد تجااری-
صنعتی چابهار
وظایف دبیر شورای راهبری
 1تهیه ،تنظیم و ارائه پیشنهادها ،برنامهها ،دستورالعملها و رویهها در زمیناه ارتقااء مسائولیت
اجتماعی منطقه آزاد با توجه به نظامنامه مسئولیت اجتماعی
 2ارتباط با مشاوران اجرایی و نظارت بر آنان در زمینه اجرای سیاستها و برنامههای ابالغای
از سوی شورای راهبری
هزینههای دبیرخانه شورای راهبری ،تأمین هزینههای دبیرخانه ،بر اساس پیشبینی دبیر شورا و
تأیید شورای راهبری و با تصویب مدیرعامل سازمان از محل اعتبارات سازمان تعیین و ابالغ میشود.

ب .صندوق توسعه اجتماعی چابهار
اصلیترین هدف نظامنامه مسائولیت اجتمااعی منطقاه آزاد تجااری-صانعتی چابهاار ،تحقاق
توسعه پایدار اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی در حوزه نفوذ است کاه کااری بسایار فراتار از
توان سازمان منطقه آزاد است .ضاروری اسات کاه در کناار تشاکیل شاورای راهباری مسائولیت
اجتماعی شرکتی در سازمان منطقاه آزاد کاه ناوعی ظرفیتساازی اداری بارای ایان مهام اسات،
نهادسازی اجتماعی بهمنظور جلب مشارکت اجتماعی برای توسعه جامعه محلی شاکل گیارد کاه
تشکیل صندوق توسعهای با عنوان «صندوق توسعه اجتماعی چابهار» پیشنهاد میشود.
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ماهیت صندوق ،این صندوق غیردولتی خواهد بود که با مشاارکت شارکتهای فعاال در
سازمان منطقاه آزاد ،نیکوکااران ،فعااالن اجتمااعی محلای ،نهادهاای مادنی ،اعیاای شاوراهای
اسالمی شهر و روستا ،اساتید دانشگاه و روزنامهنگاران با مجوز وزارت کشور تشاکیل و اعیاای
هیئتمدیره آن بهصورت انتخابی برگزیده خواهند شد.
مأموریررت صررندوق ایاان صااندوق بااهمنظور جلااب مشااارکت ساارمایهگذاران ،اصااناف،
شهروندان ،فعاالن مدنی و اهل رسانه برای اجرای پروژههای مشخص توسعهای باا هادف توساعه
جامعه محلی ،تشکیل خواهد شد.
سیاستگذاری صرندوق ،سیاساتگذاری از ساوی هیئتمادیره انجاام خواهاد شاد اماا
نظامنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری-صانعتی چابهاار حکام نظامناماه اولیاه را خواهاد
داشت.
منابع مالی صندوق ،بخش اعظم تأمین مالی صندوق باا ترغیاب سارمایهگذاران محادوده
منطقه آزاد از طریق افزودن بناد مشاارکت مسائولیت اجتمااعی در قراردادهاای واگاذاری زماین
خواهد بود .اصناف فعال در منطقه هم یکی دیگر از مناب مالی صندوق خواهند بود.
نمودار شماره  :4ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار

ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
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چشمانداز و بیانیه مأموریت مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد
تجاری-صنعتی چابهار


چشمانداز سازمان
چشمانداز مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار باا افقای  10سااله و

برای سال  1407تدوینشده است .انتظار میرود طی  10سال آینده سازمان منطقه آزاد چابهار:
سازمانی پیشرو در پایبندی به مسئولیت اجتماعی باشد که عالوه بر پیگیری
توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه پایدار از طریق تحول درونسازمانی،
مشتری مداری ،توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیطزیست باشد.

بیانیه مأموریت سازمان
ما بهعنوان سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار با ارتقاء دانش تعهد و رفاه نیروی
انسانی فرایندهای سازمانی را هوشمند ساخته و ارتقاء میدهیم تا خدمات و زیرساختهای
موردنیاز محدوده را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنیم و در این مسیر حامی
محیطزیست و هدایتگر توسعه منطقهای هستیم .این سازمان خود را شریک کارکنان
مشتریان جامعه و دوستدار محیطزیست میداند .ما میخواهیم با توسعه پایدار منطقهای از
طریق اجرای مسئولیت اجتماعی خود و شرکتهای فعال در منطقه آزاد به سازمانی پیشرو
ق افزایش تعهد و
در کشور تبدیل شویم .هدف ما دستیابی به توسعه پایدارِ حوزه نفوذ از طری ِ
بهرهوری کارکنان سازمان جلب مشارکتِ سرمایه گذران داخلی و خارجی در توسعه
اجتماعی منطقه واردکردن جمعیت بومی در فرایندهای بازار و کسبوکار مهار مسائل
اجتماعی و ارتقاء ظرفیت زیستمحیطی است.
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اهداف کالن اهداف خرد راهبردها سیاستهای اجرایی و
طرحهای مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
بهمنظور تحقاق چشامانداز مسائولیت اجتمااعی شارکتی در ساازمان منطقاه آزاد تجااری -
صنعتی چابهار 4 ،هدف کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح به شرح ذیال
تدوینشده است:

هدف کالن  :1تحول سازمانی با تأکید بر شفافسازی قانون مداری و افزایش
کارایی
اهداف خرد:


ارتقاء تعلق سازمانی و اخالق حرفهای



دسترسی برابر به فرصتها و امکانات رفاهی برای کارکنان سطوح مختلف



ایجاد فرصت برابر در مشارکت سازمانی



افزایش اعتماد سازمانی و شبکه روابط



افزایش مهارتها

راهبردهای هدف :1
راهبرد  :1حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی سازمان بهعنوان مهمترین اصل مسئولیت اجتماعی سازمان
راهبرد  :2بازبینی و اصالح ساختارها ،رویکردها و فرایندهای درونسازمانی از منظر مسئولیتپذیری
اجتماعی سازمان
راهبرد  :3آموزش و تروی فرهنگ مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمان
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سیاستهای اجرایی و طرحهای تحول درونسازمانی
احداث مهدکود ویژه کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه
بهبود کیفیت
زندگی کاری سالم کردن محیط کار و استفاده از تجهیزات ارگونومیک برای کارکنان
ارائه تسهیالت مسکن به کارکنان سازمان
از طریق ارائه

میانمدت

خدمات و

ارائه تسهیالت و خدمات فرهنگی و ورزشی مناسب برای همه کارکنان

میانمدت

تسهیالت

ارائه خدمات و تسهیالت بهداشتی و پزشکی مناسب به همه کارکنان
برگزاری دورههای تخصصی برای کارکنان سازمان

