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ن

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 توسعه هستیم که یکی از آنها رویکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتی ( )CSRاست که از دهۀ  1950توسط متفکران رشتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
سازمانهایی که بنا بر مأموریت ذاتیشان تنها بر رشد و توسعۀ منافع و منابع زیر بنایی و اقتصادی خود تمرکز داشتند
و محاسبه سود و زیان اقتصادی ،محوریترین شاخص ارزیابی عملکرد درون و برون دستگاهیشان محسوب میشد ،در
ابتدا تحت فشار مردم و سازمانهای مدنی ،دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند .ضرورت
افزایش اعتبار سازمانی ،پذیرفته شدن در تعامالت بینبخشی حکمرانی ،ورود مؤثر در عرصۀ سیاستگذاری عمومی و
تبادل اندیشه ،تجربه و دستاوردهای سازمانهای دیگر و مطرح شدن نظریههای جدید توسعه در آکادمی ،آنان را بهضرورت
حتمی و گریزناپذیر این الگوی حکمرانی و مشارکت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخص است که عمل سازمانها بر محیط بیرونی تأثیر به سزایی خواهد داشت و نمیتوان سود
و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه را نادیده گرفت .گرایش مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید
اجتماع محلی و ملی در امتداد آن تعریف شده است .لذا تالش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای باشد که
مردم هزینه اضافی متحمل نشوند .ازآنجاییکه عمل سازمانها تأثیر عمدهای بر نظام اجتماعی دارد؛ بنابراین چگونگی
فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که در اثر آن زیانی متوجه جامعه نشود و در صورت رسیدن زیان ،ملزم به جبران آن
باشند .امروزه این تعریف بهضرورت اثرگذاری مثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گسترشیافته است .چنانکه در
بسیاری از کشورها و همچنین نسبت چشمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که
موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهایآن باشد.
جدا از مباحث نظری که در مورد تعریف و نیز ابعاد مسئولیت اجتماعی وجود دارد و پرداختن به آنها مهم است،
نقشه راه مسئولیت اجتماعی هر سازمانی باید با توجه به رسالت توسعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن در سطح ملی
و محلی ،شناخت از جایگاه و اعتبار آن در محیط اجتماعی ،شناسایی مختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوصیات
عام و خاص و سنجش برد اثرپذیری و اثرگذاری بر محیط پیرامونی برحسب تجربیات ملی و بینالمللی تدوین شود.
تالشهایی که شرکتها در حوزۀ مسئولیت اجتماعی خود انجام میدهند ،طیفِ وسیعی دارد و از سرمایهگذاریهای
مادی بر روی یک بِرند تا سیاست و تاکتیکهای ارتباط دوستانه با مشتری را در برمیگیرد .این تالش در وهلۀ نخست با
چشمانداز مشارکت فعال در عرصۀ عمومی و ارتقاء سطح توانمندی و مهارتی جامعه محیطی صورت میپذیرد ،اما موجب
بهبود تصور عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش رسانهای نسبت به فعالیتهای شرکت ،افزایش 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 پتانسیل نیروهای برونسازمانی ،میشود.
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بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسئول رفتار خود و تأثیر بر محیط پیرامونی
است ،سازمان منطقه آزاد چابهار بهعنوان سازمانی توسعهای در سطح ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان در منطقه،
برنامهریزی و اقدام در حوزۀ مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیتی خود در دستور کار قرار
داده است .مسئولیت اجتماعی این سازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاههای اقتصادی حاضر و فعال در محدوده
تعریفشده است.
منطقه آزاد چابهار بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی در چابهار (نقطۀ تالقی دو سند مهم توسعه منطقهای کشور یعنی
توسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق) به دلیل نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه ،تأثیری اساسی بر اقتصاد
و فضای اجتماعی ،دانش و فنّاوری ،تعامالت بینالمللی ،تقویت کریدورهای ارتباطی جنوب -شمال و شرق -غرب،
مناسبات سیاسی و تجاری ایران در منطقه و توسعۀ بندری و حملونقل دارد و ازآنجاییکه مقیاس فعالیتش به سمت فرا
سرزمینی میرود و روندی سریع دارد بهطور حتم بر مناسبات و کنشهای محلی در دو بخش فرهنگ و اجتماع نیز اثرگذار
بوده و از این رهگذر آثار هزینهای چشمگیری که بخشی از آن در همین ابتدای راه مشهود است ،در پی خواهد داشت.
پایداری توسعه مورد انتظار ،نیازمند مشارکت حداکثری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیست است .مشارکت
جامعۀ محلی در شرایطی میتواند محقق شود که در کنار اراده و خواست متولیان توسعه ،مشارکت دادن جامعه محلی
مورد توجه قرار گیرد .مشاهدات عینی ،بهخوبی نشان میدهد که شاخصهای توسعه و مشارکتپذیری جامعه ،خصوص ًا
در حوزههای آموزش ،بهداشت و توانمندیهای مهارتی ،مناسب نیست و این روند در سالهای آتی به دلیل شکلگیری
سایر کانونهای فعالیتی در دو محور پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توسعه و امنیت پایدار ،بهعنوان پیشنیازهای ضروری امکان بهرهگیری از فرصتهای بیبدیل منطقه ،نیازمند اقدامات
اساسی ،همهجانبه و عمومی توسط همه سازمانها و بنگاههای فعال اقتصادی حاضر در منطقه است .با چنین رویکردی،
مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار میتواند در نقش " پیشران فعالیتهای اجتماعی در مدل توسعه درونزا "
عمل نماید و ضمن کاهش حس نارضایتی و دغدغه نسبت به پیامدهای توسعه اقتصادی در فضای محلی ،از احتمال گسست
اجتماعات محلی از مجموعه اقدامات توسعهای در آینده ،پیشگیری نماید و پتانسیل بالقوه نیروهای بومی را احصاء و در
راستای چرخۀ رشد اقتصادی ،ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی اعضاء جامعه محلی فعلیت بخشد .چنین برهمکنشی جزء از
راه تعامل پایدار و هدفمند ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیاستگذاری با نیروهای اجتماعی و فعاالن بخش مدنی میسر
نخواهد بود که رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقق این مهم است که با تالش موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علوم اجتماعی در کشور و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین
ایمانی جاجرمی تدوین گردیده است که وظیفه میدانم از زحمات ایشان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشم .این
نظامنامه بر پایۀ مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شهری چابهار و مناطق همجوار و ضرورتهای آتی توسعه ،نیازمندیهای
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مشارکتپذیری و حضور حداکثری جامعه و الزامات توسعه پایدار را بهدرستی استخراج و در قالب هدف ،راهبرد ،سیاست
و برنامه بهعنوان نقشه راه سازمان منطقه آزاد و شرکتهای فعال در این مجموعه تدوین کرده است.
نظارت علمی بر اجرای فرایند مطالعاتی بر عهده جناب آقای دکتر عبدالوهاب شهلیبر 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 تشکر را داشته باشم .در پایان ،از همکارانم و نیز همهکسانی که در این
اقدام ارزشمند یاریگر سازمان منطقه آزاد چابهار بودهاند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برنامه
در جهت توسعه پایدار منطقه با رویکرد جلب مشارکت حداکثری جامعه محلی و مراقبت از محیطزیست ،حرکت نماییم.
عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذ شته ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار یکی از قطبهای جذاب اقت صادی در سطوح بینالمللی،
منطقهای و ملی در جنوب شرق ایران بوده ا ست .پس از تأ سیس منطقه آزاد چابهار و ا ستقرار فعالیتهای متعدد تجاری،
صنعتی و خدماتی در محدوده آن ،زیر ساختهای تو سعهای منا سبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقت صادی به وجود آمده
است که میتوانند بهمثابه پیشرانهای رونق اقتصادی-اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
تو سعه در چابهار ،همچون تو سعه در جای دیگری ،درکنار ایجاد فر صتهای کاری منجر به تحوالت جمعیتی و
اجتماعی پرشتتتابی شتتده استتت که بدون توجه به آنها آینده منطقه دچار چالشهای استتاستی خواهد شتتد .افزایش ستتریع
جمعیت در منطقه شتهری چابهار و رشتد فزاینده شتهرنشتینی نامتوازن منجر به شتکل گرفتن مستائل اجتماعی متعددی در
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگری در الگوهای گذشتتتته توستتتعه و نیز برنامهریزی برای ارتقاء
شاخصهای توسعه اجتماعی را میطلبد.
ستتتازمان منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار بهعنوان جدیترین بازیگر توستتتعه منطقه تاکنون ،موفق یت های
چ شمگیری دا شته ا ست اما تا ر سیدن به سقف ظرفیتهایش م سیری طوالنی در پیش دارد .ا ستقرار رویکرد م سئولیت
اجتماعی شتترکتی در این ستتازمان یک نهادستتازی جدید برای پایبندی هر چه بیشتتتر به توستتعه جامعه محلی و افزایش
بهرهوری منابع اختصاص داده شده در این حوزه است.
برای تدوین نظامنامه مستتئولیت اجتماعیِ منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،مطالعات مختلفی انجام گرفت تا به
شتتناخت دقیقی از موضتتوع و حوزههای عمل ،دستتت یابیم .در جلد اول ،پس از بیان کلیات پژوهش ،نظریهها و مدلهای
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش ،با نگاهی به نتایج حاصتتل از بررستتی نمونههای موفق از
تجارب عملی کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربهی عملی به بارگیری این رهیافت در  5سازمان موفق
(که مبتنی بر معیارهای م شخص انتخاب شدهاند) مورد بررسی قرار گرفته ا ست .در این بخش ،چگونگی عملیاتی نمودن
مستتتئولیت اجتماعی در چند بخش مجزا (چشتتتمانداز ،اهداف و ذی نفعان اصتتتلی ،ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،
حوزه های تمرکز و اقدامات پیشبینی شتتتده در قالب هر رکن و در نهایت ،گز یدهای از اقدامات عملی انجامشتتتده)
بررستتتیشتتتده و در انتها ،مهمترین رهنمودها در قالب جداولی جمعبندی شتتتدند .البته باید در نظر داشتتتت که نمونههای
بررستتیشتتده بهعنوان تجارب موفق جهانی ،عموماً دارای ستتابقهایی طوالنی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر
برنامهای جامع بودهاند و مراحل اولیه آن را پشت سر گذاشتهاند ،پس نباید انتظار داشت که برنامههای تدوینی در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آغاز شبیه یا نزدیک به برنامههای فعلی اجرا شده در
آنها باشد .همین امر ،لزوم طرح مفهوم اولویتبندی اقدامات را بیشازپیش مشخص میکند.
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در مجلد دوم ،با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه ،ت صویری م ستند از م سائل و ویژگیهای اجتماعی
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار ،ترستتتیم شتتتده استتتت .با تحلیل دادههای جمعآوریشتتتده ،یک نیازستتتنجی از مهمترین
حوزههایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنها ستتازماندهی شتتوند ،صتتورت پذیرفت و
بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای تهیه نظامنامه مورداستتتفاده قرار گرفت .در ادامه تأکید میشتتود که تعیین حوزههای
فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت .هدفمند بودن ارائه خدمات و مشتتخص
بودن جامعه هدف در جهت پیشتتتبرد برنامههای مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیستتتت که همگی از
شناخت صحیح جامعه محلی حا صل می شوند و تالش بر این ا ست تا فارغ از حوزه اقت صادی ،در دو حوزه اجتماعی و
محیطزیست نیز بتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
جلد سوم گزارش ،حاوی نظامنامه م سئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار ا ست که در قالب دو بخش )1
نظامنامه ستازمان و  )2نظامنامه شترکتها و بنگاههای اقتصتادی فعال در محدودهی منطقه آزاد ،تنظیمشتده استت .در این
مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات ،اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که
برآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی پژوهشاند ،توضتتتیح داده شتتتدهاند .در ادامه ،اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد
چابهار در حوزهی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان ،ستتاختار اجرایی
نظامنامه معرفی شده ا ست .پس از مبانی ،متن ا صلی نظامنامه ارائه شده ا ست که بخش مربوط به سازمان ،مت شکل از 4
هدف کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح و بخش مربوط به شرکتها ،متشکل از  4هدف کالن،
 19هدف خرد 15 ،راهبرد 33 ،سیاست اجرایی و طرح است.
در مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد ،فایلهای پاورپوینت کارگاههای آموزشتتتی برگزارشتتتده و نیز
گزارش تصویری از مطالعات میدانی ارائهشده است.
طرح اقدام پژوهی« 1تدوین برنامه راهبردی_ عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار که از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار به مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه
تهران واگذارشتتده استتت ،نخستتتین طرح پژوهش تی -مداخلهای در ستتازمانهای مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،
شناخت مسائل درونسازمانی و برونسازمانی و نیز طراحی مدلهای مداخلهای بهمنظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن
در توسعه زیرساختهای حوزه نفوذ محیط بالفصل آن است.

در این طرح که مبتنی بر یک روش شنا سی میانر شتهای جامعه شناختی ،اقت صادی ،مدیریتی و شهر سازی ا ست،
تالش شده که با شناخت م سائل اجتماعی-اقت صادی محیط بالف صل ،م سائل اداری و مدیریتی درون سازمانی ،تجربههای
جهانی ،منطقهای و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی و مفاهیم ،نظریهها و استاندارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،نقشه راه
.Action research
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تحول ستتتاختاری برای بازتعریف و بازمعماری ستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدوین شتتتود تا این ستتتازمان بتواند با نگاهی
واقعبینانه به چالشهای اجتماعی محیط پیرامون و نیز آگاهی از منابع ان سانی سازمان و کن شگران جامعه محلی از گفتمان
و الگوهای مدیریتی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در هزینه کرد منابعی که برای توستتعه اجتماعی جامعه محلی اختصتتاص
میدهد بهره ببرد و راهبردیتر عمل کند و همچنین سهم بیشتری در توسعه منطقهای جنوب شرق کشور ایفا کند.
برای انجام این مهم ،موستتتستتته مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشتتتگاه تهران بهعنوان مجری پروژه با مدیریت
اینجانب اقدام به ت شکیل تیم پژوه شی کرد .اع ضای تیم دکتر سعید معیدفر (دکترای جامعه شنا سی) ،دکتر ح سین ایمانی
جاجرمی (دکترای جامعهشتتناس تی توستتعه) ،دکتر مونا ولیک جزی (دکترای طراحی شتتهری) ،کاظم رحیمی (کارشتتناس
ارشد توسعه اجتماعی) ،رامین صفی یاری (کارشناس ارشد توسعه اجتماعی) ،آرش خان دل (کارشناس ارشد مدیریت)،
عبدالطیف کاروانی (دان شجوی دکترای جامعه شنا سی م سائل اجتماعی) ،طال ر ستمی (کار شناس ار شد پژوه شگری) و
فاطمه خاوری (کارشتتناس ارشتتد ادبیات) بود که از همکاری همه نامبردگان نهایت ستتپاس را دارم .هماهنگیهای امور
اداری پروژه را کارکنان بخش اداری مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه تهران ،انجام دادند که از تکتک
آنها تشکر میکنم.

حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

7

8

 -1کلیات تحقیق
-1-1

بیان مسئله و ضرورتها

در عصتتتری که بخش چشتتتمگیری از وظایف و نقش حاکمیتی دولتها به شتتترکتهای دولتی و خصتتتوصتتتی
واگذارشتتتده استتتت ،چگونگی عملکرد آنها تأثیر بنیادین بر تمامی جنبههای زندگی مردم اعم از اقتصتتتادی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیا سی دارد .در چنین شرایطی دیگر نمیتوان تو سعه پایدار را فقط از دولتها مطالبه کرد ،میزان تعهدی که
شتترکتها بهحقوق کارکنان و مشتتتریان ،منافع جامعه محلی ،حفاظت از محیطزیستتت ،اخالق عمومی ،عدالت اجتماعی،
بهدا شت و آموزشهای عمومی ،رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی دارند ،سرنو شت تو سعه جوامع را رقم میزند به همین
دلیل این پدیده باعث شتتتده استتتت که نقش اجتماعی شتتترکتها در مرکز توجه نظریهپردازان اجتماعی و نیز جنبشهای
اجتماعی قرار گیرد.
از منظری خردتر ،اجتماعی کردن ا ستراتژیِ تجاری ،اقدامی بهمنظور خلق سرمایه اجتماعی برای شرکتهاستت
که منجر به افزایش بهرهوری و نیز جلب رضایت جامعه حوزه نفوذ میشود .سرمایه اجتماعی در کنار سرمایههای انسانی،
مالی و اقتصادی ،منبع باارزشی است که از طریق ارتقای اعتماد متقابل و مشارکت میان «انسانها« ،انسانها و سازمانها» و
«سازمانها با سازمانهای دیگر» ،برای شرکتها خلق اعتبار میکند.
در دیدگاههای سنتیِ مدیریت توسعه ،سرمایههای اقتصادی ،فیزیکی و انسانی مهمترین نقش را ایفا میکردند؛ اما
در حال حا ضر گفته می شود برای تحقق تو سعه ،بی شتر از آنکه به سرمایه اقت صادی ،فیزیکی و ان سانی نیازمند با شیم به
سرمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا بدون سرمایه اجتماعی ،ا ستفاده بهینه از دیگر سرمایهها بهطور کامل انجام نخواهد شد.
در جامعهای که فاقد سرمایه اجتماعی ا ست ،سایر سرمایهها ابتر مانده و کم بازده می شوند؛ ازاینرو ،مدیرانی موفقترند
که بتوانند درک درستی از اهمیت کارکرد سرمایه اجتماعی داشته باشند.
استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتی 1تعهد دائمی و پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بهمنظور کنترل و مدیریت
پیامدهای اجتماعی ،اقتصتتتادی و محیطزیستتتتی و کمک به جامعهای استتتت که در آن فعالیت میکند؛ درواقع استتتتقرار
مسئولیت اجتماعی شرکتی استراتژیای دوجانبه برای تعهد شرکتها به وظایف حاکمیتی انتقالیافته به آنها و نیز ارتقاء
سرمایه اجتماعیشان است.
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار که بهمنظور تسریع روند توسعه اقتصادی کشور از اوایل دهه  1370در
چابهار و در هم سایگی دریای عمان تأ سیس شد ،ظرفیت نهادی و زیر ساختی ویژهای برای تو سعه ملی و منطقهای ا ست
که توان سته ا ست بهمثابه نوعی پی شران تو سعه ،تمرکزی در فعالیتهای خدماتی و تولیدی در بندر چابهار ایجاد کند؛ اما
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برای محقق کردن اهدافی که در اسناد برای آن در نظر گرفتهشده است و نیز قابلیتهای استراتژیکی که داراست ،مسیری
طوالنی در پیش رو دارد.
این سازمان از زمان تأسیس تاکنون ،متناسب با واقعیتهای سیاسی-اقتصادی کشور و نیز جهتگیریهای اصلی
مدیران هر دوره ،راهبردها و برنامه های متفاوتی را تعریف ،تدوین و اجرایی کرده استتتت؛ البته نباید کتمان کرد که
عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار نهفقط متأثر از متغیرهای درون سازمانی؛ بلکه متأثر از متغیرهای برون سازمانی و بهطور
خاص ،برنامههای توسعهای محقق شده یا نشده دستگاههای عمومی دیگری است که وظیفه نقشآفرینی در توسعه ملی و
منطقهای را بر عهدهدارند.
به نظر میرستتد ریشتته بخشتتی از مستتائل اجتماعی شتتایع در حوزه نفوذ ستتازمان منطقه آزاد چابهار همچون فقر،
حاشیهنشینی ،کمبودهای بهداشتی و درمانی ،گسترش بیرویه سکونتگاههای غیررسمی ،کمآبی ،ضعف شاخصهای
شهرسازی ،افت تحصیلی و  ...به فقدان نگاه آمایش سرزمین در برنامههای توسعه ملی و نیز توسعه منطقهای ارتباط دارد.
سازمان منطقه آزاد چابهار نوعی توسعه نقطهای در بخشی از شهر چابهار به وجود آورده است و مردمی که به دلیل نبودن
سیا ستهای کارآمد تو سعه رو ستایی و در اثر خ شک سالی ،ک شاورزی کمبنیه شان را ازد ستدادهاند و به منطقه شهری
چابهار که از قدیماالیام ،ضعیفترین شاخصهای تو سعه اقت صادی و اجتماعی را دا شته ا ست ،با فراوانی باال مهاجرت
میکنند و منجر به شکل گرفتن وضعیت بغرنج کنونی شدهاند .در این وضعیت ،ضمن اهمیت ارتقاء نقش سازمان منطقه
آزاد چابهار در برنامههای فقرزدایی و توستتعهای ،ضتتروری استتت ستتایر دستتتگاههای دولتی متناستتب با گستتتره و عمق
معضالت ،برنامههای توسعهای خودشان را تعریف و به وظایف حاکمیتیشان پای بند باشند.
تدوین برنامه راهبردی _ عملیاتی استتتقرار رویکرد مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در ستتازمان منطقه آزاد چابهار،
رویکرد جدیدی در کیفیتبخشتتتی به فعالیتها و مأموریتهای قانونی این ستتتازمان استتتت تا بتواند با تکمیل روندهای
جاری و نیز شناخت علمی مسائل اجتماعی جامعه محلی و نیز اولویتبندی آنها ،برنامههای توسعه اجتماعی را متناسب با
واقعیتهای اجتماعی تدوین کند و توسعه اجتماعی مطلوبی را برای مردم منطقه شهری چابهار رقم زند.
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 -2-1روش تحقیق

انجام هر مطالعه و پژوه شی نیاز به چارچوبی علمی و منظم دارد تا پژوه شگر بتواند م سیر در ستی را در جهت نیل
به یاف ته های دقیق و علمی طی ک ند .نظر یه پردازان ت عاریف مت عددی از روش شتتت ناستتتی ارا ئه داده ا ند و همچنین
روششناسیهای گوناگون و متفاوتی را با توجه به نوع و موضوع مطالعه و اهداف آن مطرح کردهاند.
در تحقیقات توستتعه ای ،هدف اصتتلی اجرایی شتتدن مطالعه بهصتتورت پروژه ای توستتعه ای استتت و انجام چنین
پژوهشهایی با تیمی متشکل از تخصصهای مختلف و هزینهای کالن در مدتزمان نسبتاً طوالنی انجام میشود ،موضوع
موردبرر سی در این مطالعه ،تدوین نظامنامه م سئولیت اجتماعیِ منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار ا ست .به سبب اینکه
این موضوع هدفی توسعهای را دنبال میکند و سعی بر آن دارد تا وضعیت موجود حوزه نفوذ و منافع گروههای مختلف
ذینفعان شناخت و در راستای بهبود شرایط ،سیاستها و طرحهای اجرایی مختلفی پیشنهاد دهد؛ مطالعه توسعهای خوانده
می شود .طرح های اجرایی پی شنهاد شده می تواند تغییرات مثبتی را در شرایط زی ست افراد ذینفع به وجود آورد .مطالعه
حاضر براساس نوع و ماهیت دادههای پژوهش ،مطالعهای تلفیقی است .در مطالعات تلفیقی ،هم از روشهای کیفی و هم
کمی با هم استفاده میشود .تحقیق کیفی مبتنی بر روششناسیهای تفسیری است و در آن محقق به فرآیند معنی و درک
حاصتتل از واژگان و تصتتاویر تمایل دارد .تحقیق کیفی بستتیار ظریف و عمیق مستتائل را مورد شتتناستتایی قرار میدهد .با
استتتتفاده از این روش می توان پیچیدگی مستتتئلههای اجتماعی را شتتتناستتتایی کرد .همچنین با بهکارگیری این روش در
تحقیقات میتوان هر چه بیشتر شرایط را واقعی نمود و از شرایط تصنعی و غیرواقعی (اتفاقی که بیشتر در تحقیقات کمی
رخ میدهد) ،فاصله گرفت؛ که پایه و اساس مطالعات ویژگیهای تحقیق کیفی بوده است .با این وجود در کنار دادههای
کیفی که با استتتفاده از تکنیکهای مختلف گرد آوری و مورد تجزیه و نحلیل قرار گرفته ،ستتعی شتتده استتت از داد ه های
کمی نیز برای تأیید یافتههای کیفی میدان استفاده شود .در روش تحقق کمی ،بیشتر به دنبال بررسی ویژگیهایی از جامعه
ه ستیم که بتوان آن ویژگیهای را به کلیت جامعه تعمیم داد .در این روش با اعداد ،فراوانی و در صد فراوانی و ...سرکار
داریم و از داده ها به صتتورت آمارههایی از جامعه به تعمیم ویژگیهای موردبررستتی می پردازیم .کاربردی ترین تکنیک
مورد استفاده در روشهای کمی ،استفاده از پیمایش و تحلیل ثانویه دادههای گردآوری شده است.
در این مطالعه از دو رویکرد کیفی و کمی برای گردآوری و تجزیهوتحلیل دادههای میدانی استتتتفادهشتتتده که به
شتترح زیر استتت .در هرکدام از رویکردها روشهای متفاوت و ابزارهای مختلفی را میتوان به کار برد .با توجه به مراحل
مختلف هرکدام از روشها و تکنیکهای گردآوری داده توضیح دادهشده است.
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مطالعات اسنادی و کتابخانهای

مطالعات کتابخا نهای :در این مطالعات به بررستتتی ادبیات موضتتتوعی و تحقیقات انجامشتتتده در این حوزه،
مطالعات نظری حوزه م سئولیت اجتماعی و شرکتی و نمونههای موردی با توجه به ویژگیهای مدنظر پرداخته شده ا ست.
حاصتتل این مطالعات و استتتفاده از دادهها و نتایج تحقیقات انجامشتتده میتواند به شتتکل پسزمینهای نظری در مراحل و
تکنیکهای بعدی تحقیق بر روی موضوعات ،محققان را کمک و هدایت کند.
مطالعات ا سنادی :از این تکنیک از استتناد و اطالعات موجود در مراکز مربوط مانند منطقه آزاد چابهار ،مرکز
آمار ایران ،سازمان برنامهوبودجه و استانداری استان سیستان و بلوچستان  ...جهت تحلیل متغیرهای موردنظر ا ستفاده شده
است .بر این اساس از اطالعات موجود در سرشماریهای بین سالهای  1365تا  1395و شاخصهای شهرستانی ،استانی
و کل کشور جهت تحلیل و مقایسه در سه سطح شهرستانی ،استانی و کل کشور استفاده شده است .مراجعه به طرحهای
باالدستی منطقه و مطالعات انجام شده در حوزه توسعه سواحل مکران ،اسناد طرح جامع و طرح تفصیلی شهرستان چابهار
و ...در روشتتن شتتدن ابعاد مستتائل اجتماعی و فرهنگی کمک شتتایانی کرده استتت .استتتفاده از اطالعات مرکز آمار ایران
جهت شناسایی خصوصیات جمعیتی اجتماعی منطقه حوزه نفوذ از قبیل وضعیت اشتغال و گروههای شغلی ساکنین ،هرم
سنی ،رشد جمعیت ،میزان مهاجرت و دیگر خصوصیات نیز مورداستفاده قرار گرفت.
در ارتباط با تحلیل وضعیت عملکردی منطقه آزاد چابهار در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی از دادههای اسنادی
مربوط به معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه آزاد چابهار ا ستفاده شد .این دادههای فعالیتهای مربوط به حوزه م سئولیت
اجتماعی شرکتی را در سالهای اخیر نشان میداد.


مطالعات میدانی

تحقیق میدانی نه به روشتتتی خاص ،بلکه به محیط میدانی اطالق میشتتتود که تحقیق در آن صتتتورت می گیرد.
روشهای گردآوری اطالعات در میدان متعددند منتهی محور آنها عموماً مشتتتاهدات محقق استتتت .گاه محقق در مقام
مشاهدهگر عضوی از گروه مطالعه است (یا رابطه نزدیکی با آن گروه دارد) .گاه محقق نسبت به آن محیط غربیهای بیش
نی ست .در مواردی ابزارهای م شاهده کامالً تنظیم شدهاند :ممکن ا ست این ابزارها شامل دوربین و ویدئو و دیگر و سایل
ضبط کننده بوده یا فقط به محقق و یادداشتهای وی متکی باشد .مطالعه میدانی از مزیت ارائۀ تصویر عمیقی از محیطها
برخوردار استتتت .به همین دلیل خواندن مطالعه میدانی درباره محیطها یا ستتتازمانهای اجتماعی بیش از خواندن مطالعه
آزمایشتتتی یا پیمایشتتتی به خواندن یک رمان میماند .مطالعه میدانی متمرکز و موشتتتکافانه استتتت .مشتتتاهدات عمیقتر و
دقیقترند .زبان تخصصی فنی روشهای مصنوعی و طرح ریزی شده کمتر است.
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مکان تحقیق (میدان) می بایستتت نمونه بارزی از محیط اجتماعی باشتتد .یک محیط انستتانی در حالت طبیعی ،در
زمان و مکان واقعی و در امور مربوطه و فرایندهای گسترش آن مورد نظر است .در یک مطالعه میدانی گردآوری دادهها
تا حدود زیادی از این الزامات ن شئت می گیرد .دادهها را میبای ست از میان اع ضای ا صلی محیط موردمطالعه و برا ساس
برنامهای مبتنی بر جریان طبیعی پدیدهها گردآوری نمود .میدان تحقیق بهترین مکان برای یافتن دادههای بکر و ناب است.
تحقیق میدانی موفق مستلزم خالقیت باالیی در طرحریزی مطالعه و کشف معنای امور موردمطالعه است ،امّا مهمتر از همه
ذهنیت علمی محقق استت که طرح را هدایت میکند و به اهداف اصتلی آن رهنمون میستازد در پژوهش های میدانی از
روش های مختلفی برای گردآوری داده های موردنیاز استتتفاده می شتتود ،اما عمده ترین روش های مورد استتتفاده شتتامل
مشاهدهی مشارکتی ،مشاهدهی مستقیم و مصاحبههای سازمانیافته و عمیق است.
انجام مطالعات میدانی در دو بخش انجام شتتد که به علت اهمیت موضتتوع گردشتتگری در منطقه آزاد ،بخشتتی از
مشاهدات و مصاحبهها در روزهای نخست عید نوروز  1397انجام شد .بخش دوم کار نیز در اواخر فروردین  1397انجام
شد .روش اصلی پژوهش به صورت مشاهده مشارکتی و مصاحبه عمیق بوده و روش تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه و
مشتتاهدات به شتتیوه «تحلیل تماتیک (موضتتوعی)» بوده استتت .انتخاب نمونهها برای مصتتاحبه به روش نمونهگیری غیر
تصتتتادفی هدفمند بود؛ بهطوری که برای دستتتتیابی به اطالعات کافی و موثق درباره مستتتائل موردنظر با مستتتئولین ،افراد
صتتاحبنظر و مطلعین امر مانند روستتای ادارات آموزش پرورش ،بهزیستتتی ،محیطزیستتت ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،
شورای شهر چابهار ،شهردار کنارک و ...در سطح شهر ستانی و مدیران ار شد و معاونان سازمان منطقه آزاد مانند معاون
فنی و زیربنایی ،معاون حملونقل ،معاون توسعه مدیریت ،مصاحبه به عمل آمد.


تکنیک مشاهده

مشاهده یعنی توجه منظم و سیستماتیک به پدیدهها و ثبت رویدادها به یک مکان خاص و توجه به موضوعاتی که
در یک محیط اجتماعی یا مکان مشخص وجود دارد و میتوان از این رفتارها ،به کسب اطالعات مؤثر و علمی پرداخت.
موارد م شاهده مانند م شاهده محیط ،م شاهده منا سبات میان مردم ،م شاهده منا سبات و رفتارهای بین گروه ها و نهاد های
اجتماعی ،م شاهده رفتارها ،فعالیتها و کنشها ،م شاهده رفتارهای کالمی و ...گوناگون ا ست .همچنین میتوان م شاهده
را به انواع متفاوتی از جمله ،م شاهده م ستقیم ،م شاهده ناپیو سته ،م شاهده جزئی ،م شاهده کانونی ،م شاهده کلی یا آزاد،
مشاهده مشارکتی تقسیم کرد که بهترین نوع آن در پژوهشهای اجتماعی ،مشاهده همراه با مشارکت است.
در این مطالعه ،از مشتتاهده کلی و آزاد در آشتتنایی با ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی ستتاکنین شتتهر چابهار،
ارتباطات اجتماعی ،و ضعیت کالبدی ،و ضعیت گرد شگری و جاذبههای آن ،امکانات شهری و د ستر سیها و ...ا ستفاده
شتتت د .در طی دفعات مختلف ،تیم تحقیق که به استتتتقرار موقت در شتتتهر چابهار و بازدید از مناطق مختلف آن انجامید،
دادههای حاصل از مشاهده ضبط و مورد تحلیل قرار گرفت.
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مصاحبه عمیق

یکی از با ارزش ترین و پراستتتفاده ترین تکنیک های گردآوری داده های پژوهش های علوم اجتماعی بهخص توص
مطالعات موردی و میدانی مصتتتاحبه استتتت که امکان کستتتب اطالعات دقیق تر و عمیق تر را برای فراهم می آورد .تعداد
زیادی از محققین کیفی ،جهت گردآوری داده های تحقیق از مصتتتاحبه های عمیق رستتتمی با مردم استتتتفاده می کنند.
مصتتاحبهها می تواند ستتازنده یا غیر ستتازنده باشتتد ،مصتتاحبه ،تکنیک تحقیقی مناستتبی برای اینکه بدانیم مردم چه فکری
میکنند و چه احساسی در مورد هر چیزدارند به شمار میآید .از این تکنیک میتوان جهت به دست آوردن اطالعات در
مورد متغیرهای موجود در مدل مفهومی به شکلی عمیقتر و کیفیتر ا ستفاده نمود .بر این ا ساس با مدیران و کار شنا سان
منطقه آزاد در حوزه معاونت توستتتعه مدیریت و نیروی انستتتانی ،معاونت اجتماعی و فرهنگی ،معاونت حملونقل و
ترانزیت ،مدیریت غذا و دارو ،مدیریت اداره کار ،معاونت فنی و زیربنایی و همچنین با بیشتر ادارههای شهرستان از جمله،
اداره آموزشوپرورش ،اداره کار ،اداره تأمین اجتماعی ،اداره بهزیستی ،اداره محیطزی ست و ...شورای شهر و شهرداری
مصاحبههای عمیق انجام شد .برای بررسی وضعیت جامعه محلی و محیطزی ست با ساکنین ،کسبه و افراد تأثیرگذار منطقه
و شهر چابهار ،گروهها و انجمنهای داوطلبانه و ...مصاحبهها و جلساتی برگزار شد.
این تکنیک بی شتر در شناخت مو ضوع و اکت شاف م سائل و م شکالت حوزه فراگیر و همچنین ر سیدن به ا شباع
نظری در شناسایی نیازها جامعه محلی مورد استفاده قرار گرفت .نحوه انجام مصاحبهها ،بیشتر به صورت باز و نیمهباز بوده
و تعداد مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.


گروههای کانونی

1

پس از شتتناخت متغیرها با روشها و تکنیکهای فوق و به دستتت آوردن اطالعات نستتبتاً عمیق ،در این مرحله از
گروههای کانونی برای برر سی عمیقتر و چندجانبهتر متغیرها ا ستفاده شد .بر این ا ساس برگزاری گروههای کانونی بین
شورای شهر چابهار و کنارک ،شورای رو ستای تیس ،معتمدین و ساکنان محلی و سازمانهای مردمی که به نحوی در
تغییرات انجامشده در منطقه آزاد ذینفع هستند ،مثمر ثمر بود.


تقسیمکار

با تشتتکیل تیم پژوهشتتی ،متناستتب با جایگاه و تخصتتص هرکدام از اعضتتاء و نیز شتترح خدمات پیوستتت قرارداد،
بخش های مختلف پژوهش ،مشخص و وظایف هرکدام از اعضا ابالغ شد؛ بدین ترتیب دکتر ایمانی جاجرمی ،مسئولیت
طراحی و راهبری پروژه ،دکتر سعید معیدفر ،مسئولیت تنظیم رویکرد نظری مسئولیت اجتماعی متناسب با ساختار جامعه
ایران ،آرش خان دل ،مسئولیت تنظیم مفاهیم ،نظریهها و استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی و برگزاری کارگاههای
آموزشتتی و ،...دکتر مونا ولیک جزی ،مستتئولیت تنظیم تجربههای جهانی ،منطقهای و ملی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی و
Focus groups
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برگزاری کارگاههای آموزشتتتی ،رامین صتتتفی یاری ،مستتتئولیت گردآوری و تنظیم دادههای میدانی و تحلیلهای ثانویه
آماری و تدوین نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار ،کاظم رحیمی ،مستتتئولیت گردآوری و تنظیم دادههای
میدانی ،تدوین نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد چابهار و انجام امور هماهنگی میان اعضتتتای تیم پژوهش و
عبدالطیف کاروانی ،مسئولیت گردآوری و تنظیم دادههای میدانی مربوط به گردشگری را بر عهده گرفتند.


گردآوری منابع و مأخذ

پس از تشتتکیل تیم پژوهشتتی و ترستتیم مراحل و روندهای پروژه ،تهیه و بررستتی منابع مختلف استتنادی مرتبط با
موضوع موردمطالعه آغاز شد و هرکدام از اعضای تیم پژوهش به مطالعه منابع گردآوری شده مرتبط با حوزه کاری خود
پرداختند.


تدوین متن گزارش

دادههای حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی در زمان انجام کار ،فیشبرداری و یا ضبط شدند و پس از خروج از
میدان با استتتتفاده از تکنیک های روش تحقیق مرتبط با هرکدام از آنها ،کدگذاری و تحلیل شتتتدند و ستتتپس نگارش
هرکدام از فصول انجام شد.


برگزاری کارگاههای آموزشی

ازآنجاییکه ماهیت این پروژه تنها پژوه شی نبوده؛ بلکه اقدام برای گفتمان سازی سازمانی و نیز ترویج مفاهیم و
رویکرد مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در میان کارکنان و مدیران ستتازمان منطقه آزاد چابهار استتت ،برگزاری کارگاههای
آموز شی یکی از ف صول خدمات ا ست .به این منظور اولین کارگاه آموز شی با عنوان «برر سی تجارب جهانی م سئولیت
اجتماعی شتتترکتی ) ،»(CSRدر تاریخ  1397/1/29برگزار شتتتد .این کارگاه آموزشتتتی بهمنظور نهادینهستتتازی رویکرد
مسئولیت اجتماعی شرکتی در دو سطح کارشناسان منطقه آزاد و همچنین مدیران و روسای سازمان برنامهریزیشده بود.
هدف از برگزاری کارگاه ،تشتتریح مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی ( 1)CSRو بررستتی تجارب موفق جهانی
پیرامون کاربست عملی این رهیافت در کشورهایی مانند کره جنوبی ،امارات متحده عربی و عمان بود و ابعاد عملیاتی آن
در حوزههای جامعه محلی ،محیطزیست ،مشتریان و کارکنان موردبررسی قرار گرفت.
همانطور که گفته شد ،کارگاه در دو سطح مختلف مسئولیتی برگزار شد و بدین دلیل ،گفتوگوهای انجام شده
و بازخوردها با توجه به سطح نیاز ،نوع موضوع و میزان مسئولیت سازمانی افراد متفاوت بود .در هر دو مورد ساختار ارائه
به صورتی آماده شده بود که در ابتدا معرفی مختصری از مسئولیت اجتماعی شرکتی انجامشده و پسازآن تجارب جهانی
بررسی و تبیین شد تا ارتباط ذهنی بهتری با موضوع برقرار شود.
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 -3-1نقشه مفهومی و فازبندی ارتقاء مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی
چابهار

نقشه مفهومی طرح مبتنی بر «اعتماد اجتماعی تعمیمیافته» و رویکرد سازمانی مسئولیت اجتماعی شرکتی است که
بر اساس نظریات صاحبنظران مسئولیت اجتماعی شرکتی و تجربیات موفق جهانی تدوین شده است که از  4فاز به شرح
ذیل تشتتکیلشتتده استتت که در این پژوهش با توجه به ستتطح قرارداد به فازهای  1و  2پرداخته میشتتود و ادامه کار طی
قرارداد جدیدی ادامه مییابد.
جدول شماره  :1 -1مراحل طرح
فاز

عنوان

1

گفتمان سازی ،فرهنگسازی و آموزش

2

تدوین رویکرد

3

برنامهریزی و سازماندهی

4

پایش و کنترل

مراحل

مرحله اول ،گفتمان سازی ،شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و تعهد
مرحله دوم ،تدوین نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
مرحله سوم ،تعریف و تدوین محدودههای عمل
مرحله چهارم ،ایجاد کمپین حمایت گری اجتماعی برای ترویج مسئولیت اجتماعی
شرکتی سازمانی در میان ذینفعان
مرحله پنجم ،تدوین اسناد پشتیبان
مرحله ششم ،تعیین شاخصهای کلیدی عملکرد و ساختار اجرایی
مرحله هفتم ،تدوین گزارش ساالنه مسئولیت اجتماعی شرکتی
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جدول شماره  :2 -1فازهای طرح
فاز یک :گفتمان سازی و آموزش

آگاهی و اطالعرسانی

شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و شناخت

فاز سوم :برنامهریزی و سازماندهی

فاز دوم :تدوین رویکرد

فاز چهارم :پایش و کنترل

تعیین مسیر بر اساس وضعیت موجود و تتتدو ین یتتک ک م پ ین حمتتایتتت گری ا ج تمتتا عی و  -پایش عملکرد واحدهای ذیربط

برگزاری دورههتتای آموزشتتتی و پنتتل هتتای مطلوب

هم کاری های جمعی برای ترویج مستتتئول یت اجت ماعی  -استتتت فاده از بازخورد های اجرای بر نا مه های

نخبگان ،میزگردها و نشتتتستتتتهای مختلف با پیشتتنهاد ستتیاستتتها و راهبردهای نوین شرکتی سازمانی در میان ذینفعان سازمان
حضور ذینفعان

اجرای مدیریت تغییر

تدوین کتابچه

ارائه راهبردهای ارتقای آگاهی عمومی

کوتاه مدت برای اصتتتالح تصتتتمیمگیری ها در
برنامههای میانمدت

بررستتتتی برنتتامتتهر یزیهتتای ا جراشتتتتده و بهی نه کاری و بررستتتی تجر به ستتتتایر برنامهریزی بهمنظور دستیابی به الگوی مناسب و صحیح
برنامهریزی

تدوین نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانی

رویکردهای پیگیری شده

سازمانها و کشورها

بررسی نیازها و استراتژیهای بلندمدت

تتتدوین استتتتراتژیهتتای کلی رویکرد تعریف فرصتهای مشارکت با جامعه محلی

تدوین فهرستتتتی از ستتتر ما یه های اجت ماعی حرکتی ستتتازمان در مستتتیر مستتتئولیت گستتتترش شتتتب که بینالمللی ستتتتاز مان در بر نا مه ها و
رویدادهای منطقهای مسئولیت اجتماعی شرکتی

همکاری با واحدهای ذیربط بهمنظور تقویت
مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمانی
تدوین چارچوبهای پایش مستتئولیت اجتماعی
شرکتی سازمانی ،سنجش اثربخ شی شیوههای
مسئولیت اجتماعی شرکتها در سازمان

سازمان

اجتماعی شرکتی

بررسی و استخراج مواد قانونی مرتبط

مشتتتخص کردن مستتتیر از نق طه آ غاز دستتتورالعملهای جدید تدوین وظایف و مستتئولیتهای دستتتتورالعمل های اجرایی چون دستتتتورالعمل

ارا ئه پیشتتتن هاد قوانین ،بخشتتت نا مه ،مقررات ،ضتتتوابط و بتتهکتتارگ تیتتری آیتتیتتننتتامتتههتتا ،ضتتتتوابتتط و
نهادی و قانونی

(وضع موجود) تا مطلوب

ستتتاختار اجرایی و ستتتازمانی مستتتئولیت اجتماعی برای مدیریت ریسک اجتماعی در سازمان
استتتتقرار تدوین آییننامهها و دستتتتورالعملهای اجرایی
چون ریستتتک اجتماعی گفتگو با ذی نفعان و تدارکات
مسئوالنه و ...
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 -1-3-1مرحله اول :گفتمان سازی ،شناخت انتظارات و ایجاد آگاهی و تعهد
در مرحله اول طرح از طریق برگزاری فوکوس گروپ (بحث گروهی متمرکز) با مدیران ارشتتد ،میانی و عملیاتی
ستتازمان منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،وضتتعیت موجود ستتازمان در ارتباط با موضتتوع مورد ارزیابی قرار گرفت و
مواردی چون :ستتیستتتم مدیریت اجتماعی ستتازمان ،برنامههای کنونی و پیشتتین در ارتباط با الزامات مستتئولیت اجتماعی
شرکتی ،سرمایهگذاری و بودجه تخصیص داده شده ،فرایندهای سازمان که مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی هستند و
میزان آگاهی ،تعهد و استنباط مدیران از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی موردمطالعه و بررسی قرار میگیرد تا موقعیت،
انتظار و اهداف سازمان و زیرمجموعههای آن در برابر م سئولیت اجتماعی شرکتی سازمان تعیین شود و آشکار شود که
چه فرصتها و تهدیدهایی سازمان و جامعه را پیش از توجه به این رویکرد متأثر کرده است.
در این مرحله برنامههایی برای ایجاد آگاهی و تعهد بدین شرح تهیه تدوین و پیشبینی میشود:
 -1اجرای سمینارهای آموزشی برای کارکنان و مدیران که بهصورت کوتاهمدت و فشرده برگزار خواهد
شد.
 -2برگزاری جلسات فوکوس گروپ (گروه متمرکز) برای کارکنان و مدیران بهمنظور استنتاج عوامل
مخرب مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان
 -3تولید محتوی و گفتمان سازی پیرامون مسئولیت اجتماعی شرکتی در ارتباط با وظایف و ماهیت کار
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار از طریق تدوین و تألیف کتابچههایی که قابلیت استفاده برای
ذینفعان را داشته باشد.
 -4برگزاری نشستهای مردمی با برخی مقامات محلی ،بازیگران جامعه محلی ،تأمینکنندگان و
پیمانکاران عمده و  ...بهمنظور بررسی میزان حساسیت ،آگاهی و تعهد این گروه از ذینفعان .این مرحله برای
مشاور پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است بهگونهای که مشاهدات در این مرحله ،نقشه راه آینده پروژه را
مشخص و شفاف میکند .فعالیتهای فوقالذکر از طریق ابزارهای زیر انجام خواهد پذیرفت:
 -2-3-1مرحله دوم :تدوین نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
برای تعیین شمول مسئولیت اجتماعی شرکتی ،شناسایی مسائل مرتبط و اولویتبندی آنان ،یک سازمان باید
موضوعات ذیل را در محدوده مسئولیت اجتماعی شرکتی خود مدنظر قرار دهد:


حاکمیت سازمانی



کارکنان و فعالیتهای کاری



محیطزیست



عدالت اجتماعی
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کلیات تحقیق



کسبوکار عادالنه



مسائل مربوط به مشتریان و مصرفکنندگان



مشارکت در توسعه جوامع محلی



حقوق شهروندی

متناسب با نتایج بهدستآمده از مرحله اول و مطالعات بهینه کاوی ،مسیر حرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی
چابهار در جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی مشخص میشود .پیشنویس اولیه نظامنامه بر این اساس تدوین
خواهد شد .تدوین پیشنویس نیز یک فعالیت پویا و مداوم است که در طول پروژه انجام میشود و در مراحل پایانی
پروژه ،نهایی میشود.
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 -2نظریهها و مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی
 -1-2فلسفه وجودی مسئولیت اجتماعی شرکتی

درحالیکه دولتها بهطور سنتی ،بهتنهایی م سئولیت بهبود شرایط زندگی مردم را بر عهدهدارند ،نیاز جوامع بیش
از توانایی و قابل یت دولت ها برای برآوردن آن هاستتتت .در این راستتتتا ،نگاه ها در حال تغییر جهت از دولت ها به نقش
فعالیتهای اقتصادی افراد و شرکتها در جامعه است و روی کسبوکارها متمرکزشده است؛ بهگونهای که شرکتهای
مترقی به دنبال متمایز کردن خود از ستتایرین ،ازنظر میزان درگیر بودن و توجه به مستتئولیتهای اجتماعی هس تتند .در این
زمان که بنگاههای اقت صادی روزبهروز حجیمتر و بزرگتر می شوند و بر تعداد شان افزوده می شود ،بهتبع تأثیر شان نیز بر
ستتاختار و نظام اجتماعی افزایش مییابد .بهعبارتدیگر ،شتترکتها و بنگاههای اقتصتتادی در درون یک ستتاختار و نظام
اجتماعی بهمثابه یک خرده نظام اجتماعی عمل میکنند و در یک دور نمای گستتترده ،نوعی وابستتتگی متقابل به یکدیگر
را به نمایش میگذارند (امیدوار.)2009،
از اواخر قرن نوزدهم ،توجه به جامعه و ضتتترورت مستتتئول یت اجتماعی افزایش یافت و از اوا یل  1920به بعد،
محققان حوزه بنگاه و شرکت بر مسئولیت اجتماعی سازمانها تأکید کردند .با توجه به سیر طی شده ،میتوان بهرهگیری
از مفهوم مسئولیت اجتماعی را به سه مرحله تقسیم کرد:
-

مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود؛ این دیدگاه تا دهه  1930پابرجا بود.

-

مدیریت مبتنی بر اعتماد ( )1960-1930جنبشهای اتحادیههای کارگری به شرکتها فشار آوردند که

عالوه بر مدنظر داشتن سودشان ،به مسائلی مثل منافع کارگران ،برنامه بیمه و بازنشستگی و شرایط کاری بهتر،
توجه کنند و در مرحله بعد ،بین عوامل مؤثر در حداکثر سازی سود و خواستههایی که جامعه از آنها دارد تعادل
ایجاد کنند.
-

مدیریت کیفیت زندگی؛ از دهه  1960تاکنون این مرحله مبتنی بر این فلسفه است که مدیران و

سازمانها باید خود را مستقیماً در عملیات درمان بیماریهای اجتماعی دخالت دهند (صالحی امیری و مطهری
نژاد.)1390 ،
مطابق هر یک از سه دوره تاریخی مذکور میتوان گفت ،سه دیدگاه بر رفتار مدیران اثر داشته است:



الف :دیدگاه کالسیک

در این دیدگاه هدف ا صلی بنگاه اقت صادی ،حداکثر سازی سود و منافع بلندمدت سازمان ا ست و بهطور م ستقیم
کاری به فعالیتهای اجتماعی ندارد و مستتتئولیت اجتماعی را تولید کاال و خدمات با حداقل هزینه برای جامعه تعریف
میکنند .این دیدگاه بر ا ساس اقت صاد سرمایهداری و د ست نامرئی آدام ا سمیت بنانهاده شده ا ست .بر ا ساس این نظریه،

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

د ست نامرئی نظام سرمایهداری بهگونهای عمل میکند که به نفع جامعه خواهد بود .ف ضای رقابتی ،سبب عر ضه کاال با
حداقل قیمت و حداکثر کیفیت و رابطه خوب با مشتتتتریان خواهد شتتتد .مدیران به مستتتائل داخلی میپردازند و به محیط
خارجی کاری ندارند و بر این عقیدهاند که ابتدا باید به حل م سائل داخلی پرداخت و سپس به م سائل بیرونی توجه کرد.
فریدمن ،بر این عقیده است که مدیران ،مالک سازمان نیستند؛ بلکه کارکنانی هستند که در مقابل صاحبان سهام یا مالکان
مو س سه م سئولاند؛ ازاینرو م سئولیت ا صلی مدیران ،اداره سازمان به بهترین صورت و ک سب بی شترین منفعت ا ست.
فریدمن توجه به مسائل رفاهی و مسئولیت اجتماعی را از وظایف سیاستمداران جامعه میداند (پیشین).
اسکات از نظریههای دوره  1900تا  1930به الگوی سیستمهای بسته حقوقی یاد میکند .این نظریهها ،سازمانها را
ابزارهایی میداند که برای حصتتتول به اهداف از پیش تعیینشتتتده ،طرحشتتتدهاند و هیچ یک از آنها به آشتتتفتگیها و
فر صتهایی که در ارتباط با محیط بزرگتر به وجود میآید توجه نمیکنند و تنوع و نامعینیِ نا شی از ارتباط سازمان به
محیط ،پوشتتیده میماند ،بدان توجه نمیشتتود یا انکار میشتتود (استتکات .)1375 ،این نظریهپردازان ،ستتازمانها را ابزاری
ماشینی ،برای نیل به اهداف تصور میکردند و به تحقق کار آیی در بخشهای کارکردی داخلی سازمان توجه میکردند
(رابینز .)1379،بها ستثنای وبر ،نظریهپردازان اولیه حقوقی ،توجه چندانی به اثر بافت و سیع اجتماعی ،فرهنگی و فناوری بر
ساختار یا عملکرد سازمان نمیکردند و توجه آنان ،متمرکز بر رخسارههای درونی سازمان بود (اسکات.)1375،



ب :دیدگاه مسئولیتپذیری

بر استتتاس این دیدگاه ،مدیران باید نستتتبت به گروههای خاصتتتی که بر روی ستتتازمان یا منافع و اهداف آن اثر
میگذارند احساس مسئولیت کنند .گروههایی که بر موفقیت سازمان سهیم هستند عبارتاند از سهامداران ،سرمایهداران،
مشتریان ،رقبا ،اتحادیههای کارگری ،کارکنان ،عرضهکنندگان ،اعتباردهندگان ،سازمانهای دولتی و( ...صالحی امیری و
مطهری نژاد.)1390 ،
استتکات ،دهههای  1930تا  1960را دوره الگوهای حقیقی بستتته میداند .در دیدگاه س تیستتتم حقیقی ،ستتازمانها
مت شکل از گروههای اجتماعی ه ستند و میکو شند خود را با شرایط ویژهای که در آن به سر میبرند وفق دهند و حفظ
کنند؛ بنابراین حفظ بقاء ،هدف عمده سازمانهاست (اسکات .)1375،نظریهپردازان این دوره ،پیشفرض سی ستم بسته را
در نظر دا شتند ولی روی روابط غیرر سمی و م سائل مربوط به انگیزههای غیراقت صادی نیز تأکید میکردند (رابینز.)1379،
موضوع موردنظر آنان ،شناخت ماهیت اجتماعی سازمان است .از نظریهپردازان این دوره با نام بنیانگذاران مکتب روابط
ان سانی یاد می شود که سازمانها را پدیدههایی مت شکل از افراد و وظایف میدان ستند و دیدگاه ان سانی را بهجای دیدگاه
ما شینی ،عر ضه کردهاند (رابینز .)1379،بین نظریات مختلف نظریهپردازان سی ستم حقیقی و محیط ،ارتباطی پدید میآید.
اغلب تحلیلگران روابط سازمانی بر ترتیبات درونی سازمان و آثار آنها بر کارکنان ،تمرکز و سازمان را همچون سی ستم
بسته ،بررسی میکنند (اسکات.)1375،
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ج :دیدگاه عمومی مسئولیت اجتماعی

این دیدگاه ،منطبق بر مرحله سوم ا ست و دامنه گ ستردهتری از م سئولیتپذیری را ارائه میدهد .دیدگاه عمومی
مسئولیت اجتماعی ،بنگاههای اقتصادی را شرکای دولت و سایر مؤسسات و نهادهای جامعه میداند و ملزم میکند تا در
جهت حل م سائل و م شکالت جامعه و بهبود زندگی عموم افراد در کنار سایر مؤ س سات عمومی فعالیت کنند .ازآنجاکه
جامعه ،اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به سازمان میدهد سازمانها نیز باید تالش کنند مشکالت عمومی نظیر
فقر ،بیکاری ،آلودگی ،تورم و  ...را ریشتتهکن نمایند .صتتاحبان کستتبوکار و تجارت و ثروتمندان باید خود را مستتئول
مراقبت از افراد و رفاه آنان بدانند .کارنگی معتقد استتت که مراعات حال و وضتتعیت ناتوانان جامعه از وظایف صتتاحبان
سرمایه و ثروتمندان ا ست ( صالحی امیری و مطهری نژاد .)1390 ،در جدول زیر برخی از نکات برج سته اندی شههای سه
مکتب مذکور دستهبندیشده است.
جدول شماره  :1 -2سیر تکوین فلسفه مسئولیت اجتماعی شرکتی
مرح له اول :مدیر یت مبتنی بر
اندیشهها

کسب حداکثر سود
( 1800تا )1920

گرایشها

تنها منافع شخصی

ارزشهای اقتصادی

حداکثر کردن سود

ارزشهای فنی

فناوری از اهمیت زیادی برخوردار است
کارکنان باید مشتتکالت خود را در خانه

ارزشهای اجتماعی بگذارند .آنطور که دوست دارم سازمان
را اداره میکنم.
ارزشهای سیاسی

ارزشهای محیطی

ارزشه ای زی ب ا
گرایی

مرحله دوم:

مرحله سوم:

مدیریت مبتنی بر اعتماد

مدیریت کیفیت زندگی

( 1920تا )1960

( 1960به بعد)

منافع شخصی

منافع شتتتخصتتتی ،منافع افراد ذینفع

منافع افراد ذینفع و ذیربط سازمان

سازمان ،منافع جامع

ستتتود در حد کفا یت؛ مردم و پول ،هر دو
مهم هستند.
فناوری مهم است ولی افراد هم مهم هستند

مردم از فناوری ،مهمتر هستند

انسانها عالوه بر نیازهای اقتصادی ،نیازهای

ما کل یت شتتتخص را به استتتتخدام

دیگری نیز دارند.

گرفتهایم .مشارکت گروهی

دولتی خوب ا ست که حداقل دخالت را دولت ،عنصتتتری نامطلوب ولی ضتتتروری
کند.

است.

ه مکتتاری دولتتت و ب نگتتاههتتای
اقتصتتتتادی برای حتتل مشتتتکالت
اجتماعی

محیط ،سرنوشت مردم را کنترل میکند .مردم میتوانند محیط را کنترل و تغییر دهند

ارزشهای زیبا گرایی مفهوم ندارند.

مردم از پول مهمترند

ارزش های زیبا گرایی خوباند ولی ما به
آنها نیاز نداریم.
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با ید محیط را حفظ کنیم تا کیف یت
زندگی بهتری داشته باشیم.
با ید ارزش های زیبا گرایی مان را
حفظ کن یم و در حراستتتتت آن
مشارکت کنیم.

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

 -2-2مکاتب نظریه مسئولیت اجتماعی شرکتی

سه مکتب مهم درزمینه دفاع از نظریه م سئولیت اجتماعی شرکتی ارائه شده ا ست که عبارتاند از :مکتب اخالق
کسبوکار ،مکتب تجارت و جامعه و مکتب مدیریت مسائل اجتماعی
الف -مکتب اخالق کستتبوکار1؛ این مکتب نگرشتتی اخالق گرایانه به موضتتوع دارد و بر ستته اصتتل مهم تأکید
میکند :نخ ست رعایت قواعد و ا صول اخالقی درزمینه فعالیتهای اقت صادی و تجاری ،دوم ،توجه بیشازپیش به م سائل
اخالقی در موضتتوعاتی که مرتبط با انستتان استتت .ستتوم ،ایجاد نوعی تعهد و تکلیف به رعایت اصتتول اخالقی که در هر
جامعه وجود دارد (ترکات و ستتتلمون .)2005،به عقیده این مکتب ،شتتترکت ها باید در روابط خود با جامعه که در آن
فعالیت میکنند ،ستتهامداران خود و ستتایر اشتتخاص ثالث ،اخالق را ستترلوحه کار خود قرار دهند (اندرل .)1999 ،به نظر
اینان ،رعایت اخالق همان مسئول بودن شرکت به لحاظ اجتماعی است.
ب -مکتب شتترکت و جامعه2؛ دومین مکتب در توجیه این نظریه ،مکتب شتترکت و جامعه استتت .این مکتب بر
همزیستتتی میان جامعه و شتترکت تمرکز دارد و با قبول این واقعیت که شتترکت واحدی جدا و مجموعهای از قراردادهای
خ صو صی میان افراد ا ست ،همزی ستی و م شارکت با جامعه را مبنای رعایت م سئولیت اجتماعی از سوی شرکت میداند
(ترکات و سلمون.)2005،
ج -مکتب مدیریت مستتائل اجتماعی3؛ مطابق این مکتب که دربرگیرنده نگرشتتی ستتودمند و درعینحال پیشتترفته
ا ست ،بر این مبنا تأکید دارد که باید به م سائل اجتماعی بهمثابه عن صری راهبردی در اداره شرکت نگری سته شود ،چراکه
طرف دیگر به ارتقای ارزش اجتماعی کمک میکند .بر استتتاس این نظریه ،مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی یک ابزار
پاسخگویی راهبردی برای شرکتها در مقابل سیاستهای آشفته مرتبط با جامعه است (دیویس.)1966 ،
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 -3-2سیر تاریخی نظریههای مسئولیت اجتماعی شرکتی

شرکتها مانند ا شخاص حقیقی شهروندان جامعه بوده و ن سبت به آن دارای حقوق و در قبال آن دارای وظایفی
ه ستند؛ ازاینرو تبیین وظایف و م سئولیتهای آن در قبال اجتماع ،امری ضروری ا ست .ایجاد حوزهای به نام م سئولیت
اجتماعی ستتازمان و تبیین ابعاد آن ،تالشتتی بهمنظور تبیین این وظایف استتت .این مفهوم با تغییر مبانی فلستتفی و دیدگاه
دانشمندان به سازمان و محیط آن ،تحوالتی داشته است .مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مدت زیادی است که توجه بخش
آکادم یک ،پژوهشتتتگران ،شتتترکت های غیردولتی و دولت را به خود جلب کرده استتتت و بهعنوان یکی از ابعاد مهم
فعالیتهای عملیاتی شرکتها ،درآمده است .افزایش جهانی شدن تجارت ،باال رفتن اهمیت استراتژیک روابط ذینفعان
و رشد مدیریت تصویر (نمای) شرکت ،سه عامل کلیدی و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکتی
ا ست .شرایط امروز جهان و ف ضاهای جدیتتتتتد ک سبوکار ایجاب میکند تا رهبران و مدیران سازمانها و شرکتهای
بزرگ ،نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی سازمانشان ایجاد کنند.
طرح بحث مستتتئولیت اجتماعی بهطور ملموس به زمان آدام استتتمیت یعنی اواخر قرن هجدهم برمیگردد .وی به
مو ضوع ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کو شش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد
بود .در دهه  1989کارنگی مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتها را مشتتتخص نمود .دیدگاه کارنگی بر پایه دو اصتتتل ،اصتتتل
خیرخواهی و ا صل قیمومیت یا سرپر ستی ،گذارده شده بود .ا صل خیرخواهی بهعنوان یکی از م سئولیتهای افراد و نه
یک سازمان ،بهحساب میآید اما بهموجب اصل قیومیت سازمانها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر
بدانند .مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی ،توستتط دو پروفستتور دانشتتگاه هاروارد ،برل و مینس در ستتال  1930در کتاب
«شتترکت مدرن و مالکیت خصتتوصتتی» نیز مطرح شتتد ،همچنین داد در ستتال  1932معتقد بود مدیران عالوه بر مستتئولیت
اقتصادی ،در برابر سهامداران و جامعه مسئولیت دارند (داد)1932،؛ اما شواهد نشان میدهد که اصطالح رسمی «مسئولیت
اجتماعی شرکتی» برای اولین بار در اثر باون« ،مسئولیت اجتماعی یک بازرگان» در سال  1953دیده میشود( .سن)2011،
در آن زمان هدف اصتتتلی تأکید بر وجدان اجتماعی بازرگانان و نه بر خود شتتترکتها بود .ادبیات مستتتئولیت اجتماعی
شرکتها در  1960گسترش یافت که عمدتاً بر این سؤال تأکید داشت که مسئولیت اجتماعی چه معنایی داشته و اهمیت
آن برای واحد تجاری و جامعه چقدر است( .کارول )1999 ،یکی از مهمترین مطالعات این دوره ،کتاب کالرنس والتون
در  1967بود که برداشتن تمایل و خواست داوطلبانه شرکت ن سبت به انجام م سئولیتهای اجتماعی تأکید دا شت .وی با
نگرش اخالقی به مقوله مستئولیت اجتماعی ،رویکردی متضتاد با دیدگاه اجباری موجود اتخاذ کرده و استتدالل نمود که
شرکت بهتنهایی مفهوم نداشته و شرکت سالم در جامعه بیمار نمیتواند وجود داشته باشد ،درواقع وابستگی دوطرفه میان
شرکت و جامعه وجود دارد (والتون.)1967 ،
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در دهه  1970بهتدریج دو اصتتطالح دیگر شتتامل واکنش اجتماعی شتترکتی (با تأکید بر رویکرد حمایتی الزم از
ستتتوی شتتترکتها و برقراری ارتباط میان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتها و مدیریت استتتتراتژیک) و عملکرد اجتماعی
شرکتها ( سنجش مسئولیت اجتماعی شرکتها) به ادبیات علمی اضافه شد (آکرمن و باتر .)1976،در دهه  1980مفهوم
ذینفعان موردتوجه همگان قرار گرفت که اصطالحات قبلی را تحتالشعاع قرارداد و پسازآن مفهوم مسئولیت اجتماعی
شرکتی و تئوری ذی نفعان مکمل هم مح سوب شدند ،بهطوریکه موجب تکمیل و تحکیم یکدیگر میگردند (کلک و
پین سکه .)2006 ،کارول در سال  1979م سئولیت چهارگانه مدیران ک سبوکار را م سئولیت اقت صادی ،م سئولیت حقوقی،
مسئولیت اخالقی و مسئولیت فداکاری عنوان کرد (کارول .)1979،در سال  2003جانسون مسئولیت اجتماعی را یکی از
نقشهای اسا سی شرکت در کمک به جامعه میداند و فعالیتهایی ازجمله افزایش سوادآموزی ،حذف فقر و بیکاری و
حفظ محیطزی ست را بهعنوان نمونه مثال میزند (جان سون .)2003،پرینی ،معتقد ا ست م سئولیت اجتماعی یعنی پا سخگو
بودن شتترکت در قبال فعالیتها استتت و شتتامل هفت موضتتوع :کار آیی عملیاتی ،حداکثر امنیت ،حفظ محیطزیستتت،
کیفیت نوآوری ،گفتمان آزاد ،تو سعه مهارت و شهروند م سئول می شود (پرینی .)2003،کچران نیز در سال  2007معتقد
ا ست در محیط ک سبوکار جدید ،مدیران باید هم م سئولیت اجتماعی شرکت و هم عواقب جدی مخاطرات را بر عهده
بگیرند (کچران .) 2007،رامستتتاد مستتئولیت اجتماعی را تعهد داوطلبانه ستتازمان برای ایفای وظایف شتتفاف و غیر شتتفافی
استتت که انتظارات جامعه ،بهطور قراردادی ،بر عهده شتترکت نهاده استتت .بنا به این تعریف ،مستتئولیت اجتماعی ،راهی
است با هدف ارتقای گرایش اجتماعی برای اعتالی نظم اساسی جامعه و شامل وظایفی می شود که چهارچوب قانونی و
قراردادهای اجتماعی را در برمیگیرد (رامستاد.)2018،
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 -4-2مسئولیت اجتماعی شرکتی در بوته نقد