مسئولیت اجتماعی سازمان

حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی سازمان بهعنوان مهمترین اصل

راهبردها

سیاستها

طرحها

مدیریت

کوتاهمدت

ارتقای سطح
مهارتها و
دانش

تأمین و بهروزرسانی اطالعات حوزه تصمیمگیری مدیران و کارکنان

کوتاهمدت

کارکنان

تأمین تجهیزات و ابزار شغلی موردنیاز کارکنان

کوتاهمدت

میانمدت

حمایت از نوآوریهای سازمانی

میانمدت

انتخاب گروههای ورزشی از کارکنان سازمان و حمایت از آنها

بلندمدت

آموزش کارکنان با محتوای سبک زندگی سالم

کوتاهمدت

حمایت از تغذیه سالم در سازمان

میانمدت

حفظ سالمتی

برگزاری روز ورزش همگانی فصلی در سطح شهر با حیور کارکنان

معاونت

کارکنان با

تشویق به نرمش در محیط کار سازمان

فرهنگی،

بلندمدت

اجتماعی و

کوتاهمدت

برگزاری تورهای گردشگری خارج از استان جهت تقویت مهارت
های حرفه ای کارکنان
حیور صاحبنظران نظری و اجرایی در منطقه و برگزاری دورههای
کارورزی

بازبینی و اصالح ساختارها رویکردها و

معاونت توسعه

میانمدت

بینالمللی و بهرهگیری از تجربیات آنان

ترویج سبک برگزاری دورههای آموزشی ،ورزشی و فرهنگی برای خانواده کارکنان

مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان

میانمدت
کوتاهمدت

برقراری تعامل با سایر سازمانهای موفق منطقه آزاد در سطح ملی و

زندگی سالم

فرایندهای درونسازمانی از منظر

واحد

زمان

دسترسی برابر

گردشگری

میانمدت

بلندمدت
میانمدت

حمایت از کارکنان زن در دسترسی برابر به خدمات و امکانات موجود

کوتاهمدت

حمایت از حیور زنان و نیروی بومی در بخشهای مدیریتی سازمان

کوتاهمدت

شفاف کردن روند استخدام کارکنان

کوتاهمدت

به فرصتها
تدوین اساسنامه شرایط زیست در منطقه آزاد و ارایه به کارکنان قبل از معاونت توسعه
در رویکردها
میانمدت
مدیریت
استخدام
و فرایندها
تدوین منشور حقوق اجتماعی کارکنان منطقه آزاد
کوتاهمدت
پیشبینی مشوقها و اضافهحقوق بر اساس دستورالعمل مشخص و
شفاف که در دسترس کارکنان باشد

کوتاهمدت
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تعیین مسیر
هدایت
سازمان
بهسوی
مسئولیت

آموزش و ترویج فرهنگ

مسئولیتپذیری اجتماعی در سازمان

اجتماعی

شفافسازی فرایند تعیین دستمزد برای همه کارکنان

کوتاهمدت

مشارکت دادن کارکنان در تعیین سیستم پاداشها و مشوقها

کوتاهمدت

ارتقای شغلی با توجه به سطح مهارتهای مرتبط با پست سازمانی

کوتاهمدت

مناسبسازی دسترسی ساختمانها برای معلوالن

کوتاهمدت

معرفی کارکنان شایسته با روند مشخص و امکان رقابت همه کارکنان

کوتاهمدت

لحاظ کردن مسئولیت اجتماعی در بیانیه مأموریت و چشمانداز سازمان

بلندمدت

تبیین مسئولیت اجتماعی هر نهاد ،سازمان و شرکت درگیر در مجموعه
منطقه آزاد به تفکیک حوزه فعالیتی
اتخاذ کدهای رفتاری و اخالقی مدون که تعهد سازمان را در زمینه
مسئولیت اجتماعی نشان دهد

هیئتمدیره
مدیرعامل

ادغام مسئولیت اجتماعی در دستگاهها ،سیاستها و تصمیمگیریهای

آموزش برای
افزایش آگاهی

انتشار اخبار مربوط به مسئولیت اجتماعی در نشریات سازمان

کارکنان

برگزاری دورههای آموزشی مرتبط

تشویق به

تشویق به کار داوطلبانه کارکنان سازمان در جامعه محلی
حمایت از ایدههای مشارکتی بین سازمانهای مختلف برای تأمین

مشارکت
کارکنان در

نیازهای جامعه محلی

ایفای مسئولیت

گزارش دهی سازمان به همه ذینفعان در خصوص وضعیت درآمدی
و هزینهای

بلندمدت
بلندمدت

سازمان
برگزاری کارگاه آموزشی و سمینارهای علمی

اجتماعی

میانمدت

معاونت توسعه
مدیریت
معاونت
فرهنگی،

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

اجتماعی و
گردشگری

کوتاهمدت

هدف کالن  :2احترام به حقوق سرمایهگذاران اصناف تولیدکنندگان مشتریان و اربابرجوع
هدف خرد:


افزایش رضایت مشتریان



پاسداشت حقوق انسانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی



احترام به حقوق مصرفکننده



پایداری مببت مشتری

راهبردهای هدف :2
راهبرد  :1ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مشتریان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و مشتری مداری
راهبرد  :2بهبود وضعیت تجارت ،تولید و افزایش ظرفیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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سیاستهای اجرایی و طرحهای مشتریان و شرکتهای طرف قرارداد
سازمان
سیاستها

ارایه روند فعالیت در مجموعه
ارائه اطالعات درست و صحیح به مشتریان
انتصاب کارشناسان متخصص و کارآزموده در حوزه مشتریان
الزام به رعایت تعهدات فیمابین
در
پاسخگویی

دیدگاه مشتریان و آمادگی برای شنیدن شکایات و انتقادات
و پیگیری شکایات

پیشبینی مکانیسمهای (حیوری ،مجازی ،تلفنی و )...چندگانه
برای پاسخگویی

مداری

برگزاری دورههای آموزش مشتری مداری به کارکنان
پیشبینی مکانیسم ارزیابی کارکنان
ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان
تسهیل و تسری مراحل اداری
تعدیل مقررات و حمایت از شرکتهای کوچکمقیاس و
بهینهسازی

کسبوکارهای نو

مقررات

شفاف کردن روند اطالعرسانی واگذاری پروژهها
شفاف کردن فرایند واگذاری مجوزهای سرمایهگذاران

گسترش

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

بهبود وضعیت تجارت تولید و افزایش ظرفیت ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مشتریان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و مشتری

راهبردها

طرحها

ظرفیت

مدیریت حقوقی،
امور قراردادها و
امال

بسترسازی برای استقرار صنای نو و زودبازده
تسهیل شرایط و بسترسازی برای ورود فنّاوریهای نو