م سئولیت اجتماعی شرکتی منتقدانی نیز دا شته ا ست .میلتون فریدمن ،اقت صاددان م شهور ،از پی شگامانی ا ست که
مسئولیت سازمانهای تجاری را به حداکثر رساندن سود در محدوده قانون بدون هرگونه دسیسه یا نیرنگی عنوان میکند
و معتقد است مسئلههای اجتماعی را باید به افراد و نهادهای دولتی واگذار کرد؛ چراکه تعیین نیازهای نسبی و میزان آنها
در حد مدیران شتترکتها نبوده و در صتتورت انجام ،بر درآمد شتترکتها تأثیرگذار استتت (براتلو .)1386،عمده انتقادات
وارد بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی شامل مفهومی گسترده و مبهم ،اصطالحی برآمده از کارهای علمی ،دشواری
عملیاتی کردن آن و سویه بالقوه مفهوم م سئولیت اجتماعی به سمت منافع خاص ا ست .ضمناً طرفداران نوکال سیکها،
مفهوم مسئولیت اجتماعی را خدشه واردکردن بهحقوق مالکیت و در کل تهدیدی بر جامعه آزاد میدانستند.
در جدول زیر سیر تاریخی مفهوم و رویکرد مسئولیت اجتماعی در سازمان آمده است.
جدول شماره  :2 -2سیر تاریخی مفهوم و رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی
تاریخ

نظریهپرداز

اواخر قرن 18

آدام اسمیت

1989

کارنگی

1932

داد

1967

والتون

1979

کارول

2003

جانسون

2005

پرینی

2007

کچران

2018

رامستاد

خالصه رویکرد و مفهوم

کوشش کارآفرینان رقیب طبعاً در جهت حمایت از منافع عموم خواهد بود.
سازمانها و افراد ثروتمند باید خود را قیم و سرپرست افراد فقیر بدانند.
مدیران عالوه بر مسئولیت اقتصادی ،در برابر سهامداران و جامعه مسئولیت دارند.
نگرش اخالقی به مقوله مسئولیت اجتماعی به این معنا که شرکت سالم بهتنهایی مفهوم
نداشته و در جامعه بیمار نمیتواند وجود داشته باشد.
مسئولیت چهارگانه مدیران کسبوکار :مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت حقوقی ،مسئولیت
اخالقی و مسئولیت فداکاری است.
مسئولیت اجتماعی یکی از نقشهای اساسی شرکت در کمک به رفاه کلی جامعه است.
مسئولیت اجتماعی؛ یعنی پاسخگو بودن شرکت در قبال فعالیتها که شامل هفت موضوع
است :کار آیی عملیاتی ،ایجاد امنیت بیشتر ،حفظ محیطزیست ،کیفیتبخشی در نوآوری،
گفتمان آزاد ،توسعه مهارت و پرورش شهروند مسئول است.
در محیط کسبوکار جدید ،مدیران باید هم مسئولیت اجتماعی شرکت و هم عواقب
جدی مخاطرات را بر عهده بگیرند.
مسئولیت اجتماعی ،راهی برای ارتقای گرایش اجتماعی و اعتالی نظم بنیادین جامعه است
و شامل وظایفی میشود که چهارچوب قانونی و قراردادهای اجتماعی را در برمیگیرد.
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 -5-2مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی

ا صطالح م سئولیت اجتماعی شرکتی مانند ب سیاری مفاهیم دیگر دارای تعاریف مختلف ا ست که در این بخش به
برخی از متداولترین تعاریف در این خصوص خواهیم پرداخت.
مستتئولیتپذیری اجتماعی دستتتورالعملی برای کنترل ،منشتتوری اخالقی و تمرینی برای اظهارنظر صتتریح در زمینه
عرضتته خدمات توستتط ستتازمان و انتخاب صتتحیح و ستترمایهگذاری اخالقی روی مباحث ستتازمان استتت و درنهایت،
پا سخگویی اجتماعی به توان و ظرفیت سازمان برای عمل و اقدام برای تحقق خوا ستهها و انتظارات جامعه ا شاره میکند
(اسلر.)2009،
م سئولیت اجتماعی شرکت ،به اقدامات مربوط به تعهدات اجتماعی و مجموعهای از خوا ستههای اجتماعی اطالق
میشتتود .مستتئولیتهای اجتماعی ممکن استتت با اشتتکال مختلفی ،برای بهبود وجهه شتترکتها در جامعه صتتورت گیرد
(فونت و همکاران .)2016 ،بهعبارتیدیگر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی دربرگیرنده اقتصتتاد ،قانون ،اخالقیات و انتظارات
ب شردو ستانه واحدهای تجاری ا ست که به کلیه ذی نفعان تعمیم مییابد .در اینجا ذی نفعان بهعنوان هر فرد یا گروهی که
میتوانند بر فعالیتها ،تصتتتمیمات ،ستتتیاستتتتها ،رویهها ،یا اهداف ستتتازمان اثرگذارند ،تعریفشتتتده استتتت (دانکو و
همکاران ،2008،به نقل از عرب صالحی و همکاران .)1392،همچنین میتوان گفت مجموعهای از اقدامات سازمان که به
نحو مثبتی منافع ذینفعان خود را تأمین کند و موجب نقض منافع سایر ذینفعان نشود (استریک)2006،
از سوی دیگر میتوان گفت مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است که بهطورکلی عالوه بر
تأمین منافع خودشتتتان ،موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم میآورد .مؤستتتستتتات مستتتئولاند که از آلوده کردن
محیطزی ست ،اعمال تبعیض در امور ا ستخدامی ،بیتوجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود ،تولید مح صوالت زیانآور و
نظایر آنکه بهستتتالمت جامعه لطمه میزنند ،بپرهیزند و ستتتازمانها باید با اختصتتتاص منابع مالی ،در بهبود رفاه اجتماعی
موردقبول اکثریت جامعه بکو شند ،از قبیل کمک کردن به فرهنگ ک شور و مؤ س سات فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی
بهطورکلی (ایراننژاد پاریزی.)1371،
ایراننژاد همچنین بر این باور ا ست که مؤ س سات و سازمانها ،نهادهایی ه ستند که فل سفه وجودی آنها بر مبنای
نیاز جامعه و عامه مردم هست .همانطور که مردم برای رفع نیازهای شان به سازمان نیاز دارند ،سازمانها نیز برای حفظ ،بقا
و ادامه فعالیت شان به جامعه و مردم نیازمندند درواقع سازمانها جزئی از جامعه ه ستند که از آن تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر
می گذارند و میتوان گفت هر تصتتتمیم ستتتازمان عالوه بر تأثیر آن بر بخش های مربوطه موجب تأثیرات مستتتتقیم یا
غیرم ستقیم در تمامی بخشهای جامعه می شود؛ بنابراین سازمانها باید اهدا ف خود را به گونههای شکل دهند که نتایج
آن تأثیرات مضری برای جامعه در برنداشته باشد و همه افراد جامعه از اثرات مثبت آن ،منتفع شوند (امیری .)2009 ،چون
سازمانها تأثیر عمدهای بر سیستم اجتماعی دارند ،الجرم چگونگی فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که در اثر آن زیانی
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به جامعه نر سد و در صورت ر سیدن به زیان ،سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن با شند .به عبارت سادهتر ،سازمانها
باید بهعنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتری که در آن قرار دارند ،عمل کنند ،چون یک نظام فرعی از کل نظام اجتماعی
را تشکیل میدهند (ایراننژاد پاریزی .)1371،پورخویی نیز معتقد است رعایت همه اصول اخالقی ،ارزشهای اجتماعی و
فردی ،ارزشهای زی ستمحیطی و منافع گروههای ذینفع شرکتها در عین موفقیت تجاری م سئولیت اجتماعی شرکتی
نام دارد (پورخویی)1392،
امروزه جذابیت هر شرکت بر ا ساس درک مردم از ارزشهای ا صلی شرکت و ویژگیهای اجتماعی آن تعریف
میشتتود (هوی تستتای و همکاران .)2015،از دیگر ستتو ،با توجه به اینکه هر انستتانی مصتترفکننده استتت و همهروزه از
فرآوردههای مختلف که زندگی ما را تحتالشعاع قرار میدهند استفاده میکنیم ،حقوق مصرفکننده و لزوم شناخت و
تعهد به آن به یکی از موضوعات مهم و تأثیرگذار در زندگی تمامی افراد جامعه مبدل گشته است و سی ستمهای بازاریابی
نوین را بر آن داشتتتته تا احستتتاس خدمترستتتانی ،رفع ن یاز و ارتقای کیف یت زندگی مصتتترفکنندگان را در رأس
مأموریتهای خود قرار دهند .مدیران عالی سازمانها نیز برای حرکت در راستای رعایت حقوق مصرفکنندگان میباید
با پذیرش انتقادها و ستترزنشهای دیگران در جهت ستتالمت و بهبود کیفیت زندگی مصتتر ف کنندگان الزم استتت تا در
برنامههای استتتراتژیک خود توجه ویژهای به مقوله ستتیاستتتهای اجتماعی ستتازمان داشتتته باشتتند و مزایای حاصتتل از
فعالیتهای انجام شده توسط سازمان به افراد جامعه را شناسایی نمایند (شیخ.)2010 ،
از سوی دیگر میتوان گفت ،مسئولیت اجتماعی ،مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت
حفظ و مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند ،انجام دهد (گریفین و بارنی ،1992،به نقل از پور ر شیدی
و جاللی جوارن .) 1388،فیشر نیز معتقد است الزام سازمان به عمل به طریقی است که هم منافع خود و هم منافع ذینفعان
خود را تأمین کند (فی شر .)2004،م سئولیت اجتماعی ،وظیفهای ا ست بر عهده مؤ س سات خ صو صی ،به این معنا که تأثیر
سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار میکنند ،نگذارند .وظایفی چون :آلوده نکردن ،تبعیض قائل نشدن در استخدام،
نپرداختن به فعالیتهای غیراخالقی و مطلع کردن م صرفکننده از کیفیت مح صوالت که این وظایف مبتنی بر م شارکت
مثبت در زندگی افراد جامعه است (فرنچ و ساورد ،ترجمه :محمد صائبی.)1371،
همچنین مستتئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات ستتازمان در جهت منتفع ستتاختن جامعه استتت بهنحویکه
هدف اولیه سازمان یعنی حداکثر کردن سود را صورتی متعالی ببخشد (برامر و دیگران .)2007،مسئولیت اجتماعی یعنی
نوعی اح ساس تعهد بهو سیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خ صو صی که آنگونه ت صمیمگیری نمایند که در کنار
کستتب ستتود برای مؤستتستته ،ستتطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد (دانکو و دیگران .)2008،باید توجه کرد که مستتئولیت
اجتماعی از تعهدات مدیریت استتت که عالوه بر حفظ و گستتترش منافع ستتازمان ،در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام
میگیرد (کترو.)1987،
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مستتئولیتهای اجتماعی مدیران  /بنگاهها عبارت استتت از الزام به پاستتخگویی و ارضتتا توقعات گروههای ذینفع
خارجی اعم از مشتتتریان ،تأمینکنندگان ،توزیعکنندگان ،پاستتداران محیطزیستتت و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی /
خدماتی ،با حفظ منافع گروههای ذینفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد (امینی.)1378،
کمیستتتیون اروپا مستتتئولیت اجتماعی شتتترکت را بهعنوان مفهومی تعریف میکند که بهموجب آن شتتترکتها
مالحظات اجتماعی و محیطی را در عملیات تجاری خود و در تعامالت خود با ذینفعان خود به صورت داوطلبانه رعایت
میکنند .این مفهوم درباره ستتازمانهایی استتت که تصتتمیم دارند تا از حداقل الزامات قانونی و مستتئولیتهای ناشتتی از
توافقات جمعی عبور کرده تا نیازهای اجتماعی را موردتوجه قرار دهند (فیلیزوز و فاین)2011،
همچنین کمیستتیون جوامع اروپایی ( )2001مستتئولیت اجتماعی شتترکت را بهعنوان "ترکیب داوطلبانه مالحظات
اجتماعی و محیطی در عملیات تجاری شتتترکتها و روابط آنها با گروههای ذینفع" تعریف میکند( .مالت پرستتتت و
آدامز)2012،
در تعریفی دیگر ،شورای ک سبوکار جهانی برای تو سعه پایدار ،م سئولیت اجتماعی شرکت را اینچنین تعریف
میکند :تعهد مستتتمر کستتبوکار برای رفتار اخالقی و کمک به توستتعه اقتصتتادی و درعینحال بهبود کیفیت زندگی
نیروی کار و خانواده آنها و نیز بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی (شتتهر مورد فعالیت) و همچنین کل جامعه (فیلیزوز و
فاین.)2011،
در یک تعریف کلیتر ،مسئولیت اجتماعی شرکت بهعنوان روشهایی تعریف میشود که در آنیک کسبوکار
به دنبال همستتو کردن ارزشها و رفتار خود باارزش و رفتار ذی نفعان مختلف خود استتت .گروههای مختلف تحت تأثیر
اقدامات یک سازمان" ،ذینفعان" نامیده می شوند و ذینفعان یک کسبوکار شامل کارکنان ،مشتریان ،تأمینکنندگان،
دولتها ،گروههای ذینفع (نظیر گروههای زیستتتتمحیطی) ،رقبا ،شتتترکا ،جوامع ،مالکان ،ستتترمایهگذاران و گروههای
اجتماعی گستردهتر هستند که عملیات کسبوکار میتواند بر آنها تأثیر داشته باشد (چاترجی و دیگران.)2009،
تعریف موردنظر این پژوهش بر اساس استاندارد ایزو ( 26000سازمان بینالمللی استاندارد) به شرح زیر است:
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در قبال تأثیرات و پیامدهای تصتتمیمات و فعالیتهایش بر جامعه و محیطزیستتت،
بهطور شفاف و اخالقی شامل موارد زیر تعریف کرد:
-

مشارکت در توسعه پایدار ،شامل بهداشت و رفاه جامعه

-

در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان

-

تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای بینالمللی

-

یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود.
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 -6-2مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی

مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بهعنوان یک بعد مهم و انستتانی در ادبیات مدیریت مطرح شتتد و بهتدریج به بخش
جداییناپذیر ادبیات تجاری تبدیل شد .م سئولیت اجتماعی شرکتی ،پایبندی داوطلبانه شرکتها به مو ضوعاتی فراتر از
الزامات قانونی است که برای مشارکت بهتر در جامعه آن را جزء منافع بلندمدت خود برمیشمارند.
در مورد عوامل تشکیلدهنده مسئولیت اجتماعی شرکتی ،مطالب بسیاری مطرحشده است و نظرات بسیاری وجود
دارد .اولین تعریف چهاربخشتتی از مستتئولیت اجتماعی شتترکتی را کارول در ستتال  1979با عنوان مدل مفهومی عملکرد
مستتتئوالنه اجتماعی ،مطرح کرد .کارول میان چهار نوع متفاوت از انواع مستتتئولیتهای اجتماعی شتتترکتی تفاوت قائل
میشود که عبارتاند از:
 -1مسئولیت اقتصادی (سودآوری که فلسفه وجودی شرکت است)
 -2مسئولیت قانونی (پیروی از قوانین که مشخصکننده خوب و بد در جامعه است)
 -3مسئولیت اخالقی (اخالقی بودن؛ یعنی تعهد به انجام آنچه درست ،عادالنه و منصفانه است).
 -4مسئولیت بشردوستانه (خیرخواهی که موجب بهبود کیفیت زندگی در جامعه میشود).
در مستتئولیتپذیری اقتصتتادی ،شتترکت ،یک بنگاه اقتصتتادی استتت که به ستتودآوری بیشتتتر میاندیشتد .این نوع
م سئولیتپذیری ،ماهیت اقت صادی دارد و شامل ایجاد بازده سرمایهگذاری برای مالکان و سهامداران ،ایجاد ا شتغال در
جامعه ،پرداخت دستتتمزد منصتتفانه به کارگران ،کشتتف منابع جدید ،ترویج فناوری پیشتترفته ،نوآوری و ایجاد خدمات و
مح صوالت نوین ا ست .م سئولیتپذیری قانونی ایفای نقش در کنار رعایت قوانین و مقررات موجود ا ست .جامعه انتظار
دارد که شتترکتها در کنار انجام مستتئولیتهای اقتصتتادی خود ،الزامات قانونی ستتیستتتم حقوقی اجتماعی را نیز رعایت
کنند؛ حتی اگر رعایت قوانین و مقررات موجب از دست دادن برخی فرصتهای اقتصادی شود .مسئولیتپذیری اخالقی
ری شه در حقوق ب شر دارد و شامل فعالیتهایی ا ست که در قانون الزامی ن شده ا ست؛ ولی در عرف انتظار میرود برای
جلوگیری از خسران و صدمات اجتماعی ،شرکت ملزم به رعایت آن شود .اگر خطمشی تجاری شرکت یک خطمشی
اخالقی باشتتتد ،بهطور طبیعی شتتترکت به انجام آنچه درستتتت ،عادالنه و منصتتتفانه استتتت ،متعهد خواهد بود .نوع آخر
مستتئولیتپذیری ،ریشتته در این باور دارد که شتترکت و جامعه بههمپیوستتته و درهمتنیده هستتتند؛ ازاینرو اگر شترکتها
بخواهند ،میتوانند برای کمک به افراد جامعه در فعالیتهای خاص و بشردوستانه مشارکت کنند.
هرم مسئولیتپذیری کارول در شکل زیر نشان دادهشده است .بنیان و قاعده هرم ،مسئولیتپذیری اقتصادی است
و رأس هرم که هدف واالی شرکتهاست ،مسئولیتپذیری بشردوستانه هست( .بیور)1999 ،
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مسئولیت پذیری بشردوستانه

مسئولیت پذیری اخالقی

مسئولیت پذیری قانونی

مسئولیت پذیری اقتصادی
شکل شماره  :1 -2هرم مسئولیت اجتماعی شرکتی کارول

 -1-6-2مدل وارتیک و کوکران ()1986
در سال  ،1986وارتیک و کوکران ،مدل م سئولیت اجتماعی سازمان را ب سط داده و عملکرد اجتماعی سازمان را
عبارت از مسئولیتپذیری اجتماعی ،پاسخگویی اجتماعی سازمان و مدیریت مسائل عمومی عنوان کردند .در مرحله اول،
مستتئولیتپذیری اجتماعی ستتازمان شتتامل دیدگاههای اقتصتتادی ،قانونی ،اخالقی و یا بشتتردوستتتانه استتت که منجر به
شکلگیری گرایشهای فل سفی شامل تدوین قرارداد اجتماعی سازمانها و سازمان بهعنوان یک عامل اخالقی می شود.
در مرحله دوم ،پاستتخگویی اجتماعی ستتازمان مطرح استتت که شتتامل راهبردهای انفعالی ،تدافعی ،تطابقی و پیشتتگیرانه
میشتتتود و درنتیجه گرایش های نهادی که ستتتازگاری و بقاء ستتتازمان در محیط را موردبحث قرار میدهد از قبیل
ظرفیت سازی پا سخ به تغییر شرایط اجتماعی و تو سعه پا سخدهی رویکردهای مدیریتی .در مرحله سوم ،مدیریت م سائل
عمومی شتتامل تشتتخیص مستتائل و ستتپس تحلیل آنها ،مطرحشتتده و منجر به ایجاد گرایشهای ستتازمانی شتتامل تعیین
خطمشی اجتماعی سازمان و حداقل سازی غافلگیری سازمانها میشود( .احمدی ،الوانی و معمار زاده طهران.)1390 ،
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مدیریتمسائل
عمومی

پاسخگوییاجتماعی

مسئولیتپذیری
اجتماعی

تشخیصمسائل

راهبردانفعالی

دیدگاهاقتصادی

تحلیلمسائل

راهبردتدافعی

دیدگاهقانونی

راهبردتطابقی

دیدگاهاخالقی

راهبردپیگیرانه

دیدگاه
بشردوستانه

شکل شماره  :2 -2مدل وارتیک و کوکران

 -2-6-2مدل مفهومی وود ()1991
وود گامی فراتر از شتتناستتایی انواع گوناگون مستتئولیتپذیری شتترکتها (مدل کارول) نهاده و عملکرد اجتماعی
شرکت را مبتنی بر پیامدهای م سئولیتپذیری اجتماعی آن معرفی میکند .وود این مدل را در قالب یک چارچوب جامع
مطرح کرده ا ست که ا صول ا سا سی آن بر رفتار م سئوالنه ،فرایند تأثیرپذیری و نتایج حا صل از عملکرد اجتماعی ،تأکید
دارد .بر ا ساس مدل وود ،عملکرد اجتماعی شرکت ،محصول رعایت ا صول اسا سی م سئولیت اجتماعی شرکتی ا ست و
مسئولیتپذیری شرکتی نیز مفهومی وابسته به رعایت مجموعهای از اصول اجتماعی است که درنهایت بر عملکرد و رفتار
شرکت اثر میگذارد.
مطابق مدل وود پیامدهای عملکردی شرکت که بیانگر مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت هستند ،به سه نوع تقسیم
می شوند :اثرات اجتماعی ،رفتار شرکت و برنامهها و رویههای تو سعهیافته شرکت برای ابعاد اجتماعی و منافع ذی نفعان
که شرکتها برای تحقق مسئولیتپذیری اجتماعی به کار میبرند.
بدین ترتیب مفهوم مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی ،از طریق تعریف مستتتئولیتپذیری اجتماعی شتتترکتی در مدل
مفهومی کارول و بحث درباره عملکرد اجتماعی شتترکتی در مدل مفهومی وود گستتترش یافت؛ اما به نظر میرستتد این
مدل مفهومی ،بیشتتتر به جنبه نظری موضتتوع در قالب تحقیقات دانشتتگاهی توجه کرده و در عمل کاربرد اندکی در تفکر
شتترکتی در دنیای واقعی دارند (وان لویجک .)2001 ،این مدل ،در کنار تعیین انواع مختلف مستتئولیتپذیری ،به بررستتی
ابعاد مرتبط با اصتتول انگیزشتتی ،رفتار مستتئوالنه و فرایند مستتئولیتپذیری میپردازد .بر طبق این مدل ،عملکرد اجتماعی
شرکتی ،درنتیجه ایجاد تصویری شفاف و واضح از مسئولیت اجتماعی شرکتی حاصل می شود .این مدل نقش بنیادین در
تحقیقات مربوط به مسئولیت اجتماعی دارد .طبق نظر"وود" ،مسئولیتپذیری شامل یک بعد عملی تتتت اجباری است که
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نیاز به ایجاد عاملی انگیزشی ،برای انجام دارد .اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی طبق نظر وود شامل اصول نهادی ،اصول
سازمانی ،اصول شخصی است (مهان و ریچارد.)2006،
 -3-6-2مدل مک کنزی
مدل پنج بعدی مستتتئولیت اجتماعی مک کنزی بیان میکند که هرچه از ستتتمت باال به پایین حرکت کنیم،
ازیکطرف میزان انتظارات و خواستتتههای جامعه کاهشیافته و از طرف دیگر تأمین آنها طوالنیتر و دشتتوارتر خواهد
بود .وا ضح ا ست که مدیران در ابعاد اولیه م سئولیت اجتماعی( ،طبق این مدل) بی شتر تالش میکنند تا سایر ابعاد آن .این

کاهشمیزانانتظاراتوخواستههایجامعه

صاحبانسهام
کارکنان
مشتریان
محیططبیعی
ارزشهایفرهنگی

تأمینآنهاطوالنیترودشوارتر

ابعاد شامل صاحبان سهام ،کارکنان ،مشتریان ،محیط طبیعی و ارزشهای فرهنگی میشود.

شکل شماره  :3 -2مدل مک کنزی

 -4-6-2مدل ایزو 26000
مدل ا ستاندارد ایزو  26000م سئولیتپذیری اجتماعی ایزو  ،26000یکراهنمای م سئولیتپذیری اجتماعی ا ست
که در تاریخ  1نوامبر ستتال  2010توستتط ستتازمان بینالمللی استتتاندارد ( )ISOمستتتقر در ژنو منتشتتر شتتد .این استتتاندارد،
بهعنوان یکی از آرمانیترین ا ستانداردهای بینالمللی در سالهای اخیر شناخته شده ا ست و سندی ا ست که تجربههای
بینالمللی در رابطه با مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام میکند.
در استاندارد ایزو  ،26000هفت اصل برای مسئولیتپذیری اجتماعی شامل :شفافیت؛ پاسخگویی؛ رفتار اخالقی؛
احترام به منافع ذینفعان؛ احترام به حاکمیت قانون؛ احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار و احترام بهحقوق بشر معرفیشده
است .ایزو  ،26000به شناخت مسئولیت اجتماعی توسط سازمان و مشارکت ذینفعان در کسب این شناخت برای سازمان
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پرداخته و ضمن آن ،بیان میگردد که یک سازمان جهت شناخت مسئولیتپذیری اجتماعی خود و ادارۀ آن بایستی سه
رابطه را درک کند :رابطۀ بین ستتتازمان و جامعه ،رابطۀ بین ستتتازمان و ذی نفعانش و رابطۀ بین ذی نفعان و جامعه .یک
سازمان باید بپذیرد که ذینفعان آن شامل افراد و سایر سازمانها و فراتر از آن جامعه ،ازآنجاکه اهداف متفاوتی را دنبال
میکنند ،ممکن است انتظارات و منافع متفاوتی داشته باشند که میتواند تحت تأثیر تصمیمات و فعالیتهای سازمان قرار
گیرد (خلیفه سلطانی.)1393،
این مدل اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را بهصورت شکل زیر تعریف میکند:

منافع
سهامداران

حقوق
انسان

پاسخگویی

رفتار
اخالقی

ایزو
26000

هنجارهای
بینالمللی

احترامبه
قانون

شفاف
سازی

شکل شماره  :4 -2مدل ایزو 26000
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 -7-2تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان

امروزه شتتترکتها نقش مهمی در برنامهریزی و پیادهستتتازی برنامههای مرتبط با مستتتائل اجتماعی و مستتتئولیت
اجتماعی خوددارند .عمل به وظایف و مستتئولیتهای اجتماعی ،نقش مهمی در ادامه حیات ستتازمانها در فضتتای رقابتی
کنونی دارد .کاستتتن از مستتائل زیستتتمحیطی ،بهبود ایمنی و بهداشتتت کارکنان ،بهرهوری را افزایش داده و هزینههای
عملیاتی را کاهش میدهد (هوی تسای و همکاران.)2015،
-1جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان به محیط

برخالف دیدگاه سنتی ،وظیفه شرکتها و سازمانها تنها ک سب سود نی ست بلکه تمام شرکتها و سازمانها در
قبال محیط و ف ضای ک سبوکار خود چه در منطقه و چه جهان ،م سئولیتهایی دارند .آنها باید سعی کنند تا به تو سعه
همهجانبه اقتصادی برای خود ،ک شورشان و تو سعه پایدار جهانی دست یابند .نباید فراموش شود که ک سبوکار به دنبال
باز سازی و تو سعه محیط ،ر شد مییابد پس باید ف ضا و محیط ک سبوکار خود را خوب ب شنا سید .محیطزی ست خوب،
بازار خوب و دولت خوب ،شتاخصهای مهمی هستتند که اگر بهینه باشتند ،فضتا و محیط کستبوکار خوب نیز حاصتل
میشود (خلیلی و یقین لو.)1383،
-2ایجاد مدیریت اثربخش

مدیریت مؤثر در عصر ما ،مدیریتی است که از محدود اندیشی سازمان ،خود را رها کرده و به جامعه و محیطهای
وستتتیعتری بیندیشتتتد و بهعبارتیدیگر عالوه بر مستتتئولیت ستتتازمانی« ،مستتتئولیت اجتماعی» نیز احستتتاس کند( .الوانی و
قاسمی.)1373،
-3افزایش عظمت ،اعتبار و شهرت و بهبود چهره عمومی سازمان

ستازمان باید احستاس اجتماعی و ارزشهای انستانی را به حدی گستترش دهد تا باارزشهای اقتصتادیاش همراه
شتتود ،بهنحویکه گویی بهاندازهای که از منطق و عقلش استتتفاده میکند ،به همان اندازه از وجدان و قلبش هم استتتفاده
میکند .در بلندمدت ،عظمت ،اعتبار و شتتتهرت یک ستتتازمان بهاندازهای که به عقل و منطقش بستتتتگی دارد ،به قلب و
عاطفهاش هم وابستتتته استتتت (جانستتتون و دیگران .)2010،بر استتتاس گزارش مجله فورچون 63 ،درصتتتد مدیران عالی
شرکتهای برتر بر این باورند که رعتتتتایت اخالقیات ،موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده ،منبعی برای
مزیت رقابتی به شتتتمار میآید (مهر و دیگران .)2005،مستتتئولیت اجتماعی ،برنامه و ابزاری استتتت برای گفتمان بخش
اقتصاد ،سیاست و جامعه باهدف ایجاد ارتقای اعتماد عمومی به سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی آنان (خلیلی عراقی
و یقین لو.)1383،
 -4ارائه خدمت مؤثر به مردم

این امر ایجاد مزیتهای رقابتی را برای شرکتها به دنبال دارد و بهوا سطه تأثیر بر رفتار م صرفکننده ،بر بازدهی
شتترکت مؤثر استتت (کانگ و لی .)2010،به همین دلیل شتترکتها باید فعالیتهای مربوط به مستتئولیت اجتماعی را در
درون خود نهادینه کنند تا بتوانند پاسخ مناسبی به تقاضای مصرفکننده بدهند (رومانی و همکاران)2013 ،
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 -5پیشگیری از گرفتاری سازمان در نابسامانیهای اجتماعی

ستتتازمان ها اگر به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند ،آلودگی محیط ،فقر و بیماری ،تبعیض و نابستتتامانی،
محیطشان را فرا خواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند ،این مشکالت آخراالمر گریبان خودشان را نیز
خواهد گرفت .زمانی که آلودگی محیط جامعه را فراگرفت ،سازمان نیز بهعنوان جزئی از آن دچار آلودگی خواهد شد
(الوانی.)1384،
-6ایجاد توازن میان تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت

مستتئولیت اجتماعی روی نحوه برخورد ستتازمان با اربابرجوع ،کارکنان ،ستترمایهگذاران و ستتهامداران و ستتایر
مؤسسات و شرکتهای رقیب و بهطورکلی جامعه ،نظر دارد و بهطور خالصه ،مسئولیت اجتماعی ،تالشی است در جهت
ایجاد تعادل و توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت (نلینگ و دیگران .)2009
 -7پیشگیری از آسیبهای جبرانناپذیر به جامعه و کمک به بهبود وضع جامعه

مستتئولیت اجتماعی با ورود خود به ستتازمان ،یک چارچوب حاکمیت اخالقی را اضتتافه میکند که بر استتاس آن
سازمانها به فعالیتهایی میپردازند که و ضع جامعه را بهترکرده ا ست و از انجام کارهایی که باعث بدتر شدن و ضعیت
جامعه میشوند ،پرهیز میکنند (الوانی و قاسمی.)1377،18،
 -8فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان

تا زمانی که چنین مسئولیتی (مسئولیت اجتماعی) در سازمان وجود نداشته باشد ،هیچ پاسخگویی از سوی سازمان
در برابر جامعه وجود ندارد (کونتز و همکاران ،ترجمه طوسی و همکاران.)1370،
-9موفقیت ،ادامه بقا و توسعه پایدار سازمان

گرچه حاکمیت اخالق کار بر سازمان ،منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی و بهبود روابط ،افزایشجو تفاهم
و کاهش تعارضتتات ،افزایش تعهد و مستتئولیتپذیری بیشتتتر کارکنان ،افزایش چندگانگی و کاهش هزینههای ناشتتی از
کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن ،التزام اخالقی در توجه
به اهمیت ذی نفعان ،افزایش درآمد ،ستتتودآوری و بهبود مزیت رقابتی و ،...توفیق ستتتازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد
(رحمان سر شت و همکاران .)1388،تو سعه پایدار در سازمان به تو سعهای اطالق می شود که سازمان خود باعث نابودی
خود ن شود ،اما تو سعه ناپایدار یعنی تو سعهای که بدون توجه به م سئولیتهای اجتماعی حرکت میکند (خلیلی عراقی و
یقین لو.)1383،
 -10مانع از بین رفتن ارزشهای انسانی و اخالقی