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

بازرسی ،نظارت و کوتاهمدت
پاسخگویی به
شکایات
معاونت توسعه
مدیریت
معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

میانمدت
میانمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

مدیریت حقوقی ،کوتاهمدت
امور قراردادها و
امال

تدوین بستههای تشویقی سرمایهگذاری داخلی و خارجی

سرمایهگذاری
در حوزه تولید

واحد سازمانی

زمان

کوتاهمدت
میانمدت

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

بلندمدت
بلندمدت

و صنعت
افزایش

بسترسازی برای استقرار دستگاههای لجستیکی هوشمند

ظرفیتهای

بسترسازی برای ورود نسل نوین بیمههای کاال

با تأکید بر

میانمدت
معاونت اقتصادی و

نهادی تجارت
محور لجستیک

معاونت حملونقل میانمدت

تمهیدات الزم برای گسترش بازارهای الکترونیکی

سرمایهگذاری

میانمدت

نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد چابهار | 39

هدف کالن  :3تحقق توسعه پایدار جامعه محلی
اهداف خرد:


کاهش فقر و اشتغالزایی



توزی عادالنه امکانات و خدمات از منظر اجتماعی و فیایی



افزایش برابری فرصتها و دسترسی به مناب



بهبود وضعیت آموزش



حفظ میراث فرهنگی و معنوی



افزایش کیفیت زندگی



افزایش مهارتها



ارتقاء سطح مشارکت نیروهای محلی در فرایند فعالیت واحدهای بنگاه



ارتقاء سطح اعتماد و مشارکت بین نهادی

راهبردهای هدف :3
راهبرد  :1ارتقاء کمی و کیفی آموزش عمومی و مهارتی در راستای توانمندسازی جامعه محلی
راهبرد  :2پیشبرد سالمت با تأکید بر ارتقاء شاخصهای بهداشتی و درمانی حوزه نفوذ منطقه آزاد
راهبرد  :3تهیه مسکن مناسب ایمن و تابآور
راهبرد  :4کاهش نابرابریهای فیایی – اجتماعی و افزایش امکان دسترسی محالت مختلف به
خدمات شهری
راهبرد  :5بهبود وضعیت اشتغال در بخش زراعت گلخانهای و شیالت با توجه به ظرفیتهای بومی و
استفاده از فنّاوریهای روز
راهبرد  :6تقویت زیرساختهای کالبدی و اجتماعی گردشگری با توجه به ظرفیتهای زیستمحیطی،
اجتماعی و فرهنگی
راهبرد  :7توسعه زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی جادهای
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سیاستهای اجرایی و طرحهای جامعه محلی
سیاستها

راهبردها

تسهیل دسترسی

مشارکت در احداث مراکز آموزشی پیشدبستانی و

همگانی به مراکز و

دبستانی با آموزشوپرورش و خیرین مدرسهساز

امکانات آموزشی
باکیفیت و کادر
آموزشی حرفهای با

ارتقاء کمی و کیفی آموزش عمومی و مهارتی در راستای توانمندسازی جامعه محلی

طرحها

اولویت محلههای
کم برخوردار

واحد سازمانی

زمان
میانمدت

حمایت از دانشآموزان استعداد درخشان در رشتههای

کوتاهمدت

مختلف
بورسیه دانشجویان با توجه به مشاغل موردنیاز در مراکز

کوتاهمدت

علمی معتبر
عقد تفاهمنامه همکاری با سازمان فنی و حرفهای برای

کوتاهمدت

دایر کردن رشتههای موردنیاز توسعه صنعتی آینده
منطقه
مشارکت با آموزشوپرورش در ایجاد هنرستانهای فنی

مهارتآموزی و
حرفهآموزی

و حرفهای و کار و دانش پیشرفته

معاونت فرهنگی،

شناسایی و استانداردسازی آموزش حرفههای بومی

اجتماعی و

شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه منطقه به بنگاههای

گردشگری

اقتصادی در رشتههای موردنیاز

معاونت مناب

مشارکت با سازمان فنی و حرفهای در فراهم کردن

انسانی

تسهیالت الزم برای جذب استادکارهای موردنیاز برای

میانمدت
کوتاهمدت
میانمدت

کوتاهمدت

رشتههای جدید
نیازسنجی دورهای مشاغل موردنیاز شرکتها و تربیت

میانمدت

نیروی بومی الزم در این حوزهها
برگزاری مسابقات در زمینه حرفهآموزی و

کوتاهمدت

مهارتآموزی برای تشویق به نوآوری و خالقیت
تشکیل کانونهای محلهای آموزش صنای دستی در

کوتاهمدت

رشتههای بومی منطقه
برگزاری نشست ها و برنامه های علمی ،فرهنگی و

پیشبرد سالمت با

شاخصهای

تأکید بر ارتقاء

ارتباط بین منطقه ای در کشور
دسترسی برابر به

تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه

آب آشامیدنی

آزادشهر چابهار به آب شرب لولهکشی

سالم

تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ

آزاد

بهداشتی و درمانی

اجتماعی ملی در منطقه با هدف معرفی استان و ایجاد
حوزه نفوذ منطقه

کوتاهمدت

معاونت فنی و
زیربنایی

بلندمدت
بلندمدت
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احداث مسیرهای دوچرخهسواری و پیادهروی در شهر

بلندمدت

برگزاری دوره های آموزش سبک زندگی اقتصادی

میانمدت

برگزاری دوره کارآفرینی خرد،کسب و کارهای کوچک
ترویج سبک

برگزاری جشنوارههای کتاب خوانی و تروی نگارش

زندگی سالم

احداث سالنهای ورزشی مناسب و در دسترس برای عموم

ایجاد زیرساختهای مناسب برای معلوالن و سالمندان

معاونت فرهنگی،
اجتماعی و
گردشگری

حمایت از برگزاری ورزشهای بومی
حمایت از احداث مراکز بهداشتی

بلندمدت

حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی

میانمدت

حمایت از احداث مراکز توانبخشی ویژه معلوالن

میانمدت

همگانی به خدمات
بهداشتی-درمانی

ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با هزینه مناسب به

پایه

ساکنان بومی
حمایت از برگزاری برنامههای آموزشی بهداشتی مستمر

کوتاهمدت
مدیریت غذا،

میانمدت
بلندمدت

بورسیه دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی
حمایت از تربیت و آموزش باسوادان بیکار در دورههای

میانمدت

کمک پرستاری ،دورههای مهارتهای کاربردی
آزمایشگاه و سایر مهارتهای این حوزه و استخدام
حمایت از نهادهای مدنی فعال حوزه اعتیاد