سازمانها همچون سایر افراد و مؤ س سات ع ضوی از جامعه ه ستند و قبول این ع ضویت الزمهاش این ا ست که با
توجه به مستتتئولیت فردی هر عضتتتو ،اقدامات ستتتازمانی به نحوی انجام گیرد که نظام اخالقی پابرجا مانده و منافع دیگر
اعضتتاء جامعه حفظ شتتود ،بهعبارتدیگر ستتازمانها میباید خوشتتان را به حستتاستتیتهای جامعه و ارزشها و هنجارهای
اخالقی آن متعهد بدانند و اخالقاً خود را نسبت به عملیاتشان مسئول بدانند (الوانی و قاسمی.)1377،
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 -11بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه

مشتتارکت ستتازمان در حل مشتتکالت اجتماعی میتواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشتتد.
بهعنوانمثال ،وقتیکه سازمانها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند ،بهطور غیرمستقیم روی ثبات خانوادهها و نحوه
زندگی آنها تأثیر میگذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد میگردد (نلینگ و دیگران .)2009
 -12نائل شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت

ستتتازمانی که در جهت بهبود کیفیت زندگی اجتماعش گام برمیدارد ،از نتایج اقداماتش بهرهمندمی شتتتود و در
زمینهای مناسب به فعالیتهای کاریاش ادامه داده ،به اهدافش نائل می شود .توجه سازمانها به مسئولیت اجتماعی باعث
خواهد شد که منافع بلندمدت آنها ت ضمین شود .حتی وقتیکه هزینههای کوتاهمدت م سئولیت اجتماعی باال ست ،نتایج
بلندمدت آن مطلوب خواهد بود .منافع بلندمدت نتیجه طبیعی سازمانی با چهره مطلوب خواهد بود که رفتاری مسئوالنه از
خود نشتتان دهد .ستتازمان عاقبت از بهبود کلی جامعه ستتود بیشتتتری نصتتیبش میشتتود .عمل کردن به مستتئولیت اجتماعی
ممکن است برای مدیران و سازمانها سخت بیاید ولی هرچه که هست نتیجه سودمندی برای آنها خواهد داشت (بیووند
و دیگران .)2012،استتتراتژی انجام مستتئولیت اجتماعی ،یک استتتراتژی بهرهمند از برد دوطرفه استتت .چراکه ستتازمان با
کمک به حل مشتتتکالت اجتماعی ،نهایتاً به خود کمک کرده و با صتتترف هزینههای کوتاهمدت به منافع بلندمدت نائل
گردیده ا ست (کارول و شبانا .)2010،پا سخ مثبت سازمان به ملزومات اخالقی اجتماعی ،با افزایش سود و ارزشافزوده
در درازمدت ،همراه است (رحمان سرشت .)1385 ،کی و پاپکین باور دارند که تجزیهوتحلیل شکستهای شرکتها و
مصیبتهای وارده به آنها نشان میدهد که لحاظ اخالقیات و حساسیتهای اجتماعی درنهایت ،در فرایند تصمیمگیری
و تدوین استراتژی ،موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد (.)OECD,2005
 -13کاهش دخالتهای دولت

کارل باور دارد که بیتوجهی به مسئولیتهای اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و درنتیجه کاهش کار آیی
می شود .اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخالقی خود عمل کند ،میتواند به سود موردنظر خود
دست یابد( .اعرابی و ایزدی.)1384 ،
 -14هماهنگ شدن سازمانها با تغییر نیازها و توقعات عمومی

ازآنجاییکه نیازهای عمومی و انتظارات جامعه از سازمانها تغییریافته است ،سازمانها بایستی مشارکت بیشتری با
جامعه داشتتته باشتتند .انتظارات جامعه از ستتازمان بهطور ناباورانهای از دهه  1960به بعد یکباره افزایشیافته و برای اینکه
سازمانها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخدهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ سازند ،الزم است که بر
میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند (الوانی و قاسمی.)1377،
 -15حفظ منابع محدود

احساس مسئولیت اجتماعی در شرکتها میتواند به استفاده مناسبتر از منابع و درنهایت اصالح الگوی مصرف
کمک زیادی کند (احمدیان راد.)1388،
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-16ایجاد شاخص ارزیابی مدیران

فلسفه امروز مدیریت ،مسئولیت در مقابل جامعه و مردم را بخش مهمی از منشور هر سازمان دانسته و توجه به آن
ضروری شناخته ا ست .اگر مدیران تاکنون را بر ا ساس توفیق شان در سودآوری ارزیابی میکردند ،ازاینپس آنان را با
شاخصی جامعتر از سودآوری موردسنجش قرار میدهند .مدیران برای آنکه از بوتتۀ این ارزیابی سرافراز بیرون آیند باید
جزءنگری را فراموش کرده و از مرزهای سازمان خود فراتر رفته و مسائل اجتماعی را در نظر داشته باشند (الوانی.)1393،
 -17ایجاد ارزش از طریق مسئولیت اجتماعی شرکتی

ف ضای سازمانها به سرعت در حال تغییر بوده و سازمانها براثر روندهای جاری به سوی ن شانهای تجاری جهانی
پیش رفته و ستتازمانهای چندملیتی با زنجیرههای تأمین جهانی نیز بدان شتتدت میبخشتتند .بستتیاری از ستتازمانها به نحو
فزایندهای از ارزش مستتتقیم اقتصتتادی مستتئولیت اجتماعی آگاهی یافته و با ادغام آن بهمنزله ستترمایهگذاری راهبردی با
راهبرد اصتتلی کستتبوکار و فعالیتهای مدیریتی خود ،میتوانند تأثیر مثبتی بر جامعه و محیط خود داشتتته باشتتند و در
ضتتمن ،شتتهرت و اعتبار خود را نیز تقویت کنند .با پیروی ازاینروش ،نهتنها برای امروز خود ستتود تولید میکنند ،بلکه
موقعیت آینده خود را نیز تثبیت مینمایند (گروه کارشناسان ایران ،1386،به نقل از رؤیایی و مهردوست.)1388،
بر استتتاس مطالعات و تعاریف مرکز ابتکارات اجتماعی و توستتتعه روستتتتایی آدیتیا بیرال هند مستتتئولیت اجتماعی
اصولی را ایجاد مینماید که موجب سیستم ارزشی میگردد و عبارتاند از:
" عامل خوب احساسی" در مورد شرکت که عاملی است جهت دلبستگی کارکنان تخصصی به
سازمان.
 شناسایی ترجیحات مصرفکننده برای شرکتها بهوسیله وجدان اجتماعی
 پروژههای اجتماعی ابزاری هستند که بهوسیله آنها شرکت ارزشهایی را که بر اساس آن در سطح
وسیعی در جامعه قرار میگیرد ،تسهیم میکند (آدیتیا بیرال ،2002،به نقل از رؤیایی و مهردوست.)1388،
بر ا ساس پیمایش و مطالعاتی که در بیش از  200شرکت بزرگ اروپایی در سال  ،2007تو سط گروه آر .اس.ام
( )RSMدر دان شگاه ارا سماس ،صورت گرفت ،ضمن برر سی اثراتی که م سئولیت اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمانها
دارد 10 ،مورد را که مسئولیت اجتماعی بر آنها تأثیرگذار بوده ،شناسایی و تأثیراتی را که هرکدام از آنها بر امور کاری
و تجاری سازمان میگذارد ،جمعآوری نمودند که بر ا ساس مقیاس لیکرت از (1کمترین اثر) تا (5بی شترین اثر) میانگین
هر یک از موارد در زیر مشتتخصشتتده استتت و در این میان جلوگیری از فستتاد بیشتتترین و کاهش فقر کمترین اثر را در
سازمان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی داشتند.
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جدول شماره  :3 -2اثر مسئولیت اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان
ردیف

عنوان

امتیاز

1

جلوگیری از فساد اداری

4/6

2

شفافیت در فعالیتهای تجاری

4/5

3

ایمنی و سالمتی

4/5

4

تغییرات جوی

4/3

5

حقوق کارکنان

4/3

6

زیست بومی

4/3

7

تساوی درآمد و دستمزدهای عادالنه

3/9

8

تجارت و تولید مناسب و مطلوب

3/9

9

تعلیم و تربیت

3/5

10

کاهش فقر

3

از طرفی این گروه تحقیقاتی ،عوامل مهم مرتبط و وابستتته به مستتئولیت اجتماعی را بهصتتورت زیر در نظر گرفتند
که از مقیاس ( 1کمترین اهمیت) تا (5بیشتتتترین اهمیت) اندازهگیری گردیده و میانگین هر یک در جدول زیر نمایش
دادهشده است .بر اساس نتایج حاصله بیشترین اثر و اهمیت را "اعتبار و شهرت مدیریت" بر عهده دارد و سطوح دیگر نیز
از اهمیت نسبتاً باالیی برخوردارند.
جدول شماره  :4 -2عوامل مهم وابسته به مسئولیت اجتماعی شرکتی
ردیف

عنوان

امتیاز

1

اعتبار و شهرت مدیریت

4/3

2

جاذبه و کشش کارکنان

4/2

3

رقابت

4/1

4

ارتباطات سرمایهگذار

4

5

مسئولیتهای حقوقی/مطالبات قانونی

3/8

6

بهرهوری هزینه

3/8

7

کیفیت

3/8

در کنفرانس بوآرد ( )2001به پارهای از مزایای مستقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای سازمان شامل موارد زیر
اشارهشده است:
 oافزایش ارزش تجاری ،نشان تجاری
 oدسترسی بیشتر به منابع مالی
 oکارکنان مشتاق و نیروی کار سالمتر و ایمنتر
 oمدیریت ریسک و نظارت مؤثرتر بر امور سازمان
 oوفاداری مشتری
 oارتقای اعتماد و اطمینان طرفهای ذینفع
 oتقویت وجهه عمومی.
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 -8-2مدل پژوهش :ایزو 26000

زمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی محیطزیست آغاز میشود که در سال 1992
در ریودوژانیرو برگزار شد .در این کنگره ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمان مطرح شد ،سپس این موضوع
در کنگره جهانی توستتعه پایدار که در ستتال  2002در آفریقای جنوبی برگزار شتتد نیز موردبحث قرار گرفت .در آوریل
 2001شورای سازمان بینالمللی استاندارد از کمیته سیاستگذاری این سازمان برای مصرفکنندگان درخواست کرد تا
درزمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی امکانسنجی کند.
سازمان استاندارد سال  ،2003یک گروه از مشاورین استراتژیک را با موضوع مسئولیت اجتماعی شامل نمایندگان
و طیف وستتتیعی از گروه های ذینفع ازجمله دولت ها ،بنگاه های اقتصتتتادی ،اتحادیه های کارگری ،انجمن های حقوق
مصتتترفکنندگان و ستتتازمانهای غیردولتی را گرد هم آورد .پسازآن  ISOبا تشتتتکیل کنفرانس بینالمللی مستتتئولیت
اجتماعی در سوئد اقدام به جلب حمایت ک شورها برای تدوین ا ستاندارد بینالمللی م سئولیت اجتماعی کرد و یک گروه
کاری برای تهیه پیشنویس اولیه تشکیل شد .پس از جلسات بسیار و تشکیل کمیتههایی در کلیه کشورهای عضو سازمان
بینالمللی استاندارد ازجمله ایران ،متن اولیه در سال  2009منتشر شد و درنهایت در سال  2010متن نهایی تصویب و منتشر
شد.
این استتتاندارد بینالمللی با رویکرد چند ذینفعی و با همکاری کارشتتناستتانی از  90کشتتور و  40ستتازمان جهانی و
منطقهای بزرگ که در ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مشغول به فعالیت هستند ،توسعهیافته است.
در تهیه این استتتاندارد ،تمهیدات ویژهای بهمنظور برقراری تعادل میان کشتتورهای توستتعهیافته و درحالتوستتعه در
گروههای مستتئول تدوین پیشنویس استتتاندارد در نظر گرفتهشتتده استتت .افزون بر این تعادل جنستتیتی نیز در این گروهها
رعایت شده است.
 -1-8-2چرا ایزو 26000؟
ستازمانهای ستراستر جهان و ذی نفعان شتان بهطور روزافزون بهضترورت و مزایای رفتار مستئوالنه اجتماعی آگاه
میشتتوند .عملکرد یک ستتازمان ازنظر تأثیر آن بر جامعه و همچنین تأثیر آن بر محیطزیستتت ،عامل مهمی در ستتنجش
عملکرد کلی سازمان و توانایی آن برای ادامه فعالیتهای خود بهطور مؤثراست.
ایزو  26000با هدف کمک به سازمانها در سهیم بودن تو سعه پایدار تهیه شده ا ست .با در نظر گرفتن این م سئله
که انطباق با قانون ،وظیفه استتاستتی هر ستتازمان و یکی از بخشهای ضتتروری مستتئولیت اجتماعی استتت ،هدف دیگر این
استاندارد تشویق سازمانها به انجام فعالیتهایی فراتر از الزامات قانونی است.
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استتتتاندارد ایزو  26000رهنمودهایی درباره اصتتتول بنیادین مستتتئولیت اجتماعی ،شتتتناخت مستتتئولیت اجتماعی،
م شارکت ذی نفعان ،مو ضوعات محوری مرتبط با م سئولیت اجتماعی و روشهای یکپارچه سازی و ادغام رفتار م سئوالنه
اجتماعی در ستتتازمان فراهم میآورد .این استتتتاندارد بینالمللی ،تأکید ویژهای بر نتایج و پیشتتترفتهای مربوط به اجرای
مستتئولیت اجتماعی دارد؛ همچنین با هدف ستتودمند بودن برای تمامی ستتازمانها اعم از خصتتوصتتی ،دولتی ،غیرانتفاعی،
بزرگ یا کوچک ،فارغ از اینکه در کشور توسعهیافته فعالیت میکند یا در کشور درحالتوسعه ،تدوینشده است .بااینکه
تمام بخشهای این استتتاندارد به یک اندازه مورداستتتفاده ستتازمان قرار نخواهد گرفت؛ اما موضتتوعات اصتتلی آن به هر
ستازمانی مربوط میشتود .تمام موضتوعات اصتلی مطرحشتده در این استتاندارد ،موارد گوناگونی را در برمیگیرد و این
م سئولیت خود سازمان ا ست که با در نظر گرفتن مالحظات سازمانی و گفتگو با ذی نفعان ،ت شخیص دهد کدام م سائل
مهمتر هستند و در ارتباط بیشتری با حوزه فعالیتشان قرار دارد.
یکی دیگر از مزایای این مدل ،قابلاستفاده بودن آن برای سازمانهای دولتی است؛ چراکه هدف از این استاندارد
بههیچوجه تعویض ،اصالح یا تغییر الزامات و قوانین حکومتی نیست؛ بدین ترتیب هر سازمانی تشویق میشود تا با استفاده
از این استاندارد بینالمللی ازنظر اجتماعی ،مسئوالنهتر عمل کند.
با توجه به اینکه هر ستتتازمان در مراحل مختلفی از درک و تکمیل مستتتئولیت اجتماعی قرار دارد ،این استتتتاندارد
بینالمللی هم برای استتتفاده ستتازمانهایی که اجرای مستتئولیت اجتماعی را آغاز کردهاند و هم برای ستتازمانهایی که در
اجرای آن تجربه بیشتتری دارند ،طراحیشتده استت .این استتاندارد برای ستازمانهای مبتدی درزمینه مستئولیت اجتماعی
میتواند نقطه آغازی برای پرداختن به م سئولیت اجتماعی باشد؛ درحالیکه سازمانهای باتجربه در این زمینه میتوانند از
آن بهعنوان راهنمای بهبود اقدامات موجود و پیشبرد روند یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در سازمان استفاده کنند.
گفتنی ا ست ،ا ستاندارد ایزو  26000تنها برای راهنمایی ا ستفادهکنندگان ا ست و برای اعطای گواهینامه به آنها
آماده نشده است و هیچگونه گواهی برای اجرای آن صادر نخواهد شد.
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 -2-8-2تشریح مدل ایزو 26000
طرح کلی ایزو  26000شامل بخشهای زیر است (منبع کلیه مطالب تشریح مدل ایزو  26000وبسایت سازمان
استاندارد جهانی  ISOاست):
جدول شماره  :5 -2مدل ایزو 26000
شماره بخش

عنوان ماده

توضیح ماده

بخش 1

دامنه شمول

تعریف دامنه شمول

بخش 2

اصطالحات و تعاریف

شناسایی و تعریف اصالحات کلیدی

بخش 3

درک مسئولیت اجتماعی

مفهوم و معنی مسئولیت اجتماعی شرکتی و چگونگی عملکرد آن در سازمان و همچنین شرایطی
که بر توسعه مسئولیت اجتماعی تأثیرگذارند

بخش 4

اصول مسئولیت اجتماعی

شرح قوانین مسئولیت اجتماعی

بخش 5

تشخیص مسئولیت اجتماعی و

شناخت سازمان از مسئولیت اجتماعی خود و شناسایی ذینفعان و ارتباط با آنها

برقراری ارتباط با ذینفعان
بخش 6

راهنمایی درباره موضوعات
اصلی مسئولیت اجتماعی

بخش 7

توضیح مسائل اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی
اطالعاتی پیرامون دامنه شمول هر موضوع ،ارتباط آن با مسئولیت اجتماعی ،قوانین مرتبط و
مالحظات ،اقدامات قابلاجرا و همچنین انتظارات مرتبط با موضوع

راهنمایی بهمنظور

ارائه راهنمایی برای اجرای مسئولیت اجتماعی در یک سازمان شامل :درک مسئولیت اجتماعی،

یکپارچهسازی مسئولیت

یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمان ،ارتباطات مربوط به مسئولیت اجتماعی ،بهبود

اجتماعی در کل سازمان

اعتبار یک سازمان درنتیجه ایفای مسئولیت اجتماعی خود

منبع مورداستفاده در بخش تشریح مدلInternational Standard ISO 26000, guidance on , 2010
social responsibility

بخش  :1دامنه استاندارد

این استاندارد بینالمللی برای تمامی سازمانها ،صرفنظر از اندازه و موقعیت جغرافیایی ،راهنمایی درباره
موارد زیر است:
 مفاهیم ،اصطالحات و تعاریف مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتی پیشینه ،روند و ویژگیهای مسئولیت اجتماعی شرکتی اصول و فعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی موضوعات و مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی شرکتی نحوه یکپارچهسازی ،اجرا و ترویج رفتار مسئوالنه در کلیه سطوح سازمان ،در سیاستها و فعالیتهایسازمان در حوزه نفوذ خود
 شناسایی ذینفعان و مشارکت با آنان -اطالعرسانی سازمان درباره تعهدات و عملکردش و سایر اطالعات درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی
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بخش  :2اصطالحات و تعاریف

اصطالحات و تعاریف مختلفی در این استاندارد تعریفشده است که مهمترین آنها در اینجا اشاره خواهد شد.
 پاستتخگویی :پاستتخگویی یک ستتازمان درباره تصتتمیمات و فعالیتهایش به ستتازمانهای تنظیمکننده،مسئوالن قانونی و بهطور وسیعتر ،ذینفعان آن
 بررستتی دقیق :پیشقدم شتتدن ستتازمان از طریق بهکارگیری فرایندی جامع برای شتتناخت و آگاهی ازتأثیرات منفی آشتتکار و احتمالی تصتتمیمات و فعالیتهای کلی خود در زمینههای اقتصتتادی ،اجتماعی و
زیستتتمحیطی در تمام چرخه عمر پروژه یا فعالیت ستتازمان ،با هدف پیشتتگیری و یا کاهش اثرات منفی
فعالیتها
 محیطزیست :شامل محیط طبیعی است که هر سازمان در آن مشغول به کار است؛ مانند هوا ،آب ،زمین،منابع طبیعی ،گیاهان ،جانداران ،مردم ،فضا و ارتباط متقابل میان آنها
 _ رفتار اخالقی :شامل رفتاری ا ست که مطابق با ا صول پذیرفته شده رفتار در ست یا منا سب با شرایطمشخص بوده و با معیارهای جهانی رفتار سازگار است.
 م سئولیت اجتماعی :شامل م سئولیت یک سازمان در قبال تأثیرات و پیامدهای تصمیمات و فعالیتهایشبر جامعه و محیطزیست ،بهطور شفاف و اخالقی است که موارد ذیل را در برمیگیرد:
 مشارکت در توسعه پایدار ،شامل بهداشت و رفاه جامعه
 در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان
 تطابق با قوانین و سازگاری با هنجارهای بینالمللی
 یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود
 حوزه نفوذ :گستره یا میزان روابط سیاسی ،قراردادی ،اقتصادی و  ...سازمان با سایرین که از طریق آنها،سازمان تصمیمات و اقدامات افراد یا سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد.
 زنجیره تأمین :توالی فعالیت ها یا گروه هایی که محصتتتوالت یا خدماتی را برای یک ستتتازمان فراهممیکنند.
 توستتتعه پایدار :توستتتعهای که نیازهای نستتتل امروز را بدون به خطر انداختن توانایی نستتتلهای آینده دربرطرف کردن نیازهایش پاسخ دهد.
 زنجیره ارزش :توالی فعالیتها و گروهها که ارزش را در قالب محصوالت و یا خدمات ،فراهم یا دریافتمیکند.
-

شفافیت :شفاف عمل کردن درزمینه ت صمیمات و فعالیتهایی که بر جامعه ،اقت صاد و محیطزی ست اثر
میگذارد و تمایل سازمان به ابراز آنها بهصورت واضح ،دقیق ،بهموقع ،صادقانه و کامل
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بخش  :3درک مسئولیت اجتماعی

ویژگی اصتتلی مستتئولیت اجتماعی عبارت استتت از تمایل یک ستتازمان به در نظر گرفتن مالحظات اجتماعی و
زی ستمحیطی در ت صمیمگیریها و پا سخگویی ن سبت به تأثیر فعالیتها و ت صمیمات خود بر جامعه و محیطزی ست .این
مطلب به دو موضتتوع رفتار شتتفاف و رفتار اخالقی اشتتاره دارد که به توستتعه پایدار کمک میکنند .افزون بر این ،مطلب
بیانگر اهمیت یکپارچگی مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان ،روابط سازمان با دیگران و در نظر گرفتن منافع ذینفعان
نیز هست.
از ستتوی دیگر ،مستتئولیت اجتماعی ،درک وستتیعتری از انتظارات یک جامعه را میطلبد .یکی از اصتتول بنیادین
م سئولیت اجتماعی ،احترام به قانون و مطابقت با الزامات آن ا ست .افزون بر این ،م سئولیت اجتماعی شامل اقداماتی فراتر
از انطباق با قانون است و دربرگیرنده شناسایی تعهدات به دیگران میشود که جنبه قانونی و اجباری ندارد.
هر یک از موضوعات اصلی استاندارد ،شامل مسائل مختلف است که سازمان را قادر به شناسایی پیامدها و نتایج
فعالیتهایش بر جامعه میکند .تشریح هرکدام از مسائل نیز اقدامات الزم برای مهار این پیامدها را توصیف میکند.
شناسایی و مشارکت با ذینفعان ،از اصول مسئولیت اجتماعی است .یک سازمان باید تشخیص دهد چه اشخاص
و یا گروههایی از تصتتتمیمات و فعالیتهایش تأثیر میپذیرند تا از این طریق بتواند پیامد فعالیتهایش را درک کند و به
مهار پیامدهای منفی بپردازد.
نکته دیگری که نباید از آن غافل شتتد ،یکپارچهستتازی مستتئولیت اجتماعی در ستتازمان استتت .با توجه به اینکه
م سئولیت اجتماعی نگران پیامدهای بالفعل و بالقوه فعالیتهای و ت صمیمات یک سازمان ا ست ،فعالیتهای روزانه ،مقرر
و دائمی ستتتازمانی از برنامههای مهمی هستتتتند که باید به آنها پرداخته شتتتود .مستتتئولیت اجتماعی باید از اجزای درونی
استراتژی اصلی سازمان باشد و پاسخگویی و مسئولیتپذیری را در تمام سطوح مناسب سازمانی در نظر بگیرد.
باید توجه داشتتت این استتتاندارد بینالمللی نمیتواند جایگزینی برای انجاموظیفه دولت در اقدام برای تأمین منافع
عمومی باشتتتد .همچنین این استتتتاندارد درزمینه مستتتائلی که باید در چهارچوب قانون بهطور الزامی رعایت شتتتوند ،هیچ
رهنمودی ارائه نمیکند؛ افزون بر این هدف این استاندارد ،پاسخ به چالشهایی نیست که تنها از طریق نهادهای حکومتی
قابلرفع هستند.
نیاز توستتعه پایدار به عملکرد صتتحیح دولت ،ضتتروری و اجتنابناپذیر استتت .نقش دولت در حصتتول اطمینان از
اجرای مؤثر قوانین و نظارت بر آن ،نقشتتتی حیاتی استتتت تا از این طریق ،فرهنگ تطابق با قانون شتتتکل گیرد .دولتها
میتوانند به طرق گوناگون مانند شتتتناخت و ترویج مستتتئولیت اجتماعی ،به ستتتازمانها در پیشتتترفت عملکرد اجتماعی

45

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

مستتئوالنه کمک کنند؛ اما ترویج و ارتقای مستتئولیت اجتماعی نمیتواند جایگزینی برای انجام صتتحیح وظایف دولت و
ایفای مسئولیتهای آن باشد.
بخش  :4اصول مسئولیت اجتماعی

این مدل اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی را بهصورت زیر تعریف میکند:
 پاسخگویی :یک سازمان باید مسئول آثار فعالیتهای خود بر روی جامعه ،اقتصاد و محیط باشد .این اصلحاکی از آن است که یک سازمان باید رسیدگی موشکافانهای را بپذیرد و همچنین وظیفه پاسخدهی به این
رسیدگی را به عهده گیرد.
 شفافیت فعالیتهای سازمان :یک سازمان باید در یک وضعیت شفاف ،دقیق و کامل قرار داشته باشدو دریافت منطقی و کافی از سیاستها ،تصمیمگیریها و فعالیتهایی داشته باشد که مسئول آنهاست؛
همچنین از آثار مشخص و احتمالی آن بر جامعه و محیط نیز آگاه باشد .این اطالعات باید به سهولت موجود
بوده و بهطور مستقیم در دسترس قرار گیرند و برای گروههایی که تحت تأثیر سازمان هستند ،قابلدرک
باشد.
 رفتار اخالقی :رفتار یک سازمان باید مبتنی بر ارزشهایی مانند صداقت ،انصاف و درستی باشد .اینارزشها داللت بر دغدغه به انسانها ،حیوانات ،محیط و توجه به آثار فعالیتهای سازمان و تصمیمگیریهای
آن بر روی منافع ذینفعان دارد.
 توجه و احترام به اجرای قانون :توجه به اجرای قانون به حاکمیت قانون اشاره دارد و بهطور خاصمنظور این است که هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون است .درزمینه مسئولیت
اجتماعی ،احترام به تأمین قانون به معنای آن است که یک سازمان با تمامی قوانین و مقررات اجرایی موافقت
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.
 احترام به منافع و عالئق سهامداران :یک سازمان باید به منافع ذینفعان خود احترام گذاشته ،آنهارا در نظر داشته و پاسخگو باشد .اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است به منافع مالکین ،اعضا،
مصرفکنندگان یا اعضای خود محدود باشد ،دیگر افراد و گروهها نیز دارای حقوق ،ادعاها یا منافع
مشخصی هستند که باید در نظر گرفته شوند .بهطورکلی ،این افراد یا گروهها ،ذینفعان سازمان را تشکیل
میدهند.
 احترام بهحقوق انسان :رفتار محترمانه با تمامی افراد و تالش ویژه برای کمک به افراد گروههایآسیبپذیر ،یک سازمان باید بهحقوق انسانی احترام گذاشته و اهمیت و عمومیت آنها را در نظر بگیرد.
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حقوق انسانی به رفتار محترمانه با تمامی افراد بدون در نظر گرفتن ویژگیهای شخصی آنها و تنها به دلیل
انسان بودنشان اشاره دارد.
 احترام به هنجارهای بینالمللی :یک سازمان باید ضمن رعایت قوانین داخلی هر کشور به هنجارهایبینالمللی هم احترام گذاشته و برخالف آن هنجارها عمل نکند.
 احترام بهحقوق بشر :یک سازمان باید بهحقوق بشر احترام بگذارد و هر دو جنبه اهمیت و جهانی بودنآن را به رسمیت بشناسد.
بخش  :5شناسایی مسئولیت اجتماعی و مشارکت با ذینفعان

این بخش به دو کاربرد بنیادی مستتئولیت اجتماعی میپردازد .این دو کاربرد شتتامل تشتتخیص مستتئولیت اجتماعی
سازمان و شناسایی و مشارکت با ذینفعانش است.
یک سازمان به هنگام پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود باید سه رابطه را درک کند:
 رابطه میان ستتتازمان و جامعه :یک ستتتازمان باید چگونگی آثار فعالیت ها و تصتتتمیماتش را بر جامعه،محیطزیست و همچنین انتظارات جامعه از رفتار مسئوالنه خود در قبال این تأثیرات را بررسی کند.
 رابطه میان سازمان و ذینفعانش :یک سازمان باید از ذینفعان گوناگون خودآگاه با شد .ذینفعان افراد یاگروهی هستند که تصمیمات و فعالیتهای سازمان بر منافعشان اثرگذار است.
 رابطه میان ذی نفعان و جامعه :یک ستتتازمان باید ازیکطرف رابطه میان منافع ذی نفعان که تحت تأثیرستتازمان هستتتند و از طرف دیگر ،انتظارات جامعه را درک کند .بااینکه ذی نفعان بهعنوان بخشتتی از جامعه
تلقی میشتتوند ،ممکن استتت دارای منافعی باشتتند که با انتظارات جامعه همستتو نباشتتند؛ بهعبارتدیگر،
ذی نفعان منافع خا صی در رابطه با سازمان دارند که میتواند با انتظارات جامعه از رفتار م سئوالنه اجتماعی
در رابطه با هر موضوعی متمایز باشد.
یکراه مؤثر برای سازمان در شنا سایی م سئولیت اجتماعی خود ،آ شنایی سازمان با م سائل مرتبط با این حوزه و
هفت موضتتوع اصتتلی آن استتت که این موضتتوعات عبارتاند از :حاکمیت ستتازمانی ،حقوق بشتتر ،فعالیتهای کاری،
محیطزیست ،فعالیتهای عملیاتی عادالنه ،مسائل مربوط به مصرفکنندگان ،مشارکت در توسعه جامعه محلی.
این موضوعات اصلی بهاحتمالزیاد تأثیرات اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی فعالیتهای سازمان را که باید به
آنها اقدام کند را پوشتتش میدهند .در شتتناستتایی مستتئولیت اجتماعی یک ستتازمان نیز ستتازمان باید هر مستتئلهای که با
فعالیتها یا تصمیماتش مرتبط است را همراه با انتظارات و اقدامات مربوطه شناسایی کند.
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هر سازمان باید تمام موضوعات اصلی استاندارد ایزو  26000را موردبررسی قرار دهد تا مشخص شود کدامیک
از م سائل با سازمان مرتبط ه ستند .شناسایی م سائل مرتبط باید با ارزیابی اهمیت تأثیر سازمان صورت گیرد .اهمیت یک
تأثیر نیز می بایستتتت با در نظر گرفتن نگرانی های ذی نفعان و همچنین چگونگی این اثرگذاری بر توستتتعه پایدار مورد
ارزیابی قرار گیرد.
شتتتناستتتایی مستتتئولیت اجتماعی یک فرایند پیوستتتته استتتت .تعیین و مدنظر قرار دادن تأثیرات بالقوه فعالیتها و
تصمیمات باید در مرحله برنامهریزی فعالیتهای جدید صورت گیرد .فعالیتهای مستمر سازمان باید بهمنظور اطمینان از
در نظر گرفتن م سئولیت اجتماعی سازمان و تعیین این م سئله که آیا نیازی به در نظر گرفتن م سائل جدید ه ست یا خیر،
بازنگری شود.
از سوی دیگر ،یک سازمان عالوه بر اینکه مسئول فعالیتها و تصمیمات خود است ،ممکن است در بعضی مواقع
بتواند بر فعالیتها و تصتتمیمات ستتازمانهایی که با آنها در ارتباط استتت نیز تأثیر بگذارد و چنین موقعیتهایی در حیطه
حوزه نفوذ ستتازمان قرار گیرد .این حوزه نفوذ شتتامل روابط میان زنجیره ارزش ستتازمان و فراتر از آن استتت .تعیین اینکه
سازمان در چه موقعیتهایی م سئولیت اعمالنفوذ در سایر سازمانها را دارد به میزان ارتباط سازمان در سهیم بودن در
پیامدهای منفی فعالیتهای دیگر سازمانها بستگی دارد.
در بخش  5ایزو  26000شناسایی ذینفعان و م شارکت با آنان از ا صول محوری م سئولیت اجتماعی یک سازمان
است .ذینفعان ،سازمانهای و یا افرادی هستند که در رابطه با هر فعالیت و تصمیم سازمان ،منافع کم یا زیادی دارند و به
دلیل تأثیرپذیری این منافع از فعالیتهای سازمان ،یک رابطه میان آنها ایجاد می شود .با توجه به اینکه این رابطه ر سمی
نیست و حتی ممکن است طرفین از آن مطلع نباشند ،درک چگونگی تأثیرپذیری افراد و گروهها از فعالیتها و تصمیمات
سازمان ،امکان شناسایی منافعی که منجر به ایجاد یک رابطه با سازمان میشود را میسر میکند.
یک سازمان برای شناسایی ذینفعان ،میتواند پرسشهای زیر را از خود بپرسد:
-