بلندمدت

حمایت از مراکز بهداشت در خصوص آگاهسازی و
کاهش بیماری ایدز
کاهش سوءمصرف برگزاری کارگاههای آموزشی درباره سوءمصرف مواد
با همکاری مدارس و مراکز فرهنگی
دایرکردن ایستگاه های سالمت با هدف تروی

کوتاهمدت
معاونت فرهنگی،
اجتماعی و

کوتاهمدت

گردشگری
کوتاهمدت

محصوالت بهداشتی در بین گروههای پرخطر
حمایت و توسعه مراکز بازپروری و اشتغالزایی آنان
تأمین پوشش

کوتاهمدت

دارو و سالمت

برای عموم و در روستاها

مواد اعتیادآور

میانمدت
بلندمدت

روستاها و مراکز دور از دسترس بهصورت دورهای

درمانی بومی

کوتاهمدت

برگزاری جشنواره شهر سالم

دسترسی

نیروی بهداشتی

کوتاهمدت

میانمدت

حمایت از حیور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در

آموزش و تربیت

میانمدت

کوتاهمدت

طراحی بستههای تشویقی برای شرکتها و

مدیریت غذا،

سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تحت پوشش

دارو و سالمت

میانمدت
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همگانی بیمه

قرارداد همه کارگران و کارمندان
ایجاد صندوق های کوچک حمایتی

میانمدت

حمایت از تسهیالت درمانی ارزان و بهصرفه برای

میانمدت

گروههای فاقد بیمه

تشویق به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ساخت
دسترسی به مسکن
مناسب

مسکن ایمن و سازگار با اقلیم منطقه

معاونت اقتصادی

آموزش دورههای بازسازی مسکن فرسوده در بین گروهها و سرمایهگذاری
تشویق شرکتهای فعال در منطقه برای احداث مسکن

سازمان

ایمن و مناسب برای کارمندان و کارکنان خود
تشویق سازندگان مسکن برای استفاده از معماری بومی
ارائه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری به شهر چابهار
کمک به انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی در
روستاهای حوزه نفوذ منطقه آزاد
افزایش محدوده
خدمات سازمان

میانمدت
میانمدت
میانمدت
کوتاهمدت

در ساخت مسکن
معاونت فنی و
زیربنایی

میانمدت
میانمدت

امکان دسترسی عمومی به مراکز فرهنگی و تفریحی
مختص سازمان
حمایت از حیور فعاالن ورزشی ،فرهنگی و هنری در
راستای برگزاری برنامهها
احداث مراکز فرهنگی چندمنظوره (فرهنگی ،تفریحی)

معاونت فرهنگی،
اجتماعی و

میانمدت

گردشگری

در سطح شهر

فنّاوریهای روز

بهبود وضعیت اشتغال در بخش زراعت گلخانهای و کاهش نابرابریهای فضایی – اجتماعی و

پوشش کمیته امداد

خدمات و امکانات شهری

شیالت با توجه به ظرفیتهای بومی و استفاده از افزایش امکان دسترسی محالت مختلف به

تهیه مسکن مناسب ایمن و تابآوری

حمایت از تأمین مسکن مناسب خانوارهای تحت

کوتاهمدت

تقویت ظرفیت

حمایت و تشویق به ایجاد گلخانهها

تطبیق با تغییرات

تشویق به فعالیتهای حفاظت کننده از مناب

اقلیمی

محیطزیستی

افزایش بهرهوری
کشاورزی و درآمد
تولیدکنندگان
محصوالت
کشاورزی خرد

سرمایهگذاری و همکاری با سایر نهادهای محلی در
تحقیقات کشاورزی و توسعه فناوریهای کشاورزی
ارائه مشوقهایی برای اشتغالزایی در حوزه کشاورزی
حمایت از آموزش روشهای جدید کشاورزی
حمایت از گروهها و نهادهای مدنی فعال در حوزه
تروی کشاورزی

بلندمدت
میانمدت
معاونت اقتصادی میانمدت
و سرمایهگذاری

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
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حمایت از
بازاریابی برای
کاالها و

برگزاری جشنوارههای کشاورزی و حمایت از
برگزیدگان

معاونت فرهنگی،
اجتماعی و
گردشگری

فرآوردههای

تشویق شرکتهای تابعه و مشتریان به خرید محصوالت

معاونت فنی و

کشاورزی

بومی موردنیاز

زیربنایی

تقویت زیرساختهای کالبدی و اجتماعی گردشگری با توجه به ظرفیتهای زیستمحیطی اجتماعی و فرهنگی

نصب عالئم و تابلوهای راهنما برای گردشگران در شهر
احداث مراکز گردشگری چندمنظوره برای استفاده از
فعالیتهای مختلف در فصول سال
احداث سرویس بهداشتی مناسب در سطح شهر و نقاط
بهبود امکانات و
زیرساختها

-چابهار

تسهیل حملونقل هوایی ،ریلی و جادهای
نصب تجهیزات و مبلمان شهری کافی و متناسب با اقلیم

معاونت فنی و

کوتاهمدت
معاونت
حملونقل و
ترانزیت
معاونت فنی و
زیربنایی

بلندمدت
میانمدت

آموزش نیروی ماهر در حوزه گردشگری و تور گردانی
حمایت از کسبوکارهای خانگی و بومی

کوتاهمدت

ارائه تسهیالت به شاغالن بخش صنای دستی

کوتاهمدت
کوتاهمدت

برگزاری جشنوارههای مختلف و ارائه صنای دستی و

گردشگری

بلندمدت

کوتاهمدت

غذاهای بومی

مشاغل حوزه

میانمدت

زیربنایی

برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه صنای دستی و

حمایت و توسعه از

کوتاهمدت
کوتاهمدت

گردشگری
راهاندازی خط اتوبوس دریایی کنار

کوتاهمدت

محصوالت خانگی و معرفی ایدههای نو
ارائه تسهیالت برای نوآوری در صنای دستی و برند سازی
حمایت از موسیقی بومی با تأکید بر جریانهای خالق
حمایت از بوم گردی و ارائه تسهیالت به شاغالن بخش

کوتاهمدت
معاونت فرهنگی،
اجتماعی و
گردشگری

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

اجبار به استخدام نیروی بومی در هتلها و مراکز اقامتی

کوتاهمدت

تشویق به استفاده از معماری بومی در مراکز اقامتی

کوتاهمدت

تشویق شرکتهای و مرسسات سرمایهگذار به خرید
محصوالت پوشا

و محصوالت بومی

برگزاری جشنوارههای برونشهری و تبلیغ محصوالت
بومی محدوده

کوتاهمدت
کوتاهمدت
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استفاده از نمادهای هنری بومی در طراحی ساختمانها و