به چه کسانی تعهد قانونی دارد؟

-

فعالیتها و تصمیمات سازمان بر چه افرادی ممکن است تأثیر مثبت و یا منفی داشته باشد؟

-

چه اشخاصی احتماالً در رابطه با تصمیمات فعالیتهای سازمان ابراز نگرانی خواهند کرد؟

-

چه کسانی میتوانند به سازمان برای موردتوجه قرار دادن تأثیرات خاص فعالیتهایش کمک کنند؟

-

چه کسانی میتوانند تواناییهای سازمان را در انجام مسئولیتش تحت تأثیر قرار دهند؟

-

چه کسانی با صرفنظر کردن از مشارکت با سازمان متضرر خواهند شد؟

-

چه کسانی در زنجیره ارزش تحت تأثیر قرار میگیرند؟
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یک سازمان باید نمایندگی و اعتبار گروههایی را که مدعی نمایندگی ذینفعان خاص یا حمایت از مسائل خاصی
هستتتتند را موردبررستتتی قرار دهد .در بعضتتتی موارد ،امکان نمایندگی مستتتتقیم از منافع مهم وجود ندارد؛ برای مثال،
حیاتوحش و یا طبیعت و همچنین کودکان ،دارای گروههای سازمانیافته و تحت اختیار خود نیستند .در چنین شرایطی،
یک سازمان باید به نقطه نظرات گروههای معتبر که خواستار حمایت از چنین منافعی هستند ،توجه کند.
همانطور که پیشتر ا شاره شد ،شنا سایی ذینفعان با هدف م شارکت آنان صورت میگیرد .م شارکت ذینفعان
شتتتامل گفتگوی بین ستتتازمان با یک یا تعداد بیشتتتتری از ذی نفعان استتتت که با فراهم کردن مبنای آگاهانه الزم در
تصمیمگیری ،به سازمان در پرداختن به مسئولیت اجتماعی خود کمک میکند.
م شارکت ذی نفعان میتواند دارای صورتهای مختلفی با شد که سازمان آن را بنانهاده ا ست و یا بهعنوان پا سخ
ستازمان به یک یا تعداد بیشتتری از ذی نفعان آغازشتده باشتد؛ همچنین مشتارکت میتواند بهصتورت جلستات رستمی یا
غیررستتمی صتتورت پذیرد و به شتتکلهای متعددی پیگیری شتتود ،مانند جلستتات خصتتوصتتی ،کنفرانسها ،کارگاهها،
گزارشهای عمومی ،میزگردها ،رویههای مشتتورتی ،اطالعات منظم و ستتاختاریافته ،عضتتویت و شتترکت در گروههای
اجتماعی .مشتتارکت ذی نفعان باید بهگونهای تعاملی صتتورت پذیرد و هدف آن ایجاد فرصتتت برای ذی نفعان باشتتد تا
صدایشان شنیده شود .ویژگی اصلی مشارکت ،در نظر گرفتن ارتباط دوجانبه میان گروهها است.
سازمانها و افرادی که بهعنوان ذینفع شناخته شدهاند ،باید منافع در ست و واقعی دا شته با شند و فرایند شنا سایی
آنان باید تأثیرپذیری آنها از فعالیتها یا تصتتمیمات ستتازمان را مشتتخص کند .مشتتارکت مؤثر ذی نفعان بر پایه اعتماد
مناسب بوده و فراتر از روابط عمومی است .به هنگام مشارکت با ذینفعان ،یک سازمان نباید گروه سازماندهی شده را
به دلیل اینکه این گروه دوستتتتانهتر رفتار میکند یا از اهداف ستتتازمان بیش از ستتتایر گروهها حمایت میکند ،به دیگران
ترجیح دهد ،یا یک سازمان نباید م شارکت با ذینفعان خاص را تنها به علت سکوت شان نادیده بگیرد .گفتگوی ا صیل با
ذینفعان ،مستلزم استقالل طرفین و آشکار کردن شفاف حمایتهای مالی و یا حمایتهای مشابه است.
در صورت وجود تعدادی از عناصر ،مشارکت ذینفعان معنادار و هدفمند به نظر میرسد .این موارد عبارتاند از:
هدف مشخص و واضحی برای مشارکت وجود داشته باشد؛ منافع ذینفعان شنا سایی شده باشند؛ رابطهای که بین سازمان
و ذینفعان بر اساس این منافع ایجادشده است ،صریح و مهم تلقی شود ،منافع ذینفعان بهطور چشمگیری مرتبط با توسعه
پایدار باشد و ذینفعان اطالعات و درک الزم را برای تصمیمگیری داشته باشند.
بخش  :6راهنمایی درباره موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی

برای تعیین دامنه شمول م سئولیت اجتماعی ،شنا سایی م سائل مرتبط با آن و اولویتبندی آنها ،یک سازمان باید
موضوعات اصلی زیر را مدنظر قرار دهد:
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 حاکمیت سازمانی حقوق بشر فعالیتهای کاری محیطزیست فعالیتهای عملیاتی عادالنه مسائل مربوط به مشتری و مصرفکننده مشارکت در جوامع محلی و توسعه آنهاجنبههای اقتصتادی و جنبههای مرتبط با بهداشتت ،ایمنی و زنجیره ارزش ،در هر هفت موضتوع اصتلی استتاندارد
موردبحث قرارگرفته استتت .همچنین شتتیوههای گوناگونی که هر یک از این هفت موضتتوع ،زنان و مردان را تحت تأثیر
قرار میدهد نیز برر سی شده ا ست .قابلتوجه ا ست که هیچ د ستور از پیش تعیین شدهای برای ترتیب برر سی مو ضوعات
اصلی توسط سازمان وجود ندارد و با توجه به شرایط و نوع سازمان تغییر خواهد کرد.
یک سازمان باید دید کلی و تاریخی به موضوعات اصلی داشته باشد و تمام موضوعات اصلی و مسائل و وابستگی
آنها را در نظر بگیرد .سازمان باید آگاه با شد که پرداختن به یک مو ضوع ممکن ا ست سبب شود که از توجه به سایر
موضتتوعات غافل شتتود .پیشتترفتهای خاصتتی که یک مستتئله ویژه مورد هدف قرار میدهد ،نباید اثر معکوس بر دیگر
مسائل داشته باشد.
 -9-2نتایج اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی

هفت موضوع اصلی ذکرشده ،شامل گسترهای از مسائل مربوط به مسئولیت اجتماعی است که در این بخش
همراه با اقدامات و انتظارات مرتبط با آن توضیح داده خواهد شد .با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی موضوعی پویا
است و تکامل تدریجی نگرانیهای زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی را منعکس میکند؛ بنابراین مسائل تکمیلی
دیگری نیز در آینده ممکن است مطرح شود.



حاکمیت سازمانی (شرکتی)

حاکمیت شرکتی سی ستمی ا ست که یک سازمان برای ت صمیمگیری و اجرای ت صمیمات برای پیگیری اهداف
خود از آن استفاده میکند و شامل دو نوع مکانیسم حاکمیت رسمی و غیررسمی است .حاکمیت رسمی بر اساس ساختار
و فرایندهای م شخص ا ست و حاکمیت غیرر سمی در رابطه با فرهنگ و ارزشهای سازمانی پدیدار می شود و اغلب از
رهبران سازمان تأثیر میپذیرد .حاکمیت شرکتی که میتوان گفت چارچوب ت صمیمگیری سازمان ا ست ،ا سا سیترین
عامل در توانمند سازی سازمان برای م سئولیتپذیری در برابر تأثیرات فعالیتها و ت صمیماتش و همچنین یکپارچه سازی
کامل مسئولیت اجتماعی در سراسر سازمان و ابالغ و ارتباطات آن است .حاکمیت شرکتی در مفهوم مسئولیت اجتماعی
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ویژگی خاصتتی دارد ،زیرا هم بهعنوان یک موضتتوع اصتتلی تلقی میشتتود که ستتازمان باید بر استتاس آن اقدام کند و هم
وسیلهای است که از طریق آن توانایی سازمان برای رفتار مسئوالنه در رابطه با دیگر موضوعات اصلی ذکرشده ،افزایش
میدهد .حاکمیت مؤثر باید بر استاس یکپارچهستازی اصتول مستئولیت اجتماعی در تصتمیمگیریها و اجرا بنا شتود .این
ا صول عبارتاند از :پا سخگویی ،شفافیت ،رفتار اخالقی ،احترام به منافع ذینفعان ،احترام به قانون و احترام به هنجارهای
بینالمللی و رعایت حقوق بشر .رهبری نیز برای حاکمیت مؤثر سازمانی بسیار مهم است .این امر نهتنها برای تصمیمگیری
بلکه برای افزایش انگیزه کارکنان در اجرای مستتتئولیت اجتماعی و نهادینه کردن آن در فرهنگستتتازمانی دارای اهمیت
است.



فرایندها و ساختارهای تصمیمگیری

فرایندها و ستتاختارهای تصتتمیمگیری که بهعنوان تستتهیلکننده مستتئولیت اجتماعی تلقی میشتتوند ،فرایندها و
ساختارهایی ه ستند که ا ستفاده عملی از ا صول و شیوههایی که قبالً ذکر شده ا ست را ارتقا میدهد .تمام سازمانها باید
فرایندها ،سی ستمها ،مکانی سمها و ساختارهایی را م ستقر کنند که امکان بهکارگیری ا صول م سئولیت اجتماعی و عمل به
آنها را فراهم میکند .فرایندها و ساختارهای تصمیمگیری باید یک سازمان را توانمند کند تا:
 استراتژی و اهدافی تعیین کند که نشاندهنده تعهد به مسئولیت اجتماعی باشد. تعهد رهبری سازمان و پاسخگویی آن را نشان دهد. محیط و فرهنگی در سازمان ایجاد کند که اصول و مسئولیت اجتماعی در آن تمرین شود. سیستمی از مشوقهای اقتصادی و غیراقتصادی در راستای عملکرد بر اساس مسئولیت اجتماعی ایجاد کند. از منابع مالی ،طبیعی و انسانی بهطور بهینه استفاده کند. فرصتهای عادالنهای را برای گروههای در حاشیه برای احراز مقامات ارشد سازمان فراهم کند. میان نیازهای سازمان و ذینفعانش که شامل نیازهای کنونی و نیازهای نسل آینده است ،تعادل برقرار کند. فرایند ارتباط دوجانبه با ذینفعان را که به در نظر گرفتن منافع ذینفعان و کمک به شناسایی فضاهای موافق،ناموافق و مذاکره برای حل تناقضات ممکن منجر میشود ،ایجاد کند.
 مشوق مشارکت تمام سطوح کارکنان سازمان در فعالیتهای مسئولیت اجتماعی باشد. سطوح اختیار ،مسئولیت و ظرفیت افرادی که از طرف سازمان تصمیمگیری میکنند را متعادل کند. اجرای تصمیمات را بهمنظور حصول اطمینان از انطباق تصمیمگیریها با مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی بهنتایج حاصل از فعالیتهای منفی و یا مثبت سازمان زیر نظر داشته باشد.
 روندهای حاکمیتی سازمان را بهطور منظم مورد بازبینی و ارزیابی قرار دهد ،فرایندها را طبق نتایج اینبررسیها تغییر داده و تغییرات انجام شده را به کل سازمان ابالغ کند.

51

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

 -1-9-2حقوق بشر
حقوق بشر ،حقوقی اساسی است که تمام انسانها از آن برخوردارند .حقوق بشر به دو گروه عمده تقسیم میشود.
گروه اول مربوط بهحقوق سیاسی و مدنی است و حقوقی مانند حق زندگی ،آزادی ،برابری ،آزادی بیان را شامل میشود.
دومین گروه مربوط بهحقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است و حقوقی مانند حق کار ،حق تغذیه ،حق برخورداری از
باالترین سطح بهداشت ،تحصیل و امنیت اجتماعی را در برمیگیرد.



بررسی دقیق

دولتها مستتئول و موظف به رعایت و احترام بهحقوق بشتتر و حمایت از آن هستتتند .عالوه بر آن ،هر ستتازمان نیز
مسئول احترام بهحقوق بشر در درون و حوزه نفوذ خود است .مسئولیت بنیادی سازمانهای غیردولتی احترام بهحقوق بشر
است؛ بدین منظور ،سازمانها مکلفاند نهایت کوشش را در تشخیص تأثیرات منفی اقداماتشان بر حقوق بشر به کار برند
و از بروز چنین اثراتی جلوگیری کنند .برر سی دقیق به معنی آگاه بودن سازمان به م سئولیت خود مبنی بر تأثیرگذاری بر
رفتار دیگران است که احتمال دارد در حال نقض حقوق بشر باشند.
بهطور خالصه در رابطه با حقوق بشر ،فرایند بررسی دقیق ،متناسب با وسعت و شرایط سازمان انجام میپذیرد که
شامل مؤلفههای زیر خواهد بود:
 خطمشی حقوق بشر برای سازمان که راهنمای ارزشمند و مفیدی را برای افراد درون سازمان و آنهایی که درارتباط با سازماناند ،فراهم میکند.
 راههای ارزیابی چگونگی اثرگذاری فعالیتها و پیشنهادهای موجود بر حقوق بشر شیوههای یکپارچهسازی حقوق بشر در سراسر سازمان -اقداماتی که تأثیرات منفی تصمیمات و فعالیتهای سازمان را مدنظر قرار میدهند.



شرایطی که حقوق بشر را تهدید میکند

موقعیتها و محیطهای خا صی وجود دارد که در آن سازمان در رابطه با حقوق ب شر دچار چالش می شوند و در
و ضعیتی د شوار قرار خواهند گرفت .احتمال شدید خطر سوءا ستفاده از حقوق ب شر در برخی شرایط وجود دارد .بهطور
مثال در شتترایط بیثباتی ستتیاستتی ،فقر و خشتتکستتالی ،بالیای طبیعی ،مجاورت فعالیتها با جوامع بومی ،وجود فرهنگ
فستتاد ،درگیر بودن در فعالیتهای استتتخراجی که ممکن استتت بر منابع طبیعی اثر مخرب بگذارد؛ ازاینرو ستتازمان باید
دقت ویژهای در برخورد با موقعیتها داشته باشد.
در پا سخ به شرایط دشوار و بهمنظور د ستیابی به هدف احترام بهحقوق ب شر ،سازمان باید نتایج بالقوه اقداماتش را
زیر نظر داشتتته باشتتد؛ بهویژه موجب تشتتدید و ایجاد ستتوءاستتتفادههای دیگر از حقوق بشتتر نشتتود؛ بهعبارتدیگر از یک
موقعیت پیچیده نباید بهعنوان بهانهای برای عدم اقدام ،استفاده کرد.
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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
همدستتتی در ارتکاب کاری غیرقانونی و یا غفلت از انجام امری قانونی مرتبط استتت .در معنای عرفی ،ناشتتی از انتظارات
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 مشارکت خاموش در جرم :قصور سازمان در زیر سؤال بردن مسئله نقض مستمر یا سیستماتیک حقوق بشر؛در راستای اجتناب از مشارکت در جرم سازمانها باید اقدامات زیر را انجام دهند:
 مقررات و تمهیدات امنیتی سازمان بهحقوق بشر احترام گذاشته و با هنجارهای بینالمللی تطابق داشته باشد؛ خدمات و محصوالت خود را در جهت نقض و سوءاستفاده از حقوق بشر در اختیار نهادهای دیگر قرار ندهد؛ وارد مشارکتهای رسمی و غیررسمی که اقداماتی را در جهت ارتکاب جرم و نقض حقوق بشر انجام میدهند،نشود؛
 باید به شرایط زیستمحیطی و اجتماعی تولید خدمات و کاالهای خریداریشده آگاهی یابد؛ -نباید با نهادهایی که در اقدامات ضداجتماعی فعالاند ،همکاری کند؛



تبعیض و گروههای آسیبپذیر

تبعیض شتتامل هرگونه تفاوت ،تحریم یا رجحان استتت که ستتبب از بین رفتن برابری رفتار و فرصتتت میشتتود؛
بهطوریکه این امر از روی تفاوت رخ دهد نه از روی مالحظات قانونی .زمینههای غیرقانونی تبعیض مواردی مانند نژاد،
رنگ ،جن سیت ،سن ،ملیت یا خا ستگاه ملی ،مذهب ،من شأ نژادی یا اجتماعی ،نظام طبقاتی ،شرایط اقت صادی ،معلولیت،
بارداری ،ع ضویت در اتحادیههای صنفی و واب ستگی سیا سی را شامل می شود .ممنوعیت تبعیض یکی از ا سا سیترین
اصول قانون بینالمللی حقوق بشر تلقی میشود.
مشارکت دادن و درگیر کردن کامل و مؤثر تمام گروههای جامعه ،ازجمله آنهایی که آسیبپذیر هستند ،فرصتهایی
را برای تمام سازمانها و همچنین افرادی که این امر برایشان اهمیت دارد ،ایجاد میکند .یک سازمان با اتخاذ یک رویکرد
فعال برای اطمینان از وجود فرصتهای یکسان و احترام به تمام افراد ،منافع زیادی کسب خواهد کرد.
تبعیض میتواند غیرمستقیم نیز باشد .این امر هنگامی رخ میدهد که یک شرط ،معیار یا فعالیت ظاهراً بیطرف ،افرادی
را که دارای ویژگی خاص هستند در موقعیتی نامطلوب در مقایسه با سایرین قرار دهد .مگر آنکه آن شرط ،معیار یا فعالیت
با هدفی مشروع و بیطرفی تنظیم شود و رسیدن به آن هدف ،ضروری و مقتضی باشد.
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هر سازمان باید عملیات خود و دیگر شرکا را در چارچوب حوزه نفوذ خود بررسی کند و مشخص کند که آیا تبعیض
بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد یا خیر؛ همچنین باید عدم شراکت در اعمال تبعیضآمیز را نیز تضمین کند.
برخی از گروههای آسیبپذیر و اقدامات و انتظارات مربوط به آنها به شرح زیر است:
-

زنان :یک سازمان باید احترام بهحقوق زنان را در حیطه تدابیر و تصمیماتش در نظر بگیرد و برخورد متعادل
میان زنان و مردان را در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ارتقا بخشد.

-

افراد دارای معلولیت :سازمان باید بهمنظور دستیابی به تسهیالت ،امکانات و مکانها ،تمهیدات الزم را برای
افراد دارای معلولیت فراهم کند.

-

کودکان :سازمانها باید سیاستهایی را در پیش بگیرند تا کارمندانشان را از سوءاستفاده جنسی و انواع دیگر
بهرهجویی از کودکان منع کنند.

-

مردم بومی :مردم بومی به این دلیل در میان گروههای آسیبپذیر قرارگرفتهاند که تبعیضهای سیستماتیک
چون استعمار ،سلب مالکیت از سرزمین خود ،وضعیت و شرایطی متفاوت در مقایسه با دیگر شهروندان و
نقض حقوق بشر را تجربه کردهاند  .این افراد باید از حقوقی مانند تعیین حق سرنوشت ،دسترسی و مدیریت
امالک اجدادی ،آب و منابع ،حفظ و بهرهمندی از رسوم ،فرهنگ ،زبان و علوم سنتی خود بهدوراز هرگونه
تبعیض؛ همچنین مدیریت مالکیت فرهنگی و معنوی خود برخوردار باشند.

-

دیگر گروههای آسیبپذیر ازجمله کارگران مهاجر و خانوادههای آنان ،افرادی که مورد تبعیض نژادی
قرارگرفتهاند ،افراد سالخورده ،فقرا ،افراد بیسواد نیز باید موردتوجه سازمان قرار بگیرند.



حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

بر اساس مدل ایزو  26000هر فرد بهعنوان عضوی از جامعه دارای حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی الزماالجرا به
دلیلشان و جایگاه شخصیاش است .بهمنظور رعایت و احترام گذاشتن به چنین حقوقی ،یک سازمان باید تالش الزم را
برای اطمینان یافتن از عدم مشارکت در اقدامات بازدارنده در برخورداری از این حقوق به کار گیرد .نمونههایی از این
اقدامات به شرح زیر است:
 تسهیل دستیابی به آسایندِها و امکانات در رابطه با تحصیالت آموزش بلندمدت برای اعضای جامعه همکاری با دیگر سازمانها و مؤسسات دولتی در حمایت از رعایت و تحقق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بررسی راههای مربوط به فعالیتهای اصلی سازمان که به احقاق این حقوق کمک میکند -تطبیق قیمت کاالها و خدمات با توان خرید مردم فقیر
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 -2-9-2محیطزیست
تصتمیمات و فعالیتهای ستازمان صترفنظر از محل قرار گرفتن ستازمان ،همواره بر محیطزیستت اثر میگذارد.
بهمنظور کاهش تأثیرات زی ستمحیطی ،سازمان باید یک خطم شی یکپارچه در ت صمیمها و فعالیتهایش اتخاذ کند که
دربرگیرنده الزامات اقتصادی ،اجتماعی ،سالمت و زیستمحیطی باشد.
مسئولیت زیستمحیطی یک پیش شرط برای بقا و موفقیت بشر و ازجمله جنبههای مهم مسئولیت اجتماعی است.
یک سازمان باید اصول زیستمحیطی زیر را ترویج کرده و به آنها احترام بگذارد:
 مسئولیت زیستمحیطی :یک سازمان افزون بر اینکه باید تصمیمگیریها و فعالیتهایش با برنامهها ،قوانین ومقررات زیستمحیطی مطابقت داشته باشد ،باید مسئولیت مشکالت زیستمحیطی که فعالیتها ،محصوالت
و خدمات در فضاهای روستایی ،شهری و محیطزیست به وجود آوردهاند را به معنای وسیعتر بپذیرد.
 رویکرد محتاطانه :بر اساس بیانیه"ریو"درباره محیطزیست و توسعه ،بیانیهها و توافقات پسازآن ،به هنگامیکهآسیب جدی و غیرقابلبرگشت ،محیطزیست و یا سالمت انسان را تهدید میکند ،تردید علم در مورد علل
پیدایش آن نباید دلیلی برای تأخیر در انجام اقدامات مؤثر و اقتصادی جهت جلوگیری از انحطاط محیطزیست
و یا آسیب بهسالمتی انسانها مدنظر قرار گیرد.
 مدیریت ریسک زیستمحیطی :سازمان باید به اجرای برنامههایی که دارای چشمانداز مبتنی بر ریسک وپایداری هستند ،بپردازند.
 پرداخت هزینه آالیندهها :یک سازمان باید تالش خود را بهمنظور درونی کردن هزینه آلودگی و کمی کردنمزایای اقتصادی و محیطی و نیز پیشگیری از آلودگی برای کاهش پیامدهای منفی آن بر مبنای اصل پرداخت
هزینههای آالیندهها به کار گیرد.



پیشگیری از آلودگی

سازمان میتواند عملکرد زیستمحیطی خود را با جلوگیری از ایجاد آلودگی در موارد زیر بهبود بخشد:
 انتشار آلودگی در هوا انتقال آلودگیها به آب مدیریت پسماندها (مواد زائد) -دفع مواد شیمیایی خطرناک و سمی
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استفاده پایدار از منابع

بهمنظور در دسترس بودن منابع در آینده ،رویههای کنونی مصرف و تولید باید تغییر کند تا هماهنگ با ظرفیتهای
موجود کره زمین عمل شود .استفاده پایدار از منابع بدین معنی است که نرخ استفاده ،کمتر یا مساوی با نرخ تجدید طبیعی
آنها باشد .چهار محدوده کلیدی برای بهبود بازدهی عبارتاند از:
 بازدهی و بهینهسازی مصرف انرژی ذخیرهسازی ،استفاده و دسترسی به آب بازدهی در استفاده از مواد -حداقل رسانی منابع موردنیاز برای تهیه یک محصول



کاهش تغییرات آب و هوایی و سازگاری با آن

هر سازمان برای خروج بخشی از گازهای گلخانهای مسئول بوده و به طریقی از تغییرات آب و هوایی تأثیر میپذیرد.
در راستای کاهش تغییرات آب و هوایی اقدامات زیر ضروری است:
 شناسایی منابع خروجیهای گازهای گلخانهای و اندازهگیری ،ثبت و گزارش آنها بررسی میزان و نوع سوختهای مصرفی در سازمان برنامهریزی برای بهبود بهرهوری و اثربخشی کاهش انتشار گازهای گلخانهای استفاده از تجهیزات و کاالهایی با بازدهی باالی انرژی -توجه به کاهش انتشار کربن



حفاظت و تجدید محیط طبیعی

سازمانها میتوانند درترمیم و حفاظت از محیطزیست طبیعی و اکوسیستمهای آن و نیز حفاظت از خدمات و
کارکردهای مختلفی که اکوسیستم فراهم میکند ،بسیار مسئوالنهتر عمل کنند .دراینباره سازمان باید موارد زیر را رعایت
کند:
 شناسایی اثرات آسیبزا بر اکوسیستم و اقدام الزم برای حذف آنها پرهیز از آسیبرسانی به اکوسیستمهای طبیعی و …تجدید و احیای اکوسیستم که باید در اولویت قرار گیرد. استراتژی یکپارچه و هماهنگ برای اداره زمین ،آب و اکوسیستم کاهش تأثیرات زیستمحیطی احتمالی ناشی از تصمیمات مرتبط با کشاورزی و توسعه شهری در توسعه ساختمانها ،جادهها و ...حفاظت از زیستگاههای طبیعی ،تاالبها ،جنگلها و مناطق حیاتوحشدر دستور کار سازمان قرار گیرد.
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 -3-9-2مشارکت در توسعه جامعه
امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که سازمانها با جوامعی که در آن فعالیت میکنند در ارتباط هستند.
این ارتباط باید بر اساس مشارکت در کمک به توسعه جامعه باشد .توسعه جامعه ،نتیجه ویژگیهای فرهنگی ،اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی بوده و به ویژگیهای نیروهای اجتماعی مرتبط در جامعه بستگی دارد.
مسائل مرتبط با توسعه جامعه که سازمان میتواند در آن سهیم باشد ،عبارتاند از:
 ایجاد اشتغال از طریق گسترش و تنوع فعالیتهای اقتصادی و توسعه فنآوری،
 ایجاد ثروت و درآمد از طریق سرمایهگذاریهای اجتماعی و اقدامات توسعه اقتصادی محلی،
 گسترش آموزش و برنامههای توسعه مهارتها،
 ارتقا و حفظ فرهنگ و هنر و
 ارائه یا ارتقای خدمات سالمت جامعه .توسعه جامعه ممکن است شامل تقویت نهادهای جامعه ،گروهها و
انجمنها ،برنامههای فرهنگی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و شبکههای محلی متشکل از نهادهای متعدد باشد.
در اینجا به برخی اصول که در توسعه و مشارکت در جامعه مؤثر هستند ،میپردازیم:
 سازمان خود را بخشی از جامعه و نه جدا از آن در نظر گیرد. حقوق اعضای جامعه را بهمنظور تصمیمگیری در رابطه با جوامع خود و درنتیجه ،پیگیری شیوهای کهانتخاب میکنند ،به رسمیت شناخته و موردتوجه قرار دهد.
 به هنگام تعامل با جامعه ،مؤلفههای اصلی جامعه اعم از فرهنگ ،مذهب ،سنت و تاریخ را بشناسد وموردتوجه قرار دهد.
 ارزش و اهمیت کار مشارکتی را به رسمیت شناخته و به حمایت و پشتیبانی از تبادل تجربیات ،منابع وکوششهایی که در این زمینه انجام میشود ،بپردازد.



مشارکت جامعه

مشارکت در توسعه جامعه ،همکاری فعاالنه سازمان با جامعه است .این مشارکت اهدافی چون پیشگیری از وقوع
م شکالت و حل آنها ،تقویت همکاری با سازمانهای محلی و ذینفعان و ایجاد ا شتیاق برای ح ضور در جامعه بهعنوان
شهروند خوب را دنبال میکند؛ بهطورکلی سازمانها از طریق همکاری و حمایت از نهادهای مدنی و مشارکت در شبکه
گروهی و فردی که جامعه مدنی را تشتتکیل میدهند ،به جوامع خود کمک میکنند .مشتتارکت در جامعه به ستتازمانها
کمک میکند تا با نیازهای جامعه و اولویتهای آن آشنا شوند؛ بدین ترتیب توسعه و تالشهای دیگر سازمان با آنچه در
جامعه محلی و اجتماع موجود است ،منطبق و هماهنگ میشود.
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درصتتورتیکه اقدامات مشتتارکت اجتماعی در راستتتای تقویت احترام به حاکمیت قانون و فرایندهای مشتتارکتی
باشتتتد که بهحقوق افراد احترام گذاشتتتته و به دیدگاه دیگران برای ب یان و دفاع از منافع خود توجه میکند ،پ یامدهای
فعالیتهای انجامشده میتواند ثمربخش باشد .اقدامات مهمی که سازمان دراینباره میتواند انجام دهد عبارتاند از:
 مشورت با نمایندگان گروههای جامعه در تعیین اولویتهای مرتبط با سرمایهگذاری اجتماعی و فعالیتهایتوسعه جامعه
 مشورت درباره زمان و شرایط توسعه و پیشرفت با جوامع ازجمله مردم بومی و تطبیق و هماهنگ کردن خود باآنان
 در صورت امکان ،مشارکت با انجمنهای محلی با هدف کمک به اهداف عمومی مطلوب و توسعه جوامع روابط شفاف با مقامات دولتی محلی و نمایندگان سیاسی بهدوراز اعمالنفوذ نامناسب و تطمیع یا دادن رشوه تشویق مردم به داوطلب شدن در انجام خدمات اجتماعی و حمایت از آنان -مشارکت در تدوین سیاستها ،ایجاد ،اجرا ،نظارت و ارزیابی برنامههای توسعه



آموزش و فرهنگ

آموزش و فرهنگ ،پایه و استتاس برای هر نوع توستتعه اقتصتتادی اجتماعی استتت و جزئی از هویت جامعه استتت.
بهبود آموزش و ارتقا و حفظ فرهنگ همراستا با احترام بهحقوق بشر ،تأثیر مثبتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی دارد .در
همین راستا سازمان باید:
 به ارتقا و حمایت از آموزش در همه سطوح پرداخته و در ارتقای دانش محلی و از بین بردن بیسوادی مشارکتکنند.
 بهطور ویژه به ترویج فرصت یادگیری برای گروههای آسیبپذیر بپردازد ترغیب ثبتنام کودکان برای حضور در دورهها و کالسهای آموزش رسمی کمک به ارتقای فعالیتهای فرهنگی و به رسمیت شناختن ،اعتباربخشی و ارزشگذاری به آداب ،آیینها وسنن فرهنگی جوامع بومی و محلی
 -تسهیل و ارتقای استفاده از دانش سنتی و فناوری جوامع بومی



اشتغالزایی و توسعه مهارتها

اشتغال ،یک هدف شناختهشده جهانی مرتبط با توسعه اقتصادی و اجتماعی است .همه سازمانها اعم از بزرگ و
کوچک میتوانند با اشتغالزایی در کاهش فقر و ارتقای توسعه اقتصادی و اجتماعی سهمی داشته باشند .یک سازمان باید:
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 تأثیر تصمیمات سرمایهگذاری خود بر اشتغالزایی را موردبررسی قرار دهد و به هنگام شرایط مناسب برای رشدو توسعه اقتصادی ،به انجام سرمایهگذاریهایی بپردازد که بهطور مستقیم از طریق اشتغالزایی کاهش فقر را به
دنبال خواهد داشت.
 تأثیر انتخاب فناوری بر اشتغال را در نظر گیرد و فناوریهایی را انتخاب کند که موجب افزایش فرصتهایشغلی میشوند.
 -برنامههای توسعه مهارتهای محلی و ملی را تدوین کند.



توسعه فناوری و دسترسی به آن

مشارکت و توجه سازمان به نیاز جوامع و اعضای آن در دسترسی کامل و ایمن به فناوری مدرن بهمنظور کمک به
پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق بهکارگیری دانش تخصصی ،مهارتها و فناوری بهگونهای که توسعه منابع
انسانی و نفوذ فناوری را گسترش دهد ،دارای اهمیت است.
سازمان میتواند به شیوههای زیر در توسعه فناوری در جامعه مشارکت و همکاری کند:
 مشارکت در توسعه فناوریهای ارزانقیمت که بهآسانی قابل جایگزین هستند و تأثیر اجتماعی بسزایی برریشهکنی فقر و گرسنگی دارند
 همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بهمنظور توسعه فناوری و علمی از طریق همکاری با شرکایی از جامعهمحلی و استخدام افراد بومی



سالمت

سالمت جزء ضروری زندگی در اجتماع و یک حق شناختهشده بشر است .تهدیدات سالمت عمومی میتواند اثرات
جدی بر جامعه داشته توسعه آن را مختل کند؛ ازاینرو همه سازمانهای بزرگ یا کوچک ،باید بهحق سالمت احترام
بگذارند و با ابزارهای خود به شکل مقتضی در ارتقا و بهبود سالمت ،پیشگیری از تهدیدات سالمت ،بیماریها و کاهش
هرگونه آسیب به جامعه مشارکت کنند.
سازمانها باید با انجام اقداماتی مشابه موارد زیر در این راه گام بردارند:
 به دنبال از بین بردن اثرات و پیامدهای منفی هرگونه فرایند تولید محصول و یا خدمات ارائهشده از سویسازمانها بر روی سالمت باشند.
 ترویج سالمتی مطلوب را در نظر داشته باشند. خدماتی ارائه کنند که دسترسی به داروها و واکسنها را تسهیل کند. -شیوههای زندگی سالم ازجمله ورزش و تغذیه را تشویق کنند.
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 از دسترسی همگانی و طوالنیمدت به خدمات ضروری برای مراقبتهای سالمتی ،آب سالم و بهداشت مناسببهمنظور جلوگیری از بیماریها ،حمایت کند.



سرمایهگذاری اجتماعی

سرمایهگذاری اجتماعی زمانی صورت میگیرد که سازمانها منابع خود را در اقدامات و برنامههایی که هدف آنها
بهبود جنبههای اجتماعی حیات جامعه است ،سرمایهگذاری کنند .انواع سرمایهگذاریهای اجتماعی شامل موارد زیراست:
 پروژههای مربوط به آموزش و تحصیل پروژههای فرهنگی مراقبتهای بهداشتی اشتغالزایی توسعه زیرساختها دسترسی بهتر به اطالعاتبهمنظور شتتتناستتتایی فرصتتتتها برای ستتترمایهگذاری اجتماعی ،یک ستتتازمان باید مشتتتارکت خود را با نیازها و
اولویتهای جامعهای که در آن فعالیت میکند و همچنین با در نظر گرفتن اولویتهایی که سیاستگذاران محلی و ملی
تعیین کردهاند ،هم سو کند .تبادل اطالعات ،م شاوره و مذاکره ابزارهای مفیدی برای همکاری در شنا سایی فر صتها و
اجرای سرمایهگذاریهای اجتماعی هستند.
یک سازمان همچنین باید م شارکت اجتماعی در طراحی و پیاده سازی پروژهها را مورد ت شویق قرار دهد .این امر
میتواند به بقا و پیشرفت پروژهها هنگامیکه سازمان دیگر درگیر پروژه نیست ،کمک کند.
 -4-9-2فعالیتهای کاری کارکنان
فعالیتهای کاری یک سازمان شامل تمامی خطمشیها و فعالیتهای مربوط به کار انجام شده از سوی سازمان و
همچنین پیمانکاران فرعی آن میشتتتود .فعالیتهای کاری شتتتامل بهکارگیری و ارتقای کارکنان ،رویههای انضتتتباطی،
رسیدگی به شکایات ،انتقال و جابهجایی کارگران ،فسخ قرارداد ،توسعه آموزش و مهارتها ،ایمنی و بهداشت صنعتی و
هر خطمشتتتی یا فعالیتی که بر شتتترایط کار بهویژه بر ستتتاعت کاری و حقالزحمه کارکنان اثرگذار استتتت ،میشتتتود.
فعالیتهای کاری همچنین شتتامل شتتناستتایی ستتازمانها و نمایندگیهای کارگری و مشتتارکت ستتازمانهای کارگران و
کارفرمایان در گفتگو و مذاکرات د ستهجمعی ،گفتگوی اجتماعی و رایزنیهای سهجانبه برای پا سخ به م سائل اجتماعی
مربوط به استخدام است.
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شیوههای عملیاتی عادالنه

شتتیوههای عملیاتی عادالنه ،به رفتارهای اخالقی در ارتباط با ستتایر ستتازمانها مربوط میشتتود .این رفتارها روابط
میان سازمانها و مؤ س سات دولتی ،روابط سازمانها با شرکا ،تأمینکنندگان ،پیمانکاران ،رقبا و انجمنهایی که در آن
عضتتو هستتتند را شتتامل میشتتود .مستتائل مربوط به شتتیوههای عملیاتی عادالنه در حوزه ضتتد فستتاد ،مداخله مستتئوالنه در
حوزههای عمومی ،رقابت عادالنه ،رفتار اجتماعی مسئوالنه ،ارتباط با سایر سازمانها و محترم دانستن حقوق مالکیت بروز
میکند.
اخالقی رفتار کردن برای بنیان نهادن و تداوم روابط ستتازنده و مشتتروع میان ستتازمانها ضتتروری استتت؛ بنابراین،
رعایت ،ترویج و تشویق استاندارد رفتارهای اخالقی زمینه ساز شیوههای عملیاتی عادالنه است .اقداماتی که یک سازمان
دراینباره میتواند انجام دهد به این شرح است:
 مبارزه با فساد :فساد کار آیی و اعتبار اخالقی سازمان را زیر سؤال میبرد و ممکن است آن را در معرض پیگیریقانونی و تحریمهای اداری و مدنی نیز قرار دهد .فساد منجر به نقض حقوق بشر ،فرسایش فرایندهای سیاسی،
فقر جوامع و صدمه به محیط کسبوکار میشود.
 مشارکت سیاسی مسئوالنه :سازمانها باید از فرایندها و روندهای سیاسی عمومی حمایت کنند و توسعهسیاستگذاری عمومی که منافع جامعه را در سطح وسیعتر در بر دارد ،تشویق کنند .سازمانها باید از رفتارهایی
مانند تقلب ،ارعاب و تحمیل که میتواند فرایند سیاسی عمومی را تخریب کنند ،پرهیز کنند.
 رقابت عادالنه :رقابت عادالنه و گسترده ،کار آیی و نوآوری را ترغیب میکند ،به سازمانها این اطمینان رامیدهد که دارای فرصت یکسان در کسبوکار هستند ،توسعه محصوالت جدید و بهبودیافته یا فرایندها را
تشویق میکند و در بلندمدت ،رشد اقتصادی و استانداردهای زندگی را ارتقا میدهد.



مسائل مربوط به مصرفکننده

سازمانهای تأمینکننده محصوالت یا خدمات در قبال مصرفکنندگان خود و نیز مشتریان مسئول هستند که این
مسئولیت عمدتاً در ارتباط با مشتریانی است که برای نیل به مقاصد تجاری خرید میکنند؛ اما مسائلی که در این بند به آن
پرداخته خواهد شد عمدتاً افرادی را در برمیگیرد که با مقاصد شخصی (مصرفکنندگان) ،خرید میکنند.
مسئولیتها شامل آموزش و ارائه اطالعات صحیح ،استفاده از اطالعات بازاریابی و فرایندهای قراردادی عادالنه،
شتتفاف و مفید ،ارتقای مصتترف پایدار و طراحی محصتتوالت و خدماتی استتت که امکان دستتترستتی را برای همگان و در
موارد مناسب ،برای گروههای آسیبپذیر فراهم میکند.

61

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

 -10-2راهنمای یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمان

بخشهای پیشتتین این استتتاندارد بینالمللی ،اصتتول ،موضتتوعات اصتتلی و مستتائل مربوط به مستتئولیت اجتماعی را
م شخص کرده ا ست .این بخش برای اجرایی کردن م سئولیت اجتماعی در سازمان راهنماییهایی ارائه میکند .در بی شتر
موارد ،سازمانها میتوانند با گسترش سیستمهای موجود ،سیاستها ،ساختارها و شبکههای سازمانی ،مسئولیت اجتماعی
را به اجرا درآورند؛ اگرچه برخی فعالیتها احتماالً باید با استفاده از شیوههای جدید و با در نظر گرفتن طیف گستردهتری
از عوامل انجام شوند.


شکل شماره  :5 -2مدل یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی در کل سازمان

سازمانها صرفنظر از نقطه شروع ،بهمنظور اجرای مسئولیت اجتماعی باید رهنمودهای زیر را در نظر بگیرند.
 -1مشخص کردن رابطه ویژگیهای سازمان با مسئولیت اجتماعی

بهمنظور ایجاد یک مبنای آگاهانه برای اجرای مسئولیت اجتماعی در کل سازمان ،الزم است سازمان چگونگی ارتباط
میان خصوصیات کلیدی خود و مسئولیت اجتماعی را مشخص نماید .این تجزیهوتحلیل ،همچنین به شناسایی و تعیین
مسائل اصلی مسئولیت اجتماعی مرتبط با سازمان و ذینفعان آن در هر موضوع اصلی کمک میکند.
مهمترین مواردی که باید در این تجزیهوتحلیل موردبررسی قرار گیرد شامل موارد زیر است:
 نوع ،هدف ،ماهیت عملیات و اندازه سازمان. حوزههای که سازمان در آن فعالیت میکند. سازمانهای بخشی که سازمان با آنها مشارکت میکند.62
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همچنین برای سازمان مهم است که از نگرش جاری ،سطح تعهد و درک مسئولیت اجتماعی توسط رهبری خودآگاه
باشد .درک کامل سازمان از اصول ،موضوعات اصلی و منافع مسئولیت اجتماعی به یکپارچهسازی مسئولیت اجتماعی
در درون سازمان و حوزه نفوذ آن کمک شایانی خواهد نمود.
 -2درک مسئولیت اجتماعی سازمان

بررسی دقیق و جامع در حیطهی مسئولیت اجتماعی ،فرایندی کنشگرانه بهمنظور شناسایی اثرات منفی اجتماعی،
زیستمحیطی و اقتصادی تصمیمگیریها و فعالیتهای یک سازمان است که با هدف اجتناب و کاهش اثرات منفی
آن انجام میشود.
همچنین این بررسی نفوذ و تأثیر دیگران ،بهویژه درجایی که ممکن است سازمان بهعنوان یکی از عوامل شریک در
نقض حقوق بشر یا نقض سایر موضوعات شناخته شود را نیز در برگیرد .در فرایند بررسی دقیق و جامع ،متناسب با
اندازه و شرایط سازمان ،موارد زیر در نظر گرفته شود:
 سیاستهای سازمانی مرتبط با موضوعات اصلی که راهنماییهای ارزشمندی را برای افراد درون سازمان و افرادیکه رابطهی نزدیکی با سازمان دارند ،فراهم میکند.
 ابزارهای ارزیابی چگونگی تأثیرات احتمالی فعالیتهای موجود و پیشنهادی بر اهداف سازمان تدوین میگردد. ابزارهای پیگیری عملکرد سازمان در طول زمان بهمنظور ایجاد تنظیمات الزم در اولویتها و رویکردها طراحیمیشود.
عالوه بر خودارزیابی ،یک ستتازمان ممکن استتت دریابد که در برخی موارد ،این امکان و تناستتب وجود دارد تا
برای تأثیر بر رفتار دیگر نهادها و افزایش عملکرد شان در حوزهی م سئولیت اجتماعی تالش شود ،بهویژه در مواردی که
ارتباط نزدیکی با ستتازمان دارند .هنگامیکه ستتازمان در حوزه بهبود عملکرد مستتئولیت اجتماعی تجربه کستتب میکند،
ممکن است ظرفیت و تمایل سازمان به همکاری با دیگر نهادها در جهت حمایت از این هدف گسترش یابد.
 -3تعیین میزان ارتباط و اهمیت موضوعات اصلی و مسائل برای سازمان

همه موضوعات اصلی ،نه همه مسائل ،به همه سازمانها ارتباط دارند .یک سازمان تمام موضوعات اصلی را برای
شناسایی مسائل مرتبط بررسی نماید .در همین ارتباط سازمان باید:
 کلیه فعالیتهای خود را فهرست کند. ذینفعان را شناسایی نماید. فعالیتهای خود و دیگر سازمانها در حوزه نفوذ را شناسایی کرده و در نظر داشته باشد که تصمیمات وفعالیتهای تأمینکنندگان و پیمانکاران ،میتواند مسئولیت اجتماعی سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.
 تعیین موضوعات و مسائل اصلی در هنگام انجام فعالیتها که در حوزه نفوذ یا زنجیره ارزش ،ممکن است رخدهد.
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 بررسی راههایی که از آن طریق ،ذینفعان و مسائل مسئولیت اجتماعی میتوانند بر تصمیمات ،فعالیتها وبرنامههای سازمان تأثیر بگذارند.
 تمامی مسائل مسئولیت اجتماعی مرتبط با فعالیتهای روزانه و دیگر مسائلی که تنها در شرایط بسیار خاص رخمیدهند را مورد شناسایی قرار دهد.
اگرچه خود سازمان ممکن است باور داشته باشد که مسئولیت اجتماعی خود را درک میکند ،اما باید مشارکت
ذینفعان را نیز در فرایند شناسایی برای گسترش چشمانداز ،موضوعات و مسائل اصلی در نظر بگیرد.
پسازآن که سازمان طیف گ ستردهای از م سائل مرتبط با ت صمیمات و اقدامات خود را مورد شنا سایی قرارداد،
میتواند بهدقت مسائل شناسایی شده را بررسی کند .مجموعهای از معیارهای تصمیمگیری در مورد مسائل و موضوعات
اصلی که بیشترین اهمیت را در کل و برای سازمان دارند ،تدوین کند .برخی از این معیارها عبارتاند از:
 میزان تأثیر مسائل بر ذینفعان و توسعه پایدار. اثر بالقوه اقدام یا عدم اقدام روی آن مسئله. سطح دغدغه ذینفعان در مورد آن مسئله.مسائلی که در کل بااهمیت در نظر گرفته میشوند عبارتاند از :عدم تطابق با قوانین ،عدم سازگاری با هنجارهای
رفتار بینالمللی ،نقض بالقوه حقوق بشتتتر ،شتتتیوههایی که میتوانند زندگی و ستتتالمت را به خطر انداز و شتتتیوههایی که
میتوانند تأثیر منفی جدی بر محیط بگذارند.
 -4ارزیابی حوزه نفوذ سازمان و اعمالنفوذ

حوزههای سازمان از منابعی زیر سرچشمه میگیرد:
 مالکیت و نظام راهبری :ماهیت و گستره مالکیت و نمایندگی را شامل میشود. رابطه اقتصادی :تأثیرگذاری بر مبنای سطح ارتباطات اقتصادی و اهمیت این ارتباط برای هر سازمان است. مرجع سیاسی-قانونی :بر مبنای تهیه قراردادهای قانونی یا وجود اختیارات قانونی که توانایی تحمیل موارد خاصبر دیگران را به سازمان میدهد ،استوار است.
 افکار عمومی :توانایی سازمان برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و اثرات افکار عمومی بر عواملی که سازمانتالش میکند بر آنها تأثیر داشته باشد را شامل میشود.
ستتازمان میتواند از طریق اعمالنفوذ خود بر دیگران ،در جهت افزایش اثرات مثبت بر توستتعه پایدار یا به حداقل
رستتاندن اثرات منفی یا هردوی آنها گام بردارد .ستتازمان باید به هنگام ارزیابی حوزه نفوذ و تعیین مستتئولیتهای خود،
بررسی دقیق و جزئی را به کار گیرد .راهکارهای اعمالنفوذ عبارتاند از:
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 تنظیم بندهای قراردادی و یا مشوقها. بیانیههای عمومی توسط سازمان. مشارکت و همکاری با جامعه ،رهبران سیاسی و دیگر ذینفعان. تصمیمگیری در مورد سرمایهگذاریها. به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات. انجام پروژههای مشترک. مشارکت با انجمنهای بخشی ،سازمانها و دیگران.یک سازمان باید جنبههای زی ستمحیطی ،اجتماعی ،حاکمیت سازمانی و نیز م سئولیت اجتماعی سازمانهایی را
که با آنها در ارتباط ا ست یا ق صد برقراری ارتباط با آنها را دارد ،در نظر بگیرد .بهکارگیری نفوذ سازمان ،باید همواره
توسط رفتار اخالقی و سایر اصول و شیوههای مسئولیت اجتماعی هدایت شود .سازمان وقتی اعمالنفوذ میکند ،باید در
درجه اول ،مشتتتارکت در گفتگو با هدف بهبود آگاهی در مورد مستتتئولیت اجتماعی و ترویج رفتار مستتتئوالنه را در نظر
گیرد .اگر گفتگو مؤثر نباشد ،اقدامات دیگری شامل تغییر ماهیت ارتباط ،باید در نظر گرفته شوند.
 -5اولویتبندی برای پرداختن به مسائل و موضوعات اصلی

ستتازمان باید اولویتهای خود را برای اجرای مستتئولیت اجتماعی در تمام ستتازمان و فعالیتهای روزانه آن تعیین
کند و به آن متعهد باشد .اولویتها باید از میان مسائلی که مهم و مرتبط در نظر گرفته میشوند ،انتخاب گردند .ذینفعان
نیز باید در شناسایی اولویتها مشارکت داده شوند.
سازمان برای تعیین اولویت یک فعالیت موارد زیر را مدنظر قرار دهد:
 عملکرد فعلی سازمان در رابطه با تطابق قانونی ،استانداردهای جهانی ،هنجارهای رفتاری بینالمللی و بهترینعملکردها.
 آیا این مسئله تأثیر فراوانی بر توانایی سازمان در رسیدن به اهداف مهم دارد. تأثیر بالقوه اقدام مربوطه در مقایسه با منابع موردنیاز برای اجرا. مدتزمان رسیدن به نتایج مطلوب.باید توجه داشت که اولویتها در فواصل زمانی مناسب برای سازمان ،بررسی و بهروزرسانی شوند.
 -6افزایش آگاهی و ایجاد شایستگی برای مسئولیت اجتماعی

ایجاد مستتئولیت اجتماعی در همه ابعاد فعالیت یک ستتازمان ،تعهد و درک همهجانبه ستتازمان را در همه ستتطوح
میطلبد .در مراحل اولیه تالش سازمان درزمینه مسئولیت اجتماعی ،ایجاد آگاهی باید برافزایش درک جنبههای مسئولیت
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اجتماعی شامل اصول ،موضوعات اصلی و مسائل متمرکز باشد .تعهد و درک باید از باالترین سطح سازمان آغاز شود.
درک مزایای مستتئولیت اجتماعی برای ستتازمان ،نقش استتاستتی در ایجاد تعهد در رهبری ستتازمان ایفا میکند؛ بنابراین،
تالشها باید در ایجاد درک همهجانبه رهبری سازمان از مفاهیم و مزایای مسئولیت اجتماعی انجام شود.
برخی کارکنان و بخشهای سازمان ،عالقه بی شتری به اقدام در جهت م سئولیت اجتماعی دارند .سازمانها ممکن
است تمرکز تالش اولیه را بر این بخشها و حوزههای پذیرا قرار دهند تا معنای مسئولیت اجتماعی را در عمل نشان دهند.
ایجاد فرهنگ مستتئولیت اجتماعی در درون ستتازمان ممکن استتت به زمان قابلتوجهی نیاز داشتتته باشتتد ،اما پیشتترفت این
موضوع با روش نظاممند و عمل بر مبنای ارزشها و فرهنگ موجود در بسیاری از سازمانها مؤثر بوده است.
 -7تعیین مسیر سازمان بهسوی مسئولیت اجتماعی

بیانیهها و اقدامات رهبری سازمان همراه با اهداف ،آرمانها ،ارزشها ،ا صول اخالقی و ا ستراتژی سازمان ،م سیر
ستتازمان را تعیین میکنند .برای اینکه مستتئولیت اجتماعی بخش مهم و مؤثری از کارکرد ستتازمان باشتتد ،باید مس تئولیت
اجتماعی در این جنبههای ستتازمان منعکس شتتود .ستتازمان باید مستتیر خود را با یکپارچه کردن مستتئولیت اجتماعی در
سیاستها ،خطمشی ،فرهنگسازمانی ،استراتژی ،ساختارها و عملکرد تعیین کند.
برخی اقدامات در این راستا به شرح زیر است:
 لحاظ کردن اهمیت مسئولیت اجتماعی در آرمانها یا بیانیه چشمانداز سازمان بیان مشخص ،شفاف و دقیق جنبههای مهم مسئولیت اجتماعی سازمان رعایت اصول رفتاری و اخالقی که تعهد سازمان را در قبال مسئولیت اجتماعی از طریق تبدیل اصول و ارزشهابه بیانیههایی در مورد رفتار مناسب ،مشخص میکند.
 اولویتهای اقدام درزمینه مسائل و موضوعات اصلی استاندارد را از طریق ادغام آن در سیستمها ،سیاستها،فرایندها به اهداف سازمانی قابل مدیریت تبدیل کند.
 -8ایجاد مسئولیت اجتماعی در حاکمیت ،سیستمها و فرایندهای سازمانی

یکی از راههای مهم و مؤثر برای یکپارچهستتازی مستتئولیت اجتماعی در کل ستتازمان ،حاکمیت ستتازمانی استتت،
سی ستمی که بر ا ساس آن ت صمیمات در جهت نیل به اهداف ،اتخاذ و اجرا می شوند .سازمان باید تائید کند که ا صول
مستتتئولیت اجتماعی در حاکمیت و نحوه اداره ستتتازمان اجرایی شتتتده و در ستتتاختار و فرهنگ و الگوهای رفتاری آن
منعکس شده ا ست .سازمان باید رویهها و فرایندهای خود را در فوا صل زمانی منا سب بازنگری کنند تا اطمینان یابند که
مسئولیت اجتماعی سازمان در آنها لحاظ شده است.
برای دستیابی به آنچه گفته شد باید موارد زیر در نظر گرفته شود:
 اطمینان از انعکاس مسئولیت اجتماعی سازمان و پاسخ به آن در شیوههای مدیریتی نهادینهشده در سازمان.66

نظریهها و مدلهای مسئولیت اجتماعی شرکتی

 شناسایی راههایی که با استفاده از آنها به اصول مسئولیت اجتماعی و مسائل و موضوعات اصلی استاندارد دربخشهای مختلف سازمان ،عمل شود.
 با توجه بهاندازه و ماهیت سازمان ،ایجاد بخشها یا گروههای درونسازمانی برای بازنگری و تجدیدنظر دررویههای عملیاتی بهگونهای که با اصول و موضوعات اصلی مسئولیت اجتماعی سازگار باشد.
 در نظر گرفتن مسئولیت اجتماعی در انجام عملیات سازمان و ادغام آن با شیوههای سرمایهگذاری ،مدیریت منابعانسانی و ...
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 -1-3مقدمه

در این گزارش به واکاوی نمونههای موفق کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی سازمانی ( )CSRدر سازمانهای
مختلف با تأکید بر مناطق آزاد تجاری پرداخته میشتتتود .ناگفته پیداستتتت که بهینه کاوی تجارب عملی و استتتتخراج
رهنمودهای اصتتتلی آن (بهطور عام) همواره بخش مهمی از هرگونه پژوهش عملی بهویژه پژوهش های انجام شتتتده در
حوزه علوم اجتماعی را شکل میدهد که مهمترین دالیل آن عبارتاند از:


تحلیل اثرات و نتایج اقدامات انجام شده در سایر نقاط



توجیه امکانپذیر بودن اقدامات مبتنی بر تجارب عملی موجود



دریافت آموزههایی از چگونگی کاربست تجارب رهیافت مدنظر و آگاهی از شیوههای نوآورانه



آگاهی از امکانات و محدودیتها در کاربست رهیافت مدنظر و مانند آن.

بااینوجود ،بررسی تجارب عملی و نمونههای مشابه ،زمانی مؤثر خواهد بود که این نمونهها بر اساس مجموعهای
از معیارهایی انتخاب شود که ت ضمینکننده بی شترین قرابت میان آنها و نمونه موردپژوهش با شد .ازاینرو ،سعی بر آن
شده ا ست تا نمونههایی که بهمنظور برر سی چگونگی کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی سازمانی انتخاب می شوند تا
حد ممکن دارای ویژگیهای زیر باشند:

عملکرد در
مقیاس
فراملی

در دسترس
بودن
اطالعات

واقع شدن
در آسیا

منطقه آزاد
تجاری
بودن

شکل شماره  :1 -3معیارهای مدنظر در انتخاب نمونههای تجربی

البته باید به این نکته اشتتتاره شتتتود که در انتخاب موارد ،چنانچه یک یا چند مورد ،به علتی خاص (نوآوری در
بهکارگیری رهیافت ،شتترایط ویژه پیادهستتازی و مانند آن) به تشتتخیص گروه پژوهشتتی ،واجد بررستتی شتتناخته شتتود ،به
بررسی آن پرداختهشده است ،هرچند یک یا چند معیار از معیارهای فوق در مورد آنها صدق نکند.
منطبق بر معیارهای اشتتارهشتتده در باال ،درنهایت  5ستتازمان بهمنظور بررستتی نحوهی کاربستتت رهیافت مستتئولیت
اجتماعی سازمانی در آنها ،انتخاب شدند که عبارتاند از:
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شرکت
ملی صنایع
مس ایران

منطقه آزاد
تجاری
ماسان
()MFTZ

منطقه آزاد
تجاری و
بندر صحار
()SOHAR

منطقه آزاد
راس
الخمیه
()RAKFTZ

منطقه آزاد
تجاری
جبل علی
()JAFTZ

شکل شماره  :2 -3سازمانهای انتخابشده بهمنظور بررسی نحوه کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در
آنها

در ادامه این نوشتار ،نخست هریک از این سازمانها به صورت اجمالی معرفی می شوند و پسازآن ،ابعاد مختلف
کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی سازمانی آنها تبیین می شود .درنهایت و در قالب جمعبندی از برر سی این تجارب
عملی ،مهمترین رهنمودهای استخراجی تدوین و ارائه میشود.
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 -2-3تجارب جهانی

 -1-2-3منطقه آزاد تجاری ماسان 1کره جنوبی ()MFTZ
گریزی بر مناطق آزاد تجاری کره جنوبی
در ستتتتال  ،1970دو لت کره جنوبی با معرفی منط قه آزاد ت جاری ماستتتتان ،تالش های خود را بهمنظور جذب
ستترمایهگذاریهای مستتتقیم خارجی آغاز کرد .از آن زمان به بعد ،دولت کره جنوبی به دنبال رشتتد اقتصتتادی و تجمیع
سرمایه و فناوری ،تعداد زیادی منطقه آزاد تجاری تأسیس کرد.(Jae-gon, 2008) .
دولت کره جنوبی در ابتدا به ایجاد دو نمونه منطقه آزاد تجاری (یکی با محوریت صتتتنعت و دیگری با محوریت
تهیه و توزیع) پرداخت؛ اما در ستتال  2004پس از بازبینیهای رستتمی ،تصتتمیم بر ادغام آنها با عنوان مناطق آزاد تجاری
گرفت .بااینحال ،در حال حاضتتر این کشتتور دارای  10منطقه آزاد تجاری استتت که دراینبین 6 ،منطقه آزاد تجاری با
محوریت صتتنعت و مجموعههای صتتنعتی (زیر نظر وزارت اقتصتتاد دانشبنیان) و  4منطقه آزاد دیگر با محوریت تهیه و
توزیع ،شامل بندر و فرودگاه (زیر نظر وزارت زمین و شیالت) هستند). (Jae-gon, 2008
معرفی منطقهی آزاد تجاری ماسان ()Masan
منطقه آزاد تجاری ماسان در ژانویه سال  1970بهعنوان اولین مجموعه صنعتی ویژه خارجیها در کره تأسیس شد.
هدف از تأ سیس این منطقه آزاد ،ارتقای اقت صاد ملی و منطقهای از طریق جذب سرمایههای خارجی ،تحریک صادرات،
ایجاد اشتغال و ارائه پیشرفتهای فناورانه بوده است .منطقه آزاد تجاری ماسان بهعنوان منطقه آزاد صادراتی بر پایه صنایع
پردازشی و ساخت از سال  1970تا سال  2000شناخته میشد ،بااینوجود در  ،2000/13/07این منطقه بهعنوان منطقه آزاد
تجاری جامع ،ستتازماندهی مجدد شتتد تا از کستتبوکارهای مشتتتریان از طریق مشتتوقهای مالیاتی به شتتکلی مؤثرتر و
جذابتر ،حمایت کند). (deloitte Consulting Service, 2008
این منطقه آزاد که محدودهای به م ساحت  950000مترمربع را شامل می شود به سه بخش مجزا تق سیم شده ا ست
که همگی در نزدیکی بندر ماسان (واقع شده در خلیج ماسان) در جنوبیترین قسمت شبهجزیره کره واقع شدهاند .بیش از
 80شرکت در این منطقه آزاد تجاری تأسیس شدهاند که شامل طیف متنوعی از مالکیتها (مالکیت  100درصد خارجی،
مالکیت م شترک داخلی و خارجی و مالکیت  100داخلی) می شود 98 .در صد از کل تولیدات انجام شده در این منطقه،
مختص صتتتادرت استتتت .اداره این منطقه آزاد بر عهده ستتتازمان مدیریت منطقه آزاد تجاری ماستتتان بوده که تحت نظر
وزارت اقتصاد دانشبنیان کره جنوبی قرار دارد (.)deloitte Consulting Service, 2008

Masan free trade zone
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تصویر شماره  :1-3موقعیت منطقه آزاد تجاری ماسان در کره جنوبی (منبع :نگارندگان)

کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقهی آزاد ماسان کره جنوبی ()MFTZ
منطقه آزاد ماسان در کره جنوبی باوجوداینکه در مقای سه با سایر مناطق آزاد بررسی شده در این گزارش ،سابقه بهمراتب بیشتری دارد؛ اما در
تدوین و ارائه برنامهای مشتتخص برای ستتازماندهی به فعالیتهای مرتبط با مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی ،عملکرد بهمراتب ضتتعیفتری را به
نمایش گذاشتتته استتت .شتتاهد این مدعا ،عدم اشتتاره به برنامه این منطقه آزاد و یا اختصتتاص قستتمتی از وبگاه این ستتازمان به مباحث مرتبط با
پایداری و مستتئولیت اجتماعی استتت .در همین ارتباط ،گزارش ارائهشتتده از ستتوی وزارت امور خارجه ایاالتمتحده آمریکا در ستتال 2016
پیرامون اقلیم ستترمایهگذاری در کره جنوبی نیز ضتتمن اذعان به رشتتد آگاهی در زمینه پایداری و مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی در کره جنوبی،
شتتتیوه اجرای آن توستتتط ستتتازمانهای این کشتتتور را خام و در مراحل ابتدایی تکامل ،ارزیابی میکند (Bureau of economic and
).business affairs, 2016

باوجود نبود برنامهای خاص و مدون برای ستتتازماندهی به اقدامات مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی در منطقه آزاد
ماستان ،بررستی نمودهای عملی رهیافت مستئولیت اجتماعی در این منطقه آزاد ،صترفاً بر مرور کوتاهی بر اقدامات انجام
شده در این باره تمرکز کرده و از پرداختن به اهداف ،ذینفعان ،ارکان و حوزههای تمرکز فعالیتهای مرتبط با پایداری
(به دلیل نبود اطالعات کافی) پرهیز میشود.
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اقدامات انجام شده توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
گزیدهی مهمترین اقداماتی که در راستتتای ایفای مستتئولیت اجتماعی در منطقهی آزاد ماستتان انجام شتتده استتت،
عبارت ا ست از :1گزیده اقدامات مهم که در را ستای ایفای م سئولیت اجتماعی در منطقه آزاد ما سان انجام شده ا ست،
عبارت است از:
 برگزاری سمینار حمایت فنی از توسعه پروژهها در سال 2011 برگزاری کارگاه توسعه مدیریت و نیروی کار در سال 2011 امضای یادداشت تفاهمنامه صنعتی-دانشگاهی با دانشگاه پلیتکنیک کره جنوبی تجهیز و نوس ازی خواب گاه کارمندان ستتتاکن در منطقه آزاد با رعایت استتتتانداردهای بینالمللی ومحیطزیستی
 -پیادهسازی سیستم پایش صرفهجویی در مصرف انرژی در منطقه آزاد در سال 2011

1اطالعات موجود در این قسمت براساس پایگاه اطالعرسانی منطقهی آزاد مازاد ،جمعآوری و سازماندهی شده است.
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 -2-2-3مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند
ک شور هند ،تنها ک شور در دنیا ست که در آن ،م سئولیت اجتماعی سازمانی در قالب قوانین م شخص ،مطرح شده
استتت .مستتئولیت اجتماعی ( )CSRهمچون جاهای دیگر ،در هند نیز ستتیاستتتی ستتازمانی برای ارزیابی و پذیرش اثرات
برجای گذاشتهشده توسط شرکتها بر محیطزیست و رفاه اجتماعی است .همچنین ،رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی
ناظر بر ارتقای اثرات مثبت اجتماعی و محیطزی ستی ا ست که شرکتها بر محیط پیرامونی خود دارند .دیدگاه این ا ست
که درآ مد شتتتر کت ها ،در ارت باط با جام عه به دستتتتت میآ ید ،ب نابراین ،م نافع آن ها با ید به ه مان جام عه بازگردد
).(iasparliament, 2017
الزامات قانونی مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند چیست؟
تحت قانون شتتترکتها ،تدوینشتتتده در ستتتال  ،2013هر شتتترکت باارزش خالص  500کرور 1و بیشتر ،حجم
معامالت  1000کرور و بیشتر و سود خالص  5کرور و بیشتر باید حداقل  2در صد از سود خالص  3سال گذشته خود
را پیرامون وظایف مرتبط با مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی خرج کنند .این قانون از تاریخ  1آوریل  2014الزماالجراستتت
(.)iasparliament, 2017
عالوه بر این ،بر طبق قوانین ،شروط قانون م سئولیت اجتماعی سازمانی نهتنها برای شرکتهای هندی بلکه برای
شعبههای ادارات خارجی موجود در هند نیز الزماالجرا ست .بهعالوه ،شرکتهای واجد صالحیت ملزم به ایجاد کمیته
مسئولیت اجتماعی سازمانی متشکل از سه عضو یا بیشتر هستند .کمیته مسئولیت اجتماعی سازمانی ملزم است سیاستی که
فعالیتهای آتی را معین میکند ،اتخاذ کرده و ابالغ کند .بهوا سطه این سیا ست ،منابع تخ صیص داده می شود و اقدامات
مرتبط با مستتئولیت اجتماعی شتترکت ،پایش میشتتوند .عدم ایفای نقش مرتبط با مستتئولیت اجتماعی توستتط ستتازمان بین
 50000کرور تا  25لک و یا حتی تا سه سال حبس را به دنبال خواهد داشت (.)iasparliament, 2017
چه فعالیتهایی میتواند در راستای مسئولیت اجتماعی سازمانی صورت گیرد؟
مسئولیت اجتماعی سازمانی تعهدی برای سیاستها و نوآوریهایی است که به شکلی مشخص به ارتقای زندگی
تنگدستان و محرومان در یکی از زمینههای زیر میپردازد (.)iasparliament, 2017
-

از بین بردن گرسنگی ،فقر و سوءتغذیه

-

ارتقای آموزش و تحصیالت

-

ارتقای سالمت نوزادان و کودکان

-

ارتقای ورزش

-

تضمین پایداری محیطزیستی

 11کرور معادل  156250دالر است.
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-

حمایت از میراث فرهنگی

-

تمهیداتی برای منافع نیروهای مسلح

-

توسعه نواحی فرودست شهری

مسئولیت اجتماعی سازمانی چگونه به جامعه منفعت میرساند؟
 استتتفادهکنندگان ازنظر اجتماعی آگاه میشتتوند :بستتیاری از مصتترفکنندگان به شتتکلی فعال به دنبالشرکتهایی هستند که از خیریهها حمایت میکنند.
 مزیت رقابتی :شرکتهایی که ن شان میدهند در قبال م سئولیت اجتماعی با جدیت بی شتری ن سبت بهرقبای خود عمل میکنند ،به موفقیت نزدیکتر هستند.
 ارتقای روحیه کارمندان :فعالیتهای مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی ستتتازمانی تأثیر شتتتگرفی بر روحیهکارمندان دارند چراکه آنها را از انساندوستی و یکدلی شرکت مطمئن میکند (.)iasparliament, 2017

اثرات وضع قانون پیرامون موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی در هند چه بوده است؟
کمک بی شتر :پس از و ضع این قانون ،کمک به امور خیریه و خیریهها تو سط شرکتهای خ صو صی از 33.67
میلیارد روپیه در سال  ،2013به نزدیک به  250میلیارد 1روپیه افزایشیافته است؛
تبدیل شدن مسئولیت اجتماعی سازمانی به جریان اصلی :وضع این قانون باعث شده است تا مسئولیت
اجتماعی سازمانی از یک امر حاشیهای به یک اصل تبدیل شود .هماکنون شرکتها باید با جدیت پیرامون منابع ،برنامهی
زمانی و راهبردهای خود که برای ملزومات رسمی موردنیاز است ،بیندیشند؛
عدم موافقت :نتایج یک نظرسنجی مشخص کرده است  52شرکت از  100شرکت بزرگ هند در سال گذشته،
موفق به پرداخت این  2درصد نشدند.
بازگش ت به عقب :کمک به خیریهها از گذشتتته ،بهعنوان یک عامل اعتبار بخش برای شتترکتها بهحستتاب
میآمده است .امروزه این کمکها تنها به دلیل پیروی از قانون رسمی است .بسیاری از شرکتهایی که پیشتر ،بیش از
این مقدار به خیریهها کمک میکردند ،امروزه کمکهای خود را به میزان دو درصد کاهش دادهاند.
نابرابری :یکی از چالشهای پیشروی بخش شرکتی ،یافتن خیریه مناسب برای حمایت است؛ ازاینرو خیریههای
بزرگ و معروف با کمکهای زیادی روبهرو شده و این در حالی است که خیریههای کوچک ،مغفول میمانند.