کوتاهمدت

مبلمان شهری منطقه آزاد
برگزاری روز پوشا

بومی در شهر و تشویق به حیور

کوتاهمدت

توسعه زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی جادهای

کارکنان در سازمان بالباس بومی در این روز
حمایت از نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در
محورهای پرتردد
تشویق شرکتها و موسسههای سرمایهگذار برای کمک
به احداث معابر ایمن در محدوده نفوذ هر شرکت
بهبود وضعیت
راهها و کاهش
تصادفات جادهای

معاونت
حملونقل و
ترانزیت

تشویق شرکتها و مرسسات سرمایهگذار به آموزش
تشویق شرکتها و مرسسههای سرمایهگذار برای
برگزاری دورههای آموزشی قوانین شهری در رانندگی
برای دانشآموزان

بلندمدت
کوتاهمدت

رانندگان کامیونها با محوریت رانندگی ایمن
درنظرگرفتن رانندگی ایمن بهعنوان پاداش به رانندگان

کوتاهمدت

معاونت فرهنگی ،کوتاهمدت
اجتماعی و
گردشگری

تشویق شرکتها و مرسسات سرمایهگذار به حمایت از
مراکز توانبخشی برای مجروحان تصادف

میانمدت
میانمدت

هدف کالن  :4حفظ ارتقاء و پایداری ظرفیت زیستمحیطی منطقه
هدف خرد:

حفظ مناب طبیعی
کاهش آلودگیهای محیطزیست دریایی
بهبود الگوی مصرف انرژی
افزایش بهرهوری با توجه به مناب موجود
حفظ میراث زیستی منطقه ،افزایش دسترسی به مناب

راهبردهای هدف :4
راهبرد  :1مدیریت پایدار آب و فاضالب در جهت حفظ مناب آبی منطقه
راهبرد  :2بهبود مصرف انرژی و سرمایه گذاری در انرژیهای نو با تأکید بر ظرفیتهای اقلیمی
راهبرد  :3محافظت و استفاده پایدار از محیطزیست دریایی با تأکید بر خلی چابهار و سواحل پیرامون
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سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیطزیست
راهبردها

سیاستها

طرحها

واحد سازمانی

میانمدت

تأمین منابع آبی

کمک به حفاظت و بازیابی اکوسیستمهای مربوط به آب

پایدار بهمنظور

ازجمله تاالبها ،رودخانهها و دریاچهها

پاسخگویی به

نظارت بر کاهش بهرهبرداری غیرمجاز آب

میانمدت

مشکل کمبود

نظارت بر آلوده نکردن آبهای زیرزمینی با کود و سموم

میانمدت

آب

حمایت از نوآوری در زمینه مصرف آب
گزارش دهی ساالنه برداشت و مصرف آب

معاونت فنی و زیربنایی

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری
معاونت فنی و زیربنایی

حمایت از دستیابی به دسترسی کافی برابر به امکانات
بهبود فاضالب و

فاضالب بهداشتی برای همه

بهداشت محیط

از میان بردن انباشت زباله و به حداقل رساندن رهاسازی

اجرای مدیریت

حمایت از مشارکت گروههای ذینف در مدیریت آب

بههمپیوسته منابع

تشکیل نهادی متشکل از ذینفعان برای نظارت بر

آب در همه

مصرف آب در بخش صنعت ،کشاورزی و خانگی

سطوح

تشکیل و حمایت از گروههای فعال در حوزه آب

میانمدت

میانمدت
کوتاهمدت
بلندمدت

معاونت فنی و زیربنایی
کوتاهمدت

ضایعات و مواد شیمیایی سمی و خطرنا

تشویق کارکنان سازمان به صرفهجویی در مصرف انرژی

کوتاهمدت
معاونت فنی و زیربنایی

معاونت فرهنگی ،اجتماعی

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

بررسی میزان و نوع سوخت مصرفی در سازمان و
برنامهریزی برای بهبود بهرهوری و حذف تجهیزات و

تأکید بر ظرفیتهای اقلیمی

بهبود مصرف انرژی و سرمایهگذاری در انرژیهای نو با

مدیریت پایدار آب و فاضالب برای حفظ منابع آبی منطقه

بهرهگیری از الگوهای کشت مناسب با نیاز به آب کمتر

زمان

معاونت فنی و زیربنایی

کوتاهمدت

امکانات پرمصرف
تأکید بر
بازیافت زباله
در حفظ
محیطزیست

تشویق کارکنان سازمان به بازیافت
حمایت از احداث مرکز بازیافت
پیشبینی سطل زباله بازیافت و جم آوری مناسب آن
آموزش بازیافت به گروههای ذینف
تشویق شرکتها و مرسسات تابعه به بازیافت

معاونت فرهنگی ،اجتماعی
معاونت فنی و زیربنایی
معاونت فرهنگی ،اجتماعی

حمایت از تولیدات بازیافتی و نوآوریها در این زمینه

بلندمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
بلندمدت

ارائه تسهیالت به شرکتها و سرمایهگذاران برای استفاده

معاونت اقتصادی و

از امکانات و تجهیزات کممصرف در ساخت و

سرمایهگذاری

راهاندازی

کوتاهمدت

کوتاهمدت
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حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و

میانمدت

فناوریهای پا
انرژی تجدید
پذیر و
فناوریهای
پاک

ارائه تسهیالت به شرکتها و مرسسات برای استفاده از

کوتاهمدت

فناوریهای پا
همکاری با مرسسات آموزشی و تحقیقاتی برای توسعه

کوتاهمدت

زیرساختهای الزم
بورسیه دانشجویان و محققان بومی در مراکز معتبر و
حمایت از نوآوریهای آنان
ارائه تسهیالت به کسبوکارهای مرتبط با این حوزه

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

محافظت و استفاده پایدار از محیطزیست دریایی با تأکید بر خلیج چابهار و سواحل پیرامون

جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی از همه نوع
پایان دادن به اقدامات نابودکننده ماهیگیری و اجرای

میانمدت

برنامههای مدیریت علمی
شناسایی گونههای نادر و حفاظت از آنها
ارتباطات اکوسیستمی دریا و ساحل در منطقه بهمنظور حفظ

کوتاهمدت
کوتاهمدت

زبالههای دریایی و آلودگی مواد مغذی گیاهی

انجام طرحهای مطالعاتی علمی و دقیق ازنظر شناخت

کوتاهمدت

میانمدت
معاونت فنی و زیربنایی

میانمدت

هماهنگی بین طرحها و توسعه زیستمحیطی در منطقه
مدیریت و
محافظت پایدار
اکوسیستمهای
دریایی و
ساحلی