 31میلیارد و هشتصد میلیون دالر
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جغرافیا :قانون دو در صد بهنوعی به شکاف جغرافیایی دامن زده ا ست ،به اینگونه که شرکتها به خیریههایی
کمک میکنند که در نزدیکی آنها قرار دارند .ازاینرو ،کمک به خیریههای واقعشتتتده در مناطق صتتتنعتیتر نستتتبت به
خیریههای واقعشده در مناطق کمتر صنعتی (جایی که نیاز بیشتری به توسعه وجود دارد) بیشتر است.
سیا ست :برخی شرکتها به دنبال به د ست آوردن اعتبار از طریق کمک به پروژههای اداره شده تو سط بخش
دولتی ه ستند؛ ازاینرو کمک به این پروژهها در مقای سه با پروژههای بخش م ستقل ،بی شتر خواهد بودiasparliament, ( .

.)2017
اهداف و مقاصد اصلی برنامه مسئولیت اجتماعی در هند
 شناسایی قسمتهایی که کسبوکارها ،فعالیتها را به شیوهای نظاممند و یکپارچه پیش میبرند. کمک به تحلیل شکاف داخلی ،حمایت از کارهای پسندیدهی در حال انجام و مشخص کردن نواحیبرای توسعه
 فراهم آوردن ابزارها و چارچوبهای عملی برای ارتقای عملکرد و پیشبرد ارتباطات پیشنهاد آموزشهای بهتر منطقهای و کشوری و حمایت یکبهیک شرکتهاخدمات ارائهشده:
 توسعه آموزش ،ارزشگذاری و برنامههای راهبردی برای مسئولیت اجتماعی سازمانی برگزاری سلسله جلسات در مقیاس کشوری و کارگاههای ظرفیتسازی تعیین برنامههای راهبردی مسئولیت اجتماعی سازمانی برقراری پشتیبانی میان-شرکتی.تجدید حیات شهری دهلی – سیاستهای نوآورانه اجتماعی-اقتصادی
در پروژه اجرا شده در محله ح ضرت نظامالدین ،1اقدامات حفاظتی با تال شی مرتبط با تو سعه اجتماعی-اقت صادی
ترکیب شتتد که در قالب رهیافتی همیارانِ و با مرکزیت اجتماع محلی پیادهستتازی شتتده استتت .هدف ،ارتقای شتترایط
محیط زی ستی و تقویت خدمات شهری ضروری از طریق مداخالت با مرکزیت آموزش ،سالمت و بهدا شت بود .تمامی
برنامهها با مطالعات ارزیابانِ کیفیت زندگی ،همراه بود.
 آموزشاقدامات درزمینه آموزش از رهیافت چرخه زندگی پیروی میکنند :برنامه مراقبت و توستتتعه از ابتدای دوره
کودکی به دنبال ت سهیل تو سعه همهجانبه کودکان و ت سهیل دوره گذار آنها تا زمان ورود به مدر سه ا ست .تالش ا صلی
برای ارتقای آموزش دوره دبستتتان شتتامل بازستتازی دبستتتان  ،MCD2معرفی آموزش هنر ،ارتباط بهتر با والدین و ارتقای
Hazrat Nizamuddin Basti
Municipal Corporation of Delhi
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مدیریت مدرستته بود .پشتتتیبانی آموزشتتی چشتتمگیری برای دانشآموزان ارشتتد فراهمشتتده استتت .برنامههای آموزش
فنیوحرفهای برای جوانان شامل یک مرکز توسعه حرفه (کانون فناوری  )NIITو آموزش زبان انگلیسی (سفارت بریتانیا)
بهعنوان یک مهارت موردنیاز برای اشتغال ،میشود.
 سالمتمداخالت مرتبط با بهداشتتت در محله ،شتتامل ارتقای درمانگاه چندبخشتتی  MCDبرای تشتتخیص و درمان بهتر،
کاهش ارجاعات و ایجاد ظرفیت برای تیم پزشتتکی ستتالمت محله ،برای مراقبتهای پزشتتکی پیشتتگیرانه میشتتود .یکی
دیگر از اقدامات در حوزه ستتتالمت ،ایجاد آزمایشتتتگاه پاتولوژی که در آن بیش از  11500آزمایش بر روی  3675بیمار
انجام شده است .اقدامات مرتبط با این بخش همچنین شامل مشاوره تخصصی مرتبط با بخش زنان ،گوش ،حلق و بینی و
مراقبت از چشم میشود.
 ارتقای وضعیت شهریدر سال  ،2009نگاشت کالبدی محله ،بهمنظور سند نگاری از آن باهدف برنامهریزی محیط حساس شهری انجام
شد .این پیمایش به آماده سازی برنامههای ارتقای خیابان منجر شد که شهرداری دهلی اجرا کرد .پارکهای موجود در
حاشتتیه غربی محله منظرستتازی شتتد تا نیازهای اشتتارهشتتده توستتط اجتماع ستتاکن را پاستتخ دهند .پارکهایی به بانوان،
کودکان ،بازی کریکت و برگزاری جشتتن ازدواج ،اختصتتاص یافت .ستترویسهای بهداشتتتی عمومی نوستتاز ،بهعنوان
مداخلهای کلیدی برای تجدید حیات محله ،به ارتقای دسترسی بهتر به محیطی بهداشتی برای ساکنان انجامید.
 احیای فرهنگی"فرهنگ زنده" این ناحیه ،شامل ترکیب بیبدیلی از عنا صر چند اعتقادی و سکوالر ا ست که هنرهای نمای شی،
موسیقی کالسیک ،سفالگری و صنایعدستی سنتی را در برمیگیرد .اقدامات در راستای احیا و تجدید این عناصر از طریق
مانا ساختن آنها در محیط معاصر صورت پذیرفته است .اینجا همچنین جایی است که امیر خسرو موسیقی سنتی قوالی را
در قرن سیزدهم ،آغاز کرده ا ست .میراث او در ج شنوارهها به چ شم میخورد .همچنین اقداماتی درزمینه آگاهیبخ شی
پیرامون یادمانها از طریق فعالیتهایی مانند برگزاری تئاتر ،کارگاههای صتتتنایعدستتتتی و بازدید از میراث در حال انجام
هستتتتند .زنانی که در پیشتتته ستتتنتی برش کاغذ آموزش دیدند ،امروزه با فروش این محصتتتوالت ،درآمدی بیشتر برای
خانواده خود به ارمغان میآورند.
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تصویر شماره  :2 -3فعالیتهای مسئولیت اجتماعی در هند

در همه موارد اشتتارهشتتده تعیین حوزه فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از ارکان اصتتلی مستتئولیت اجتماعی
است .هدفمند کردن ارائه خدمات و مشخص بودن جامعه مورد هدف برای پیشبرد برنامههای مدون شده و تضمین پایدار
بودن آن امری الزامی ا ست که همگی از شناخت صحیح جامعه محلی حا صل می شوند .رکن ا صلی در بحث م سئولیت
اجتماعی ،پایداری استت و تالش بر این استت تا فارغ از حوزه اقتصتادی در دو حوزه اجتماعی و محیطزیستت نیز بتواند
78
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بیشتتترین تأثیر را داشتتته باشتتد .هرچند که تنها در حوزه خلیجفارس و هندوستتتان (چهبستتا که در وبگاه آنها نیز بخش
مجزایی به مسئله مسئولیت اجتماعی اختصاص پیداکرده) ،از ابتدا برنامهای مدون درزمینه مسئولیت اجتماعی وجود داشته
است اما دیگر کشورها نیز از این مسئله غافل نبوده و همانطور که اشاره شد بهمنظور یاریرسانی به جامعه محلی و حفظ
محیط پیرامونی تالشهایی داشتهاند.
دو بحث استاستی و مشتترک در همگی موارد برای تحقق بخشتیدن به اهداف تعیینشتده ،بحث آموزش و تربیت
نیروی کار بهمنظور توانمند کردن جامعه استتت که گروههای مختلف ستتنی را نیز مدنظر قرار میدهد .حمایت از فرهنگ
محلی و تالش برای معرفی آن نیز از عواملی است که به ایجاد منبع درآمد پایدار و اقتصاد جامعه محلی کمک میکند.
فعالیتهای اشتتارهشتتده در پژوهش انجام شتتده ،در هر دو حوزه فعالیتی و کالبدی (ملموس و ناملموس) از قبیل
برگزاری رویدادها ،سمینارها ،کارگاههای آموزشی و همچنین احداث مدارس ،دانشگاه ،مراکز بهداشتی و غیره در کنار
رعایت اصتتول محیطزیستتتی مدون ،همگی در راستتتای ایجاد جامعهای پایدار و توانمند در درازمدت از چشتتماندازهای
اصلی مسئولیت اجتماعی هست.
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 -3-3تجارب منطقهای

 -1-3-3مناطق آزاد تجاری جبل علی 1در امارات متحده عربی
گریزی بر مناطق آزاد تجاری در امارات متحده عربی ()UAE
مناطق آزاد تجاری در امارات متحده عربی شتتتامل زمینها یا محیطهای مشتتتخص و مجزا با ستتتازمان وارداتی،
گمرکی و مالیاتی ویژه ه ستند که تو سط چارچوب مقرراتی مختص خود (بها ستثنای قانون کیفری امارات متحده عربی)
اداره می شوند .ک شور امارات ،مناطق آزاد متعددی در دبی ،ابوظبی ،شارجه و سایر امارات هفتگانه خود تأ سیس کرده
است که در قالب یک دستهبندی میتوان آنها را به مناطق آزاد بندرگاهی ،مناطق آزاد فرودگاهی و مناطق آزاد واقع در
سرزمین ا صلی (خ شکی) تق سیمبندی کرد .این مناطق آزاد تجاری دارای ویژگیهای زیر ه ستند (UAE free zones,

):2016
-

اعطای مالکیت  100درصد به شرکتها و بنگاههای خارجی

-

معافیتهای مالیاتی کامل برای واردات و صادرات

-

بازپرداخت سرمایه و سود کامل

-

معافیت مالیاتی سازمانی برای  50سال

-

معافیت مالیات بر درآمد شخصی

-

معافیت کامل از هزینههای انتقال (سرمایه ،درآمد و مانند آن)

-

کمک در فرایندهای استتتتخدام نیروی کار و کمکهای مرتبط با خدمات مربوط به پشتتتتیبانی نیروی

کار (ضمانت و مسکن)
هریک از این مناطق آزاد پیرامون یک یا چند گروه کستتتبوکار صتتتنعتی شتتتکلگرفتهاند و تنها اجازه فعالیت به
شرکتهایی داده میشود که در قالب این گروهها فعالیت میکنند .در هریک از این نواحی آزاد تجاری ،هستهای مستقل
به نام ستتتازمان منطقه آزاد اداره منطقه آزاد را به عهده دارد و مستتتئول اصتتتلی ارائه مجوز فعالیت برای کستتتبوکارهای
مختلف و نیز ک مک به بن گاه ها و شتتتر کت ها در زمی نه تأستتتیس کستتتتبو کار های خود در منط قه آزاد استتتتت.
) .(freezoneguide.com, 2016در حال حاضتتر 45 ،منطقهی آزاد در کشتتور امارات متحده عربی وجود دارد که امارت
دبی با  25منطقهی آزاد تجاری ،بیشترین تعداد این مناطق را به خود اختصاص داده است). (Cherian & Writer, 2017
در ادامه ،به معرفی اجمالی و سپس ،بررسی تفصیلی کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی ( )CSRدر دو
منطقهی آزاد جبل علی و رأسالخیمه پرداخته میشود.

Jabel Ali free trade zone
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معرفی منطقهی آزاد تجاری جبل علی ()JAFTZ
منطقه آزاد جبل علی دبی با مستتتاحتی بیش از  57کیلومترمربع در ستتتال  1985در حد جنوب غربی شتتتهر دبی،
تأستتیس شتتد .این منطقه آزاد ،فعالیت خود را با تعداد اندکی واحد اداری و انبار آغاز کرد و در ستتال  1990فعالیتهای
خود را با ایجاد تستتهیالت صتتنعتی ستتبک ،گستتترش بخش تید .هماکنون ،منطقه آزاد جبل علی یکی از شتتبکههای بزرگ
ک سبوکار در خاورمیانه ا ست که بیش از  32در صد از مجموع سرمایهگذاریهای م ستقیم خارجی در ک شور امارات و
نیز  21درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است .این منطقه آزاد ،نخستین منطقه در خاورمیانه
و جهان است که در سال  1996موفق به کسب نشان  ISO1شده است ().companyincorporationdubai.com, 2017
منطقه آزاد جبل علی تنها منطقه آزاد در جهان استتت که در میان یکی از بزرگترین فرودگاهها و بندرهای جهان
واقعشده است؛ بدین شکل که در یکطرف آن ،بندر جبل علی ،هفتمین بندر بزرگ حملونقل دریایی جهان و در سوی
دیگر ،فرود گاه بینالمللی المکتوم ،یکی از بزرگترین فرود گاه های باری ج هان قرار دارد (uaefreezones.com,

).2017
این منطقه آزاد ،یکی از پی شرانهای ا صلی و برج سته ر شد اقت صادی دبی و امارات در طول سالها بوده ا ست به
شکلی که محیطی جذاب را با ارائه پی شنهادها و مشوقهای ویژه برای جذب بهترین کسبوکارها از سرتاسر جهان فراهم
آورده استتت و با دربرداشتتتن بیش از  7300کستتبوکار بینالمللی ،منطقه آزاد جبل علی در ستتال  2017تجارت غیرنفتی
معادل با  80.2میلیارد دالر را به ثبت رستتتانده و فرصتتتت اشتتتتغال برای بیش از  144000هزار نفر ،فراهم آورده استتتت.
).(gulfnews.com, 2017

تصویر شماره  :3 -3موقعیت منطقه آزاد تجاری جبل علی در امارات متحده عربی (منبع :نگارندگان)

International organization for standardization
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کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقهی آزاد جبل علی ()JAFTZ

چنانچه رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی را تعهد دائم و پیوسته یک سازمان یا بنگاه اقتصادی بهمنظور کنترل و
مدیریت پیامدهای اجتماعی ،اقتصتتتادی و محیطی زیستتتتی اقدامات خود و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند،
تعریف کنیم ،بررستتی هرچند اجمالی در فعالیتهای انجام شتتده در ستتازمان مناطق آزاد تجاری کشتتور امارات متحده
عربی ،حاکی از پیشتازی و توجه ویژه این سازمانها به کاربست نوآورانه این رهیافت دارد .برنامههای مدون اجرایی برای
این تعهد در ابعاد اجتماعی ،اقتصتتادی و محیطزیستتتی ،اجرای برنامههای نوآورانه و نیز توجه به رعایت اصتتول و اهداف
توسعه پایدار در اجرای فعالیتهای اصلی سازمان ،شاهدی بر این مدعاست.
در همین ارتباط و بهمنظور بررستتتی فعالیتهای مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری جبل علی به
بخش مجزایی که در وبگاه این منطقه آزاد تجاری پیرامون مباحث پایداری و مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی آورده شتتده
ا ست و نیز گزارشهایی که در پایگاههای خبری و مقاالت مرتبط انت شاریافته ا ست ،مراجعه و نتایج حا صل در قالب سه
بخش به شکل زیر تدوینشده است.



چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقهی آزاد جبل علی

بر استتاس رهنمودهای اشتتارهشتتده در برنامه مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی منطقه آزاد جبل علی ،این اعتقاد وجود
دارد که موفقیت نهایی ستتتازمان بهجای توجه صتتترف به عملکردهای مالی بر ایفای نقش کارآمد این ستتتازمان در گرو
توستتعه اجتماعی استتت که این منطقه آزاد ،بخشتتی از آن استتت .این دیدگاه ،پایداری را بهعنوان کلیدی برای آیندهای
موفقیتآمیز در نظر میآورد و مشتتارکت مؤثر همه ذی نفعان را امری حیاتی میداند؛ ازاینرو این ستتازمان با فعالیتهای
خود درصتتدد استتت تا مشتتارکت اجتماعات و کارمندان خود را در راستتتای تحقق توستتعه پایدار ،برانگیزاند .با بررس تی
برنامهها و فعالیتهای این ستتازمان و نیز ارزشهای مطرحشتتده توستتط آن ،میتوان اهداف زیر را برای برنامه مستتئولیت
اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد جبل علی ،شناسایی کرد ):(JAFTZ, n.d.
-

استقبال از تنوع و تشویق رشد از طریق بهکارگیری بهترین استعدادهای موجود در امارات

-

مشارکت با نوآوران و کارآفرینان درزمینه کسبوکار ،آموزش و محیطزیست

-

اولویت دادن نیازهای ذینفعان (کارفرمایان ،کارمندان و شهروندان) بر فعالیتهای اقتصادی صرف



ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری جبل علی

برر سی گزارشهای ساالنه ارائه شده تو سط سازمان منطقه آزاد تجاری جبل علی ن شان میدهد که فعالیتهای
انجام شتتده در حوزه مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی در این ستتازمان ،حول  4رکن محیط کار ،بازار ،محیطزیس ت و
اجتماع سازماندهی و برنامهریزیشدهاند .در ادامه هرکدام از این ارکان بهاجمال معرفی میشوند): (JAFTZ, n.d.
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محیط کار :مبتنی بر این رکن در این منطقه آزاد ،ایجاد محیطی که رضایت کارمندان را به همراه داشته باشد در
اولویت قرار میگیرد .در این صتورت استت که ارزش ایجادشتده به رضتایت مشتتریان و وفاداری کارمندان میانجامد و
عملکرد کلی سازمانی افزایش مییابد .در همین ارتباط ،تعدادی برنامه و خطوط راهنما تدوینشده است که تضمینکننده
مقا صد کلیدی شامل :تأمین فر صتهای برابر ،آموزش و تو سعه ،پاداشها و منفعتها و خدمات تخ ص صی ه ستند که به
شکلی مؤثر بر رفاه اجتماعی کارمندان اثر میگذارند.
بازار :یکی از مقاصتتد اصتتلی رهیافت مستتئولیت اجتماعی در منطقه آزاد جبل علی ،دربرگیری تمامی ذی نفعان
است که به واسطه آن ،اثر برنامههای انجام شده در منطقه آزاد بیشتر شده است و درعینحال ،احساس تعلق به اجتماع و
تعهد در میان تمامی ذینفعان ،برانگیخته می شود که نتیجه آن ،ت سهیل فعالیتهای انجام شده بهو سیله ذینفعان مرتبط با
مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی استتت که درنهایت ،منفعتهای حاصتتلشتتده برای اجتماعات را چندین برابر میکند .برای
تشویق مشارکت ذینفعان ،سمینارهای و کارگاههایی برگزار میشود تا مشتریان و شرکای کسبوکار منطقه آزاد در آن
شرکت کنند و در قالب آن به یادگیری و اشتراک تجربیات خود بپردازند وکارب ستهای مرتبط با م سئولیت اجتماعی را
در فعالیتهای کسبوکاری خود نهادینه کنند.
محیطزیس ت :تعهد برای مراقبت از محیطزیستتت و ارتقای کاربستتتهای دوستتتدار محیطزیستتت در تمامی
فعالیتهای منطقه آزاد وجود دارد .سیاستهای محیطزی ستی جنبههای متنوعی (بهمانند کارایی انرژی ،انرژیهای تجدید
پذیر ،استانداردهای ساختوساز سبز و نیز کاشت گیاهان) را در برمیگیرد.
اجتماع :یکی از ابعاد کلیدی مرتبط با مستتتئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری جبل علی ،اقدام برای افزودن
ارزش و کمک مؤثر بهستتتالمت جامعه (بهمثابه یک کل یت) استتتت .منطقه آزاد چه در مق یاس محلی و چه در مق یاس
بینالمللی به ستترمایهگذاری در تمامی جنبههایی که با معیارهای مشتتخص منطقه آزاد همخوانی داشتتته و نتایج و تأثیرات
ارزندهای را به همراه دارند ،اقدام میکند .این سرمایهگذاریها شامل کمکهای بالعوض ،ضمانتها و ایجاد رویدادهای
اجتماعی استتت؛ همچنین منطقه آزاد از ستتازمانها و اشتتخاصتتی که تغییرات مؤثر و مفیدی را ایجاد میکنند ،حمایت و
پ شتیبانی میکند .این اقدامات شامل برگزاری مراسم افطاری در ماه رمضان با مشارکت مشتریان منطقه آزاد جبل علی در
طول ماه مبارک رمضان ،مشارکت در رویدادهای ورزشی مانند ماراتون دبی و نیز پشتیبانی از دولت امارات متحده عربی
با فعالیتهای جشن روز ملی است.
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گزیدهای از اقدامات انجام شده توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی

منطقهی آزاد جبل علی تاکنون فعالیت های متنوعی را در راستتتتای تحقق مستتتئولیت اجتماعی خود و نیز تحقق
توسعه پایداری در تمامی ابعاد آن ،صورت داده است .گزیدهای از این فعالیتها از شرح زیر است:1
 ستتازماندهی برنامه کارورزی "طموهی"هدف از اجرای این برنامه که در نوع خود بیبدیل استتت ،کمک
به جوانان اماراتی برای دستتتیابی به آینده دلخواه و متناستتب با انتظاراتشتتان استتت .منطبق بر این برنامه که با
همکاری دانشتتتگاهها ،وزارتخانهها و شتتترکتهای چندملیتی واقع در منطقه آزاد صتتتورت میگیرد ،این
فر صت برای جوانان اماراتی فراهم می شود تا با ارتقای ا ستعدادهای خود برای ورود به بازار کار در آینده
آماده شوند.
 مشارکت در رویداد ساالنه روز بدون خودرو که با مشارکت این سازمان و شهرداری دبی برگزارشده
استتتتت .در قا لب این رو یداد ن مادین ،بیش از  3000نفر از کارم ندان منط قه آزاد از ح ملون قل عمومی
دوستدار محیطزیست برای سفر به محل کار استفاده کردند.
 مشارکت در رویداد ورزشی ماراتون دبی در سال 2017
 پی شنهاد و برگزاری برنامه ساخت یک مدر سه در نپال .در قالب این برنامه ،این فر صت داوطلبانه برای
کارمندان منطقه آزاد فراهم آمد تا به نپال سفرکرده و در ساخت مدارس در این ک شور که بهتازگی دچار
سانحه طبیعی شده بود ،مشارکت کنند.
 برگزاری برنامههای متنوع آموزشی و تفریحی در بیش از  25پرورشگاه در دبی
 اقدامات نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پایدار ،مانند نصب  88000پنل خورشیدی بر روی
سقف ساختمانها ،پارکینگها و انبارها در منطقه آزاد

1اطالعات موجود در این قسمت براساس پایگاه اطالعرسانی منطقه آزاد جبل علی و نشریه  The Zone:JAFTZاستخراج و سازماندهی شده است.
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 -2-3-3مناطق آزاد تجاری رأسالخیمه در امارات متحده عربی
معرفی منطقهی آزاد رأسالخیمه ()RAKFTZ
منطقه آزاد رأس الخیمه در سال  2000تأ سیس شده ا ست و از این نظر ،جزو مناطق آزاد تازه تأ سیس در امارات
متحده عربی است .این منطقه آزاد که در فاصلهای حدوداً یک ساعته از دبی واقع شده است ،باعث جذب سرمایه از بیش
از  8000شرکت و بنگاه از بیش از  100کشور بوده است که در  50بخش صنعتی فعالیت میکنند .مهمترین ویژگیهایی
که این منطقه آزاد را به محیطی جذاب برای ستتترما یه گذاری تبد یلکرده استتتت ،عبارتاند از (uaefreezones.com,

):2017
-

محیطی با معافیت مالیاتی کامل

-

اعطای مالکیت  100درصد به شرکتها و بنگاههای خارجی

-

ارائه تسهیالت متنوع متناسب با نیازهای هر کسبوکار

-

سیستم و فرایند منعطف استخدام کارمندان

-

سرعت و سهولت در ثبت شرکت

منطقه آزاد رأسالخیمه از  4مجموعه جداگانه تشکیلشده است که ویژگیهای هرکدام از مجموعهها به شکل زیر است:
جدول شماره  :1-3مجموعههای چهارگانه موجود در منطقه آزاد رأس الخیمه
مجموعه
مجموعه کسبوکار (تجاری)

ویژگیها

مجموعهای برای استقرار دفاتر اداری -واقعشده در قلب بخش تجاری (مرکزی) شهر

مجموعه صنعتی

 مجموعهای  128هکتاری برای استقرار صنایع سنگین -واقعشده در  18کیلومتری شمال شهر رأس الخیمه

مجموعه فناوری

 مجموعهای  100هکتاری برای تجارت و استقرار صنایع سبک -واقعشده در جنوب شهر رأس الخیمه

مجموعه علمی و پژوهشی

 مجموعهای برای استقرار مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزشیمنبعuaefreezones.com, 2017 :
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تصویر شماره  :4 -3موقعیت منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه در امارات متحده عربی

کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقهی آزاد رأسالخیمه ()RAKFTZ
بر استتاس برنامه تدوینشتتده مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی در منطقه آزاد تجاری رأس الخیمه ،این ستتازمان معتقد
است ،نقش سازمانهای اصلی در قبال اجتماعی که در آن فعالیت میکنند ،چیزی فراتر از صرف کمک به رشد اقتصادی
استتتت .منطقه آزاد رأس الخیمه تعهدی دائمی به ایفای مستتتئولیت اجتماعی ستتتازمانی خود از طریق ارتقای پشتتتتیبانی،
سازماندهی و مشارکت در فعالیتهایی دارد که باعث بهبود روحیه اجتماع شده و به ایجاد سبک زندگی متعادل کمک
میکند و به حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور امارات یاری میرساند.
همین تعهد باعث شده ا ست تا این منطقه آزاد در ژانویه سال  ،2014برنده جایزه ویژه  1EPDAبرای فعالیتها و
کارب ستهای دو ستدار محیطزی ستی خود شود .در ادامه ،بهتف صیل به برر سی برنامه و کارب ست عملی رهیافت م سئولیت
اجتماعی سازمانی در این منطقهی آزاد پرداخته میشود.



چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقهی آزاد رأس الخیمه

با بررستتی برنامه تدوینشتتده این ستتازمان بهمنظور ستتازماندهی فعالیتهای خود در زمینه مستتئولیت اجتماعی،
میتوان اهداف زیر را تبیین کرد ):(ae-rakftz.com, n.d.
خدمت گذاری به اجتماعات محلی :منطبق با این هدف ،این تعهد برای منطقه آزاد تجاری رأس الخی مه
ایجاد میشتتود که به ارتقای ستتطح زندگی اجتماعی که در نزدیکی آن ستتاکن استتت ،کمک کند .این هدف از طریق
کمک و شراکت با سازمانهای غیرانتفاعی تحقق بخشیده میشود.
کمک به ر شد آموزش و تح صیالت :از طریق این هدف ،منطقه آزاد رأس الخیمه به دنبال همکاری نزدیک
با سازمانها و بنیادهایی است که اهداف آموزشی را پیش میبرند .حمایت از مدارس ،دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و نیز
Environmental protection and development Authority
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تشتویق و حمایت از دانشآموزان بااستتعداد برای ادامه تحصتیل در مقاطع باالتر از اهداف برنامههای مستئولیت اجتماعی
این منطقه آزاد استتتت .همچنین این ستتتازمان به دنبال فراهم آوردن بر نامه های آموزشتتتی درون خود ستتتازمان برای
دانشآموزانی است که میخواهند تجربه کسب کرده و حرفه دلخواه خود را دنبال کنند.
مراقبت از محیطزیست :مبتنی بر این هدف ،منطقه آزاد متعهد به همکاری با سازمانها ،شرکا ،تأمینکنندگان
و سیا ست سازان برای یافتن راهحلهای نوآورانه برای مراقبت از محیطزی ست از طریق کاهش ضایعات ،ذخیره آب و
انرژی ،پشتتتیبانی از ستتیاستتتهای نوآورانه پیرامون بازیافت و تشتتویق شتترکتهای درون منطقه آزاد برای استتتفاده از
انرژیهای تجدید پذیر میشود.
بهداشت و سالمت کارمندان :مبتنی بر این هدف ،منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه موظف به ارتقای بهداشت
و سالمت کارمندانش می شود .در همین ارتباط ،برنامه سبک زندگی کارمندان سالم ( )HELPکه دپارتمان منابع انسانی
آن را تنظیم کرده است ،پیگیری می شود که در قالب آن ،کارمندان به ابزارها و منابع متنوعی تجهیز می شوند که آنها را
برای زندگی سالم در طول روز ،یاری میکند.
ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقه آزاد تجاری رأس الخیمه
منطقه آزاد رأس الخیمه ،جذب کستتتبوکارهای نوآورانه ،پیشتتترفته ،دانشبنیان و ارزش افزا که در رأس الخیمه
واقعشدهاند را بهعنوان مأموریت اجتماعی-محیطزیستی خود برگزیده است تا از این طریق به شرکتهای اماراتی کمک
کند تا فعالیتهای خود را از طریق شتتبکه اداری جهانی این منطقه آزاد به استتتانداردهای بینالمللی برستتانند .ارزشهای
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزی ستی این منطقه آزاد برا ساس  4رکن م سئولیت اجتماعی ،اولویت دادن به م شتریان ،تو سعه
نیروی کار و تعهد به نوآوری ،سازماندهی شدهاند (.)ae-rakftz.com, n.d.
مس ئول یت اجتماعی :همکاری نزد یک و رودررو با ستتتازمان های ارائهدهنده خدمات به اجتماعات محلی،
نهادهای خیره بینالمللی ،ارائه مقررات فعال در زمینه حفاظت و مراقبت از محیط طبیعی
اولویت دادن به مشتریان :ارائه راههای کسبوکار بهتر ،پشتیبانی زیرساختی ،نوآوریهای فنی و کمکهای
عمومی به استفادهکنندگان بهعنوان ذینفعان اصلی از طریق رهیافت اولویتبخشی به مشتریان
توسعه نیروی کار :اتخاذ رهیافت فعاالنه در زمینه توسعه و نگهداری از اشخاص و گروههای بااستعداد از طریق
برنامههای آموزشی جامع ،سیستمهای پاداش مؤثر ،نوآوریهای متمرکز آموزشی و برنامهریزی پیشرفت
تعهد و نوآوری :فراهمسازی امکانات برای بروز نوآوری در کسبوکارهای موجود.