تعیین مقررات برای فعالیتهای توسعه ساحلی و تدوین
برنامههایی بهمنظور نظارت بر کیفیت زیستمحیطی

میانمدت

طرحهای بخش خصوصی در ناحیه ساحلی و نظارت بر
آنها تا رسیدن به اهداف نهایی
سرمایهگذاری برای اتخاذ روشها و تهیه ابزارهای

بلندمدت

مناسب برای بهرهبرداری بیشتر و پایدار از ماهی تن بدون
صدمه زدن به سایر مناب آبزی در منطقه
توسعه سراچههای پرورش میگو و بهویژه البستر (شاه
میگو) مطابق با استانداردهای زیستمحیطی باهدف
کاهش فشار بر مناب طبیعی البستر

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

بلندمدت

سرمایهگذاری بر روی سواحل صخرهای و پالژها
میانمدت

(سواحل هموار) و رف آلودگیها و جلوگیری از
تخریب و فرسایش ساحل
پیگیری جدی درزمینه مدیریت یکپارچه سواحل منطقه

معاونت فنی و زیربنایی

میانمدت

بخش دوم؛ نظامنامه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد
تجاری -صنعتی چابهار

نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار | 49

چشمانداز و بیانیه مأموریت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه
آزاد تجاری -صنعتی چابهار


چشمانداز مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
چشمانداز مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار،

با افقی  10ساله و برای سال  1407تدوینشده است .انتظار میرود طی  10ساال آیناده بنگاههاای
اقتصادی منطقه آزاد چابهار:

بنگاههایی پیشرو در پایبندی به مسئولیت اجتماعی باشند که عالوه بر پیگیری
توسعه اقتصادی به دنبال تحقق توسعه پایدار از طریق تحول درونبنگاهی،
مشتریمداری ،توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیطزیست باشند.

بیانیه مأموریت بنگاههای اقتصادی
ما بهعنوان بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار با ارتقاء دانش
تعهد و رفاه نیروی شاغل بهبود ارائه خردمات بره مشرتریان مردنظر قررار دادن
مالحظات زیستمحیطی در برنامرههای توسرعه شررکت فراینردهای شررکتی و
مشارکت در توسعه اجتماع محلی نقش اساسی در توسرعه منطقره ایفراء خرواهیم
کرد .هدف ما دستیابی به توسعه پایدارِ منطقه از طریقِ افزایش تعهرد و بهررهوری
شاغالن بنگاهها گسترش سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی در توسعه اقتصادی
منطقه واردکردن جمعیت بومی در فرایندهای بازار و کسربوکار مهرار مسرائل
اجتماعی و ارتقاء ظرفیت زیستمحیطی است.
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اهداف کالن اهداف خرد راهبردها سیاستهای اجرایی و برنامههای
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
بهمنظور تحقاق چشامانداز مسائولیت اجتمااعی بنگاههاای اقتصاادی منطقاه آزاد تجااری -
صنعتی چابهار 4 ،هدف کالن 17 ،هدف خرد 9 ،راهبرد 13 ،سیاست و  61طارح باه شارح ذیال
تدوینشده است:

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


ارتقاء تعلق سازمانی و اخالق حرفهای در راستای مسئولیت اجتماعی



دسترسی برابر به فرصتها و امکانات رفاهی برای همه شاغالن بنگاه



افزایش مهارتها و ارتقای دانش فنی

راهبردهای هدف :1
راهبرد  :1حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی بنگاه
راهبرد  :2آموزش و تروی فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه
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سیاستهای اجرایی و طرحهای درونسازمانی

حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی بنگاه

راهبردها

طرحها

زمان

سیاستها

برگزاری دورههای آموزشی -مهارتی برای شاغلین

کوتاهمدت

ارتقای سطح مهارتها

حمایت از نوآوریها و ابتکارات شاغلین

کوتاهمدت

و دانش شاغلین

جذب نیروی انسانی از بین فارغالتحصیالن فنی حرفهای و
علمی -کاربردی

ارتقای شغلی کارکنان

آموزش و ترویج فرهنگ

مسئولیتپذیری اجتماعی در بنگاه

رفاه و آسایش شاغلین

تدوین دستورالعمل ارتقای شغلی در بین کارکنان

کوتاهمدت

ارتقای شغلی زنان در پستهای مدیریتی و تصمیمگیری

بلندمدت

اختصاص سهمیه استخدام معلوالن و باز پروران

کوتاهمدت

ارتقای شغلی با توجه به سطح مهارتهای مرتبط با پست سازمانی

میانمدت

شفافسازی روند استخدام کارکنان

کوتاهمدت

شفافسازی فرایند تعیین دستمزد برای همه کارکنان

کوتاهمدت

مشارکت دادن کارکنان در تعیین سیستم پاداشها و مشوقها

کوتاهمدت

تعیین حداقل حقوق برای شاغلین

کوتاهمدت

تعیین نماینده گروههای کاری در کمیته امنیت و سالمت کاری

کوتاهمدت

تأمین محیط و ابزارهای ایمنی و بهداشت محیط کاری

کوتاهمدت

برقراری بیمه کاری برای همه شاغلین

کوتاهمدت

تشویق کردن به کار داوطلبانه کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه
در جامعه محلی
مشارکت بین مدیریت و شاغلین در امر تصمیمگیری
تشویق به مشارکت

میانمدت

حمایت از ایدههای مشارکتی بین سازمانهای مختلف برای تأمین
نیازهای جامعه محلی
گزارش دهی سازمان به همه ذینفعان درباره وضعیت درآمدی و
هزینهای

میانمدت
میانمدت
میانمدت
میانمدت
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هدف کالن  :2احترام به حقوق مشتریان و اربابرجوع
هدف خرد:


افزایش رضایت مشتریان



پاسداشت حقوق انسانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی



احترام به حقوق مصرفکننده

راهبردهای هدف :2
راهبرد  :1ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مشتریان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی
راهبرد  :2افزایش تسهیالت و خدمات در راستای مشتری مداری

سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای مشتریان بنگاههای اقتصادی

افزایش تسهیالت و

ایجاد شفافیت و حفظ

حقوق مشتریان در

خدمات در راستای

مشتری مداری

راستای انجام مسئولیت

راهبردها
اجتماعی

سیاستها

پذیرش نقصان و
پاسخگویی

ایجاد
زیرساختها

طرحها

زمان

وجود سیستم مرجوعی کاال و خدمات تولیدی

کوتاهمدت

انتشار عمومی گزارشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

میانمدت

انتشار اطالعات عمومی و مرتبط با مشتری

میانمدت

اصالح و ایمنسازی معابر برای دسترسی به بنگاه

کوتاهمدت

ایجاد تابلوهای راهنما برای باال بردن خوانش محیطی

کوتاهمدت

ایجاد زیرساختهای رفاهی برای مشتریان

کوتاهمدت

ایجاد زیرساختهای بهداشتی برای مشتریان

کوتاهمدت

زیباسازی محیطی

میانمدت
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هدف کالن  :3تحقق توسعه پایدار جامعه محلی
اهداف خرد:


کاهش فقر و اشتغالزایی



توزی عادالنه امکانات و خدمات



افزایش برابری فرصتها و دسترسی به مناب



بهبود وضعیت آموزش



افزایش کیفیت زندگی



افزایش مهارتها

راهبردهای هدف :3
راهبرد  :1ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش رسمی و غیررسمی در راستای توانمندسازی جامعه محلی
راهبرد  :2زندگی سالم و پیشبرد سالمت با تأکید بر ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان جامعه محلی
راهبرد  :3بهبود وضعیت اشتغال و توسعه اقتصادی
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سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای جامعه محلی
سیاستها

طرحها

دسترسی همگانی

حمایت از احداث مراکز آموزشی

میانمدت

باکیفیت و کادر آموزشی حرفهای

مشارکت در افزایش تجهیزات و امکانات آموزشی

میانمدت

به مراکز و امکانات آموزشی

در راستای توانمندسازی جامعه محلی

با اولویت محلههای کم برخوردار

برگزاری دورههای گسترده مهارتآموزی و حرفهآموزی با توجه به
نیازهای شغلی
مهارتآموزی و حرفهآموزی

توسعه اقتصادی

میانمدت

ایجاد و گسترش موسسههای فنی و حرفهای و مهارتآموزی

میانمدت

بهکارگیری فارغالتحصیالن بومی دورههای فنیحرفهای در شرکتها

میانمدت

شناسایی و استانداردسازی آموزش حرفههای بومی
جذب نیروهای حرفهای غیربومی موردنیاز در مراکز آموزشی چابهار و
محدوده نفوذ آن با دادن تسهیالت و مشوقهای الزم

وضعیت بهداشت و درمان جامعه محلی

بهبود وضعیت اشتغال و زندگی سالم و پیشبرد سالمت با تأکید بر ارتقاء ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش رسمی و غیررسمی

راهبردها

زمان

کوتاهمدت

نیازسنجی دورهای مشاغل موردنیاز بنگاهها و تربیت نیروی بومی

میانمدت

دستیابی به دسترسی برابر به

تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد به آب شرب

میانمدت

آب آشامیدنی سالم و تأمین

تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ

میانمدت

انرژی

تأمین انرژی الزم از مناب تجدید پذیر

دسترسی همگانی به خدمات
بهداشتی-درمانی پایه

اشتغال بومی

توسعه اقتصادی

حمایت از احداث مراکز بهداشتی

بلندمدت

حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی

میانمدت

حمایت از احداث مراکز توانبخشی ویژه معلوالن
حمایت از حیور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در روستاها و مراکز
دور از دسترس بهصورت دورهای

میانمدت
کوتاهمدت

ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی باقیمت مناسب به ساکنان بومی

کوتاهمدت

حمایت از برگزاری برنامههای آموزشی بهداشتی مستمر برای عموم

میانمدت

استفاده از نیروی کار بومی

کوتاهمدت

استفاده از نیروی بومی در رده میانی و باالی بنگاه

میانمدت

باال بردن میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

میانمدت

ارائه مشوقهایی برای اشتغالزایی در حوزههای دارای ظرفیت بومی

میانمدت

تأمین اقالم مصرفی و مواد اولیه موردنیاز از تأمینکنندگان محلی

کوتاهمدت

نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار | 55
هدف کالن  :4حفظ ارتقاء و پایداری ظرفیت زیستمحیطی منطقه
هدف خرد:


حفظ مناب طبیعی



کاهش آلودگیهای محیط زیستی



بهبود الگوی مصرف انرژی



افزایش بهرهوری با توجه به مناب موجود



حفظ میراث زیستی منطقه ،افزایش دسترسی به مناب

راهبردهای هدف :4
راهبرد  :1مدیریت پایدار آب و فاضالب با هدف حفظ مناب آبی منطقه
راهبرد  :2محافظت و استفاده پایدار از محیطزیست

سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیطزیست
استفاده بهینه و مجدد از

استفاده مجدد از پساب و فاضالب تولیدی

میانمدت

منابع آبی

استفاده مجدد از پساب و فاضالب تولیدی در فیای سبز

میانمدت

استفاده از آب حاصل از چگالش دستگاههای برودتی

میانمدت

حمایت از نوآوری در زمینه مصرف آب

میانمدت

گزارش دهی ساالنه برداشت و مصرف آب

کوتاهمدت

بهبود فاضالب و

مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب تولیدی بنگاهها

بلندمدت

بهداشت محیط

مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب تولیدی شهری

کوتاهمدت

کاهش زبالههای صنعتی

استفاده از مواد مناسب برای بستهبندی دوستدار محیطزیست

میانمدت

بازیافت زبالههای تولیدی

میانمدت

مشارکت در بازیافت زباله

میانمدت

استفاده از مواد بازیافتی بهعنوان ماده اولیه تولیدات

میانمدت

کاهش میزان تولید گازهای گلخانهای

کوتاهمدت

کاهش میزان تولید ذرات معلق

کوتاهمدت

محیطزیست

برای حفظ منابع آبی منطقه

محافظت و استفاده پایدار از مدیریت پایدار آب و فاضالب در

راهبردها

سیاستها

طرحها

زمان

کاهش آلودگی هوا
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شاخصهای ارکان مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد
تجاری -صنعتی چابهار
با توجه به ماده یک قانون چگونگی اداره منااطق آزاد تجااری -صانعتی جمهاوری اساالمی
ایران که در آن هدف از ایجاد مناطق آزاد را «انجاام اماور زیربناایی ،عماران و آباادانی ،رشاد و
توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم باازار
کار و کاال ،حیور فعال در بازارهای جهانی و منطقاهای ،تولیاد و صاادرات کاالهاای صانعتی و
تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان میکند و ایان اهاداف در راساتای ایجااد توساعه پایادار در
مناطق آزاد است .هدف اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز تعادل بخشی بین رشاد اقتصاادی و
توسعه اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و بهطورکلی ایجاد زمینهای برای توسعه پایادار اسات؛
ازاینرو مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقاه آزاد تجااری -صانعتی چابهاار عاالوه بار ساازمان
منطقه آزاد ،شامل بنگاههای اقتصادی مستقر در منطقه نیز میشوند ،چراکه مجموعه بنگاههاا اعام
از تجاری و تولیدی و سازمان منطقه آزاد با عملکرد و جایگاه خود بهعنوان موتور محرکه توسعه
اقتصادی منطقه محسوب میشوند .به همین منظاور وجاود نظامناماه مسائولیت اجتمااعی شارکتی
برای بنگاههای اقتصادی منطقه الزم و ضروری است.
مسئولیت اجتماعی شرکتی در بنگاههاای اقتصاادی مساتقر در منطقاه آزاد تجااری -صانعتی
چابهار زمانی بهطور کامل محقق میشود که وضعیت موجود میل بهتسراوی برا وضرعیت
مطلوب را داشته باشد؛ ازاینرو نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقتصاادی مشاتمل
بر چهار رکن سازمانی ،مشتریان ،جامعه محلای و محیطزیسات اسات و هار یاک از ابعااد دارای
شاخصهایی هستند که بهوسیله وضعیت مطلوب و وضاعیت موجاود هار بنگااه قابلانادازهگیری
است .این ویژگی نظامنامه مسئولیت اجتماعی برای بنگاههای اقتصاادی ،امکاان مقایساه آنهاا را
فراهم میآورد که بهطور سالیانه میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
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جدول شماره  :3شاخصهای ارکان مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار
ارکان

شاخص

وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

دستمزد

حداقل دستمزد

میزان دستمزد دریافتی

آموزش موردنیاز شاغلین

میزان ساعت آموزش ضمن خدمت

تعداد نیروی کار جذبشده

میزان نیروی کار جذبشده از مراکز فنی و حرفهای و

دارای مهارت

علمی و کاربردی

بیمه

تعداد نیروی کار

تعداد نیروی کار بیمهشده

امنیت شغلی

کمیته امنیت و سالمت شغلی

وجود نماینده گروههای شغلی

مشارکت

تعداد جلسههای درونسازمانی

سازمانی

آموزش

توانمندسازی
ایمنی و بهداشت
محیط کار
رفاه
زنان
ارتقای شغلی

سهمیه استخدام معلولین و

تعداد معلولین استخدامشده

گروههای خاص

تعداد باز پروران استخدامشده

تعداد کارکنان

میزان استفاده از وسایل ایمنی متناسب با شغل

فیای کار

میزان فیای کار دارای بهداشت محیطی

تعداد مشاغل دارای سختی کار

میزان کارکنان مشمول سختی کار

تعداد نیروی کار

تعداد نیروی کار استفادهکننده از سرویس ایاب و ذهاب

پاداش

مشارکت کارکنان در فرایند تعیین پاداش

تعداد نیروی کار

میزان کارکنان زن

تعداد مدیران

میزان مدیران ارشد و میانی زن

میزان ارتقای شغلی سازمانی
صورت گرفته
تعداد گزارشهای اقتصادی،

مشتریان

شفافیت

معلولین و
گروههای خاص
پذیرش نقصان
زیرساخت

میزان جلسههای مشاوره با کارکنان میانی و پایین
میزان جلسات انتقادات و پیشنهادها بین کارکنان و مدیران

اجتماعی و زیستمحیطی

میزان ارتقای شغلی صورت گرفته بر اساس عدالت شغلی
میزان انتشار عمومی گزارشها

حجم کاالی واردشده به بندر

انتشار عمومی اطالعات مربوط به زمان وارد کاال به بندر و

و ترخیص شده

زمان ترخیص آن

معابر منتهی به بنگاه اقتصادی

میزان معابر اصالحشده برای سهولت دسترسی
میزان معابر ایمنسازی شده

تعداد کاالی مرجوعی

میزان قبولی کاالی مرجوعی

استاندارد نسبت تعداد سرویس

نسبت تعداد سرویس بهداشتی اختصاص دادهشده به

بهداشتی به فیای تجاری

فیای تجاری
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استاندارد نسبت فیای مادر و
کود

به فیای تجاری

میزان تابلوهای راهنما برای
خوانایی محیط

جامعه محلی

آب شرب

حجم مصرف آب شرب

مصرف انرژی

حجم برق مصرفی

تأمینکنندگان

حجم خرید اقالم مصرفی و

محلی

مواد اولیه

نیروی کار بومی
توسعه اقتصادی

تعداد تابلوهای راهنما برای خوانایی محیط
میزان تولید آب شرب شرکت
میزان مشارکت در تولید آب شرب توسط شرکت
میزان تولید برق شرکت
میزان خرید از تأمینکنندگان محلی

تعداد نیروی کار
تعداد مدیران

میزان مدیران ارشد و میانی بومی

میزان اشتغال مستقیم
خارجی بناهای تجاری و
گردشگری ساختهشده

پساب فاضالب

تجاری

میزان استفاده از نیروی کار بومی

حجم معماری داخلی و
معماری

نسبت فیای مادر و کود

اختصاص دادهشده به فیای

حجم پساب و فاضالب

میزان اشتغال غیرمستقیم
میزان معماری داخلی و خارجی اقتباسشده از فرهنگ و
معماری بومی
میزان پساب و فاضالب تصفیهشده
میزان مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب کل
میزان استفاده مجدد از پساب و فاضالب تصفیهشده در

استفاده مجدد از

حجم پساب و فاضالب

شرکت

تصفیهشده

میزان استفاده مجدد از پساب و فاضالب تصفیهشده در

مناب آبی

محیطزیست

فیای سبز
حجم آب حاصل از چگالش

میزان استفاده از آب حاصل از چگالش رطوبت هوای

رطوبت هوای کولرگازی

کولرگازی در فیای سبز

استفاده از مواد

حجم استفاده از مواد اولیه قابل

اولیه قابل بازیافت

بازیافت

گازهای
گلخانهای
ذرات معلق
استفاده مجدد از
مواد بازیافتی
زبالههای تولیدی

حجم تولید گازهای گلخانهای

میزان استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت
میزان کاهش گازهای گلخانهای از طریق اقدامات
اصالحی

حجم تولید ذرات معلق

میزان کاهش ذرات معلق از طریق اقدامات اصالحی

حجم استفاده از مواد

میزان استفاده مجدد از مواد بازیافتی

حجم زباله تولیدی

میزان بازیافت زباله تولیدی
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میزان مشارکت در بازیافت زباله تولیدی
محصوالت
دوستدار

حجم محصوالت تولیدی

میزان محصوالت دوستدار محیطزیست

محیطزیست
بستهبندی
دوستدار
محیطزیست

حجم بستهبندی محصوالت

میزان بستهبندی محصوالت دوستدار محیطزیست