87

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

حوزههای تمرکز و اقدامات انجام شده در هر حوزه
اقدامات انجام شده پیرامون تعهد این منطقه آزاد به م سئولیت اجتماعی خود ،حاکی از آن ا ست که این اقدامات
پیرامون دو حوزه کالن ک سبوکار و محیطزی ست سازماندهی شدهاند که هرکدام از این حوزهها شامل مجموعهای از
اقدامات در ابعاد مختلف هستتتتند .در زیر ،بهصتتتورت اجمالی به معرفی هر یک از این حوزه ها پرداخته میشتتتودae-:

).)rakftz.com, n.d.
الف) حوزه کسبوکار:
منطقه آزاد متعهد می شود تا به تولید فرصتهای شغلی جدید ،رشد اقتصادی و درعینحال ،حفاظت و مراقبت از
محیطزیست بپردازد:
ا ستانداردهای قانونی و عرفی :سازمان منطقه آزاد به صورت سه ماه یکبار و ساالنه ،گزارش مالی خود را
منت شر کرده که به شکلی شفاف در اختیار تمامی ذینفعان قرار میگیرد؛ همچنین ،سی ستم پایش قدرتمندی وجود دارد
که در دورههای مشتتخص به پایش فعالیت شتترکتها و صتتنایع واقعشتتده در محدوده میپردازد .این کار تضتتمینکننده
پیروی آنها از استانداردهای قانونی و بینالمللی است.
تو سعهی نیروی کار :در قالب این بعد ،برنامههایی سازماندهی می شود که هدفشان جذب ،استخدام و توسعه
نسل آینده از استعدادهای جوان اماراتی است .این بعد در قالب طرحها و برنامههای زیر صورت میگیرد:
 oبرنامههای اشتغال برای فارغالتحصیالن
 oبرنامههای کارورزی
 oفرصتهای شغلی تابستانی
ب) محیطزیست :حفاظت از محیطزی ست اقدامی ضروری برای تضمین سالمت سازمان و اجتماعی است که
درون آن فعالیت میکند .اقدامات انجام شده در این حوزه در منطقه آزاد تجاری رأسالخیمه شامل موارد زیر است:
 برنامه محیطزی ست ،امنیت و سالمت که از سال  2008در تمامی فعالیتهای صنعتی و نیز مرتبط با ک سب کاردر منطقه آزاد رعایت شده است.
 برنامههای مدیریت آب و پسماند که شامل دستورالعملهایی است که در تمامی منطقه آزاد الزماالجراست. بهداشتتت و ستتالمت کارکنان :این ستتلستتله اقدامات بهمنظور ارج نهادن بهستتالمت جستتمی و روانی کارمندان وتیمهای مشغول در منطقه آزاد انجام می شود .اصلیترین برنامه در این زمینه ،برنامه سبک زندگی کارمند سالم ()HELP
است.
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اقدامات انجام شده توسط سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی

منطقه آزاد تجاری رأس الخی مه تاکنون فعال یت ها و رو یدادهای متنوع و نوآورانهای را در راستتتتای تحقق ابعاد
مختلف برنامه مسئولیت اجتماعی خود سازماندهی کرده است .گزیدهای از این اقدامات شامل موارد زیر است:
-

راهاندازی و اداره کمپین پاکستتتازی امارات از ستتتال  2004با مشتتتارکت گروه محیطزیستتتت امارات
( )EEGو تالش برای تبدیل آن بهعنوان رویداد ساالنه دائمی

-

پیادهستتازی برنامه جامع ستتالمت ،محیطزیستتت و ایمنی ( )EHSکه بهمنظور تضتتمین ستتالمت و ایمنی
کارمندان منطبق با رهنمودهای  ISO 14001و قانون پایش مراقبت محیطزیستتتتی فدرال (شتتتماره ،24
 ،)1999انجام میگیرد.

-

پیاده سازی سی ستم یکپارچه بازیافت در سال  2009که بهوا سطه آن ،ای ستگاههای بازیافت متعددی در
سرتاسر منطقه آزاد نصب شد

-

برگزاری سلسله سمینار عملکرد محیطزیستی ( )EPCبرای مشتریان مجموعه صنعتی با مشارکت وزارت
آب و محیطزیست امارات

-

پیادهستتازی ستیستتتم خدمات ضتتروری محیطزیستتتی ( )EHSبهمنظور پایش اثرات محیطزیستتتی تمامی
شرکتهای موجود در منطقه آزاد رأس الخیمه

-

برگزاری برنامه ستتبک زندگی کارمند ستتالم ( )HELPاز اوایل ستتال  2012بهمنظور ارائه پیشتتنهادهای
کاربردی و کمک به بیش از  350نفر از کارمندان برای انتخاب سبک زندگی سالمتر
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 -3-3-3منطقهی آزاد صحار 1در عمان ()SOHAR
گریزی کوتاه بر مناطق آزاد تجاری عمان
تو سعه مناطق آزاد تجاری در سرتا سر عمان ،ا صلیترین راهبرد برنامه این ک شور بهمنظور تنوعبخ شی به اقت صاد
ملی مبتنی بر بخش نفتی موجود از طریق ارتقای صنایع صادرات محور واجد ارزشافزوده بوده است .مناطق آزاد تجاری
از طریق فراهم آوردن تأستتتیستتتات (برای نمونه بندرگاهها و راهها) و چارچوب قوانین و مقررات و مشتتتوقهای مالیاتی
(معافیات از مالیات گمرکی و مالیات بر درآمد) که جاذب شتترکتهای خارجی و داخلی با فناوری باال هستتتند ،بهمثابه
عامل تسریع این رشد عمل میکنند ).(Gugolz, 2011
هدف دولت عمان از ایجاد مناطق آزاد تجاری ،ایجاد محیطهای مطلوب ازنظر اقتصادی بهمنظور جذب و متمرکز
کردن شرکتها در یک محیط جذاب ازنظر اقت صادی و نیز تحریک بخش خ صو صی برای کمک به تو سعه اجتماعی و
اقتصادی کشور است.(Gugolz, 2011).
در حال حاضر ،سه منطقه آزاد تجاری در عمان وجود دارند :منطقه آزاد تجاری صالله ،منطقه آزاد تجاری صحار
و منطقه آزاد تجاری المزیونه .دو منطقه آزاد تجاری بزرگ صالله و صحار از عناصر اصلی اقتصاد عمان هستند و منطقه
آزاد تجاری المزیونه نیز باوجود کوچکتر و کمتر مطرح بودن ،به دلیل دارا بودن موقعیتی استتتتراتژیک (مرزی عمان با
یمن) از اهمیتی ویژه برخوردار است ).(Hossain, 2015
مزیت اصتتلی مناطق آزاد کشتتور عمان ،موقعیت قرارگیری استتتراتژیک آنهاستتت .عالوه بر این ،موقعیت ویژه
ا ستراتژیک ،م شوقهای متنوعی نیز در هریک از این مناطق آزاد برای ایجاد محیطی جذاب برای سرمایهگذاری خارجی
ارائه میشود که برخی از آنها عبارتاند از ):(Gugolz, 2011
 اعطای مالکیت  100درصد به شرکتها و بنگاههای خارجی معافیت عوارض گمرکی بر صادرات و واردات معافیت مالیات بر سود سهام برای مدت  30سال نبود هیچگونه محدودیت برای انتقال سرمایه و سرمایهگذاری امکان سرمایهگذاری بدون تعیین حداقل آن برای شروع کار -معافیت از مالیات بر درآمد شخصی

SOHAR port and free zone
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معرفی بندر و منطقهی آزاد صحار ()SOFTZ
بندر و منطقه آزاد تجاری صحار متشکل از مجموعه بندر اقیانوسی و محدوده مشخص منطقه آزاد تجاری نزدیک
آن است که در صحار عمان ،در میانه جاده دبی به مسقط واقع شده است .بندرگاه صحار نخست در سال  2002تأسیس
شد و اراضی منطقه آزاد 10 ،سال پسازآن (سال  )2010به مجموعه اضافه شد .بندر و منطقه آزاد صحار طی یک قرارداد
سرمایهگذاری مشترک ( )50:50بین بندر نتردام هلند و دولت عمان تأسیس شده و شرکت صنعتی صحار آن را مدیریت
میکند ).(muscatdaily.com, 2013
منطقه آزاد صحار در شمال ک شور عمان و در زمینی به م ساحت  4500هکتار و در نزدیکی بندر صحار واقع شده
استتت .فاز نخستتت این منطقه آزاد تجاری در محدودهای به مستتاحت  500هکتار و در قالب بخش تی از برنامه جامع 4500
هکتاری این منطقه آغاز به کارکرد .موقعیت ویژه این منطقه آزاد باعث شتتتده استتتت تا از مزیتهای درخوری در زمینه
دسترسی به بازار گسترده و امکان توزیع با سهولت در مقیاس جهانی برخوردار شود ).(Hossain, 2015
این منطقه آزاد با رشتد روزافزون سترمایهگذاری خارجی ازجمله مناطق آزادی استت که از سترعت رشتد باالیی
برخوردار بوده استتت .منطقه آزاد تجاری صتتحار هماکنون مکان تجمع خوشتتههای تهیه و توزیع ،پتروشتتیمی ،فلزات و
غذاستتت که هرکدام از این خوشتتهها ،تغذیهکننده صتتنایع پاییندستتتی با مواد اولیهای مانند فوالد ،پالستتتیک ،الستتتیک،
سرامیک و مواد شیمیایی هستند ).(dredgingtoday.com, 2013

تصویر شماره  :5 -3موقعیت بندر و منطقه آزاد تجاری صحار در عمان (منبع :نگارندگان)

کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در منطقهی آزاد صحار ()SOHAR FTZ
منطقه آزاد صتتحار در عمان نیز مانند مناطق آزاد جبل علی و رأس الخیمه در امارات متحده عربی ،دارای برنامه
مدون و م شخ صی در زمینه پایداری فعالیتها و تحقق تعهد خود در حوزه م سئولیت اجتماعی سازمانی ا ست که
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این برنامه در وبگاه و نیز گزارشهای ستتاالنه این منطقه آزاد ،قابلدستتترستتی استتت .در ادامه به بررستتی دقیقتر
کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی سازمانی در این منطقه آزاد پرداخته میشود.
چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی منطقهی آزاد صحار
منطبق بر اطالعات موجود در برنامه سازمان بندر و منطقه آزاد صحار برای تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانی ،این
سازمان مسئولیت اجتماعی را بهعنوان ابزاری کلیدی برای دستیابی به آیندهای موفقیتآمیز میداند؛ همچنین مسئولیت
اجتماعی برای این سازمان بهمثابه وظیفهای حیاتی است که به دلیل تعهدی که این سازمان در راستای ایفای نقش در
زمینه تحقق توسعه در کشور عمان (در تمامی ابعاد) برای خود میبیند ،خود را موظف به پایبندی به آن میداند.
بر طبق این برنامه ،سازمان بندر و منطقه آزاد صحار در سایه م شارکت با صنایع فعال در این منطقه و نیز اجتماعات و
ستتازمانهایی که در همستتایگی آن و در مقیاستتی کالنتر در منطقه وجود دارند ،درحالتوستتعه و تبدیل به یک بندر در
سطح جهانی و یک ناحیه صنعتی یکپارچه است .این منطقه ،نقشی ویژه در تحریک رشد صنعتی در منطقه و کشور عمان
بر عهده دارد؛ ازاینرو ،هدف مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی ،پایش این توستتعه بهنوعی استتت که پایدار و متعادل بوده و
منفعتی بلندمدت برای اجتماعات محلی و در مقیاس باالتر ،کشور فراهم آورد.
در همین باره ،میتوان اهداف زیر را برای برنامه مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی در بندر و منطقه آزاد تجاری صتتحار در
نظر گرفت ):(soharportandfreezone.com, 2017
-

فعالیت بهعنوان بندر اصلی و ارزشمند در منطقه از طریق ارتقای کارایی و امنیت ترافیک دریایی

-

توسعه ،ساخت ،مدیریت و فعالیت بندر و ناحیه صنعتی منطقه صحار به شکلی پایدار در معنای فراگیر کلمه از
طریق:
 oمراقبت از محیطزیست
 oسودرسانی به اجتماعات محلی
 oمراقبت از کیفیت زندگی در این اجتماعات در آینده

-

توجه به مراقبت از منافع آینده اجتماعات مانند سالمتی ،ارزشهای اجتماعات و محیطزیست.

ارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در بندر و منطقهی آزاد تجاری صحار
بهطورکلی ،تالشهای انجام شتتده پیرامون مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی در این بندر و منطقه آزاد تجاری بر ستته
رکن پا یداری ،تع هد و ش

فاف یت استتتتوار استتتتت .در ادامتته بتتهاجمتتال این ستتتته رکن معرفی میشتتتونتتد

(.)soharportandfreezone.com, 2017
پایداری :پایداری در فعالیتهای این منطقه آزاد بهعنوان ارزشتتی کلیدی که محرک توستتعه بندر و منطقه آزاد
است در نظر آورده میشود .این بدین معناست که ایجاد تعادل میان ملزومات اقتصادی ،انسانی و محیطزیستی ،از اهمیتی
ویژه برخوردار استتت؛ افزون بر این رکن ناظر بر پیادهستتازی یک برنامه فعال بلندمدت برای ارتقای کیفیت بندر و منطقه
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آزاد تجاری صحار برای محیطزیست و نیز برای کسانی است که در آن کار میکنند و یا در اطراف آن زندگی میکنند؛
همچنین این منطقه آزاد ،شرکتهای موجود در این نواحی را بهمنظور بهکارگیری فناوریهای پاک و نیز ا صول تو سعه
پایدار ،تشویق کرده و آنها را به چالش میکشاند.
تعهد :مبتنی بر این رکن ،بندر و منطقه آزاد تجاری صحار خود را بخ شی از اجتماعی که در آن فعالیت میکند،
میبیند و به دنبال این استتت که بهعنوان بخشتتی از این اجتماع در نظر آورده شتتود .این تعهد که بهنوعی تضتتمینکننده
موفقیتهای آتی ستتازمان نیز هستتت ،بندر و منطقه آزاد تجاری صتتحار را موظف میکند تا از کستتبوکارهای محلی،
آموزش ،ورزش و فرهنگ پشتیبانی کرده و در حفاظت از میراث فرهنگی بکوشد.
شفافیت :براساس این حکم ،بندر و منطقه آزاد تجاری صحار خود را موظف میداند تا تالشهای انجام شده در
زمینه کسبوکارهای پایدار و مسئولیت اجتماعی سازمانی را به شکلی شفاف منتشر کند .این عمل از دو طریق زیر محقق
میشود
-

انتشار اخبار مربوطه در وبگاه سازمان در بخش خبرها

-

تعامل مستقیم با گروههای اجتماعی ،مراکز آموزشوپرورش و سایر سازمانها و نهادهای محلی

حوزههای تمرکز و اقدامات انجام شده در هر حوزه
اصتتتلیترین حوزههای تمرکز و اقدامات صتتتورت گرفته در هریک از این حوزهها در بندر و منطقه آزاد تجاری
صحار ،شامل موارد زیر هستند (.)soharportandfreezone.com, 2017
آموزش :ستتتازمان بندر و منطقه آزاد تجاری صتتتحار از فعالیتهای آموزشتتتی و فنیوحرفهای از طریق ارائه
کمکهزینههای تح صیلی ،برنامههای تو سعه دانشآموزان و برنامههای سالمت و ورزش برای مدارس حمایت
میکند.
کارآفرینی :یکی از اصلیترین منافع رشد صنعتی ،ایجاد فرصتهای اشتغال است .عالوه بر این ،بندر و منطقه
آزاد تجاری صتتتحار ،خود را متعهد به ارتقا و حمایت از ایجاد اشتتتتغال و برنامه های کارآموزی جوانان و نیز
پتانسیلهای خوداشتغالی میداند.
بهدا شت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست :سازمان بندر و منطقه آزاد تجاری صحار ،خود را متعهد میداند
محیطی را ایجاد کند که برای کارمندان ،کارکنان صنایع ،مراجعهکنندگان و اجتماعات اطراف آن ،سالم و امن
باشد؛ همچنین در این سازمان از هرگونه نوآوری و برنامهای که به توسعه بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست
کمک میکند ،حمایت میشود.
م شارکت ذی نفعان :ستتازمان بندر و منطقه آزاد تجاری صتتحار تأکید بر ارتباط و تعامل نزدیک با ذی نفعان
دارد .از این طریق ،آنها به دنبال تو سعه درک م شترک از منافع م شترک و تغییراتی ه ستند که تو سعه به همراه
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میآورد .فعالیتهای این بخش از راههای مختلفی مانند پایگاههای خبررستتانی ،بازدید از مدارس و فعالیتهای
اجتماعی و ورزشی مشترک انجام میشود.
گزیدهای از اقدامات انجام ش ده توس ط س ازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مس ئولیت
اجتماعی
بندر و منطقه آزاد تجاری صحار تاکنون به شیوههای متعدد و نوآورانهای اقدام به پیادهسازی سیاستهای مرتبط با
مسئولیت اجتماعی سازمانی کرده است که مهمترین آنها شامل موارد زیر هستند ):(Al-Shamaisi, 2018
-

دوره آموزش تابستانی در سال  2017که  350دانشآموز از مدارس محلی در آن شرکت کردند.

هدف این دوره ،ایجاد کارگاه هایی با تمرکز بر توستتتعه مهارت فناوری اطالعات ،آموزش زبان انگلیستتتی و
توسعه مهارتهای فردی بود.
-

حمایت مالی از جشن قدردانی از دانشآموزان شهرهای صحار و لیوا

-

تأس یس دانش کده بینالمللی علوم دریایی با همکاری وزارت حملونقل و ارتباطات و ارائه

گواهیهای معتبر بینالمللی
-

برگزاری کارگاه "حرفهی بانوان :قدم برداشتن با یکدیگر :با همکاری سفارت هلند

-

کمک به گروهی از بانوان کارآفرین برای شتتترکت در انجمن کارآفرینی بانوان ش ورای

همکاریهای خلیج در سال 2017
-

برگزاری و حمایت مالی و معنوی از همایش ها و فعالیت های مرتبط با بهداش ت،

ایمنی ،امنیت و محیطزیست بهمانند:
o

ششمین کنفرانس علوم سمشناسی خاورمیانه و شمال آفریقا

o

شرکت در رویداد هفته ترافیک شورای همکاریهای خلیج در سال 2017

o

برگزاری دورههای آموزشی کمکهای اولیه

o

حمایت از برگزاری برنامهی مدارس س بز در مدرستتته امیر بنت قیاس در شتتتهر لیوا با

همکاری وزارت آموزشوپرورش ،دفتر یونستتتکو در دوحه ،دانشتتتگاه ستتتلطان قابوس و برخی از
سازمانهای مردمنهاد
-

همکاری با سازمانهای مردمنهاد بومی و بینالمللی در حمایت از برنامههای خیریه و رویدادها

94

تجربههای جهانی ،منطقهای و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی

 -4-3تجربه ملی

 -1-4-3مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ملی صنایع مس ایران
مفهوم م سئولیت اجتماعی شرکتی ،در دهههای اخیر به پارادایم غالب و م سلط حوزه اداره شرکتها تبدیل شده
ا ست و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی ،م سئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد شرکتی خود
میبینند .این مفهوم ،مو ضوعی ا ست که هماکنون در ک شورهای تو سعهیافته و ک شورهای با اقت صاد باز به شدت از سوی
حکومتها ،شرکتها و جامعه مدنی ،سازمانهای بینالمللی و مراکز علمی دنیا دنبال میگردد .باگذشت بیش از  60سال
از ورود مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی به ادبیات مدیریت شتترکتها و کستتبوکارها ،هنوز این مفهوم در فضتتای
کسبوکار ایران جایگاه شایستهای پیدا نکرده است ( .)karafarini.mcls.gov.ir, ndدر همین راستا ،فاطمه دانشور ،نائب
رئیس کمی سیون صنعت و معدن اتاق تهران ،و ضعیت و جایگاه شرکتهای ایرانی بر طبق شاخص م سئولیت اجتماعی
شتترکتی را جایگاهی نامطلوب میداند و تعداد شتترکتهایی که در ایران مفهوم مستتئولیت اجتماعی ستتازمانی را بهطور
کامل اجرا و تمام شاخصهای مسئولیت اجتماعی را عملیاتی کرده باشند بهطوریکه برنامهریزی برای تحقق این شاخص
در برنامههای مدیریتی و راهبردی شتترکت تبلور یابد و شتتفافیت در گزارش نتایج وجود داشتتته باشتتد را انگشتتتشتتمار
میداند (دانشور.)1395 ،
بااینحال در فضای کنونی اقتصاد ایران که بارقههای امید از رشد بخش خصوصی و توجه به صاحبان سرمایه در
آن به چ شم میخورد ،مجموعهای از مدیران بخش خ صو صی و اع ضای ت شکلهای صنعتی نیز در چند سال گذ شته با
تأکید بر ضتتترورت توجه به اجرای پروژههایی در راستتتتای مستتتئولیت و تعهد اجتماعی ،ایفای این تعهد در قبال اجتماع
محلی را خنثیکننده دیدگاههای افراطی بدبینانه نسبت به سرمایه و سرمایهداری میدانند.
مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در ایران در ستتالهای اخیر توستتط صتتاحبان صتتنایع و بخش خصتتوصتتی،
ستتازمانهای غیردولتی و روشتتنفکران و دانشتتگاهیان مطرح گردیده استتت .برگزاری اولین کنفرانس مس تئولیت اجتماعی
شرکتها توسط برخی تشکلهای صنعتی چون اتاق بازرگانی ،کنفدراسیون صنعت ،برخی از شرکتهای خصوصی و
نیز ستتتازمانهای غیردولتی ،نقطه آغازی درزمینه مطرح کردن مفهوم و ادبیات این موضتتتوع در ایران بود .از طرف دیگر
شدت یافتن ف ضای رقابتی برای برخی صاحبان صنایع باعث شد که ب سیاری از شرکتهای برتر ایرانی به این مفهوم در
فرایند های مدیریتی خود توجه کنند .با مطرحشتتتدن گواهی نامه های کیفیت محیطزیستتتتی و نیز گواهینامه های تعالی
سازمانی ،این مفهوم در فرایندهای مدیریتی شرکتها جای گرفت .دریافت این گواهینامهها عالوه بر اینکه شرکتها را
به سمت بهرهوری بیشتر سوق میداد ،برای شرکتها مزیت رقابتی نیز ایجاد میکرد (امیدوار.)1387 ،
درمجموع ،اهداف شتترکتهای ایرانی از حرکت بهستتوی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی را میتوان در موارد زیر
دستهبندی نمود (امیدوار:)1387 ،
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بهبود تصویر بیرونی شرکت در بین افکار عمومی ،مصرفکنندگان ،کارکنان و نیز سرمایهگذاران؛



هدفمند کردن و یکپارچه کردن فعالیتهای پراکنده کنونی شتتترکت در حوزه مستتتئولیت اجت ماعی

شرکتی بهمنظور اتصال و همافزایی فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکتی به دیگر فرایندهای درونسازمانی؛


ارتقای امتیاز در مدل تعالی سازمانی.

در ادامه ،به معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران و پسازآن ،برر سی فعالیتهای این شرکت در را ستای تحقق
مسئولیت اجتماعی شرکتی ،پرداخته میشود.
معرفی شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران ( شرکت صنایع معدن سرچ شمه کرمان پی شین) از سال  ،1355کلیه فعالیتهای
معادن مس ک شور را سازماندهی و مدیریت میکند .طبق ا سا سنامه شرکت ملی صنایع مس ایران (م صوب 1357/3/27
کمیستتتیون های پارلمانی مجلستتتین) ،عمدهترین وظایف این شتتترکت ،استتتتخراج و بهرهبرداری از معادن مس ،تولید
محصوالت پر عیار سنگ معدن و محصوالت مسی مانند کاتد ،بیلت و مفتولهای  8میلیمتری است (.)rc.majlis.ir, n.d
شتترکت ملی صتتنایع مس ایران از تولیدکنندگان بزرگ مس در ایران و منطقه و پانزدهمین شتترکت بزرگ تولید
مس در جهان ا ست .محصول تولیدی ا صلی این شرکت ،کاتد مس است و سایر محصوالت در کنار این مح صول قرار
میگیرند .از معادن مهم این شتتترکت میتوان به معدن مس ستتترچشتتتمه ،معدن میدوک شتتتهربابک و معدن ستتتونگون
آذربایجان شرقی اشاره کرد که پروانه بهرهبرداری این معادن به نام خود شرکت است.
کاربست رهیافت مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت ملی صنایع مس ایران
شتترکت ملی صتتنایع مس ایران از شتترکتهای پیشتتتاز درزمینه ایفای نقش مستتئولیت اجتماعی ،بهویژه در میان
شرکتهای معدنی ا ست؛ به شکلی که میتوان تأثیرات این شرکت ،کارخانهها و صنایع مطبوع آن را بر مناطقی که در
آنجا واقع شدهاند ،بهوضوح مشاهده کرد .باوجوداینکه برنامه مدونی با عنوان "برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی " در این
شرکت تدویننشده است؛ بااینحال ،این شرکت فعالیتهای متنوعی درزمینه فرهنگ سازی و آگاهیبخشی پیرامون این
مفهوم از یک سو و نیز اجرای پروژههای عملی در را ستای ایفای م سئولیت اجتماعی خود ،سازماندهی کرده ا ست .نکته
مهم در این میان ،این استتت که مفهوم مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در این شتترکت با مفاهیمی مانند اقتصتتاد مقاومتی و
تابآوری پیوند خورده استتت تا مدلی را ایجاد کند که خلق ارزش مشتتترک به بهترین شتتکل تحقق یابد .در ادامه ،ابعاد
مهم مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت بررسی میشود:
چشمانداز ،اهداف و ذینفعان اصلی در برنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران
همانگونه که بیان شتتد ،شتترکت ملی صتتنایع مس ایران گامهای جدی در حوزه مستتئولیت اجتماعی چه درزمینه
فرهنگ سازی پیرامون این مفهوم و چه درزمینه اقدامات کاربستی برداشته است .بررسیهای انجام شده پیرامون استخراج
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برنامه این سازمان (حاوی چ شماندازها ،راهبردها و مانند آن) حاکی از آن ا ست که باوجوداینکه برنامه م شخص و معینی
برای سازماندهی اقدامات این شرکت در این حوزه وجود ندارد؛ اما این امکان وجود دارد که این موارد را از دو بخش،
استخراج و مستند کرد.
الف) نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران
نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران که بهنوعی ،سندی راهبردی برای سازماندهی به فعالیتهای آینده
این سازمان است؛ در  6بخش ،تدوین شده است .بررسی این نقشه راه حاکی از آن است که در تدوین آن ،توجه ویژهای
به ارزشهای اجتماعی ،فرهنگی و محیطزیستتتی اجتماعات محلی شتتده استتت .در ادامه ،به رهنمودهای اصتتلی این ستتند
پیرامون تبیین چشمانداز ،اهداف و راهبردهای مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت اشاره میشود:
در بخش ارکان جهت ساز ،احترام بهسالمت و کرامت انسانها ،توسعه پایدار ،شفافیت و پاسخگویی و حفظ اصول
اجتماعی بهعنوان ارزشهای اصلی مدنظر شرکت ،فهرست شدهاند که عبارتاند از:
 صیانت از ثروت ملی و زی ستمحیطی و ایفای م سئولیت اجتماعی ،ارتقای بهرهوری نیروی ان سانی وتحول فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی بهعنوان موضتتوعات استتتراتژیک شتترکت ملی صتتنایع مس ایران ،به ش تمار
میآید.
 ارتقای مشتتارکت و ایفای مستتئولیتهای اجتماعی ،توستتعه فرصتتتهای کارآفرینی و اشتتتغالزایی،ارتقای استتتانداردهای زیستتتمحیطی و صتتیانت و حفظ ذخایر معدنی نیز بهعنوان راهبردهای مهم در برخورد با
مشتریان و ذینفعان ،توسط این شرکت تدوینشده است.
 در بخش راهبردهای مربوط به فرایندهای داخلی نیز در قالب دو بخش فرایندهای قانونی و اجتماعی ونیز فرایند های تولید و عملیات به تصتتتویر نقش مستتتئولیت اجتماعی در ستتتازماندهی به فرایند های داخلی
پرداختهشده است.
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تصویر شماره  :6 -3نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی
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ب) چارچوب نهادی و نظام اجرایی اقدامات زیستمحیطی
در قالب این چارچوب که برگرفته از سند ملی محیطزی ست جمهوری ا سالمی ایران در معدن سرچ شمه ا ست،
پس از بیان اصول ،حقوق و اخالق محیطزیستی شرکت ،اقدامات راهبردی به شرح زیر ،تدوینشده است ( nicico.com,

:)n.d.
 ایجاد یکپارچگی و کارآمدی در مدیریت کمیت و کیفیت منابع آبی زیرزمین و سطحی پیشگیری ،پایش و کنترل کیفیت هوا برای دسترسی به هوای پاک راهبری ،کنترل و بهبود کمیت و کیفیت منابع خاک رعایت استاندارهای محیطزیستی در مصرف منابع انرژی ایجاد و توسعه ظرفیتهای علمی و فناورانه در بخش محیطزیستارکان مسئولیت اجتماعی سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران
همانگونه که در بخش پیشین نیز بدان اشاره شد ،برنامه مدونی درزمینه ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنایع
مس ایران در دسترس نیست ،بااینحال ،نظرات و آرای مسئوالن این شرکت در گفتگوها ،سمینارها و جلسات حاکی از
آن است که اینگونه فعالیتها در این شرکت حول مفهوم تابآوری ،در دو رکن سازماندهی شده است:
 حوزه تولید (مقاوم سازی تولید) :اقدامات انجام شده در این بخش به فعالیتهای درون شرکتیاشاره دارد.
 مناطق عملکردی (انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی) :اقدامات انجام شدهدر این بخش به فعالیتهای بیرونی شتتترکت داللت دارد .در این محور ،مفهوم تابآوری در مناطق همجوار با
کارخانهها جلوه پیدا میکند .این مناطق عمدتاً مناطقی ه ستند که اقت صاد شان تکمح صولی و کامالً واب سته به
مس استتت؛ به بیانی شتتیواتر در دوران پستتامعدن (دورانی که ذخیره مس تمام شتتود) اقتصتتاد این نواحی دچار
فروپاشتتتی خواهد شتتتد .در همین راستتتتا ،این شتتترکت در نگاه و رویکرد خود ،افزایش تابآوری در نواحی
عملکردی را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد این مناطق در دوران پسامعدن ،دنبال میکند.
اقدامات انجام شده سازمان در ارتباط با اهداف پایداری و مسئولیت اجتماعی
ازجمله اقدامات مهم که شرکت ملی صنایع مس ایران ،در را ستای ایفای نقش م سئولیت اجتماعی سازمانی انجام داده
است ،عبارتاند از:
 ت شکیل ستاد مدیریت اقت صاد مقاومتی در سال  ،1395مأموریت ا صلی این ستاد ،مقاوم سازیتولید در برابر تنشها و تکانههای جهانی و انجام م سئولیت اجتماعی در ب ستر اقت صاد مقاومتی ا ست که ارکان و
اجزای شرکت باید آن را پیگیری کنند.
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 کمک برای ساخت و تجهیز نمایشگاه بزرگ جنوب شرق ایران در کرمان ،این نمایشگاهدر و سعتی نزدیک به  240هکتار در جاده باغین شهر کرمان به بهرهبرداری ر سیده ا ست .با اتمام ساخت محل
دائمی نمایشتتگاه ،یکی از نیازهای جدی استتتان کرمان برآورده شتتد که در ستتالهای گذشتتته وجود این محل،
سبب شد تا در معرفی دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی این استان تحول جدی ایجاد شود.
 طرح جهاد درمانی در منطقه ورزقان و سونگون با م شارکت شرکت ملی صنایع مسایران ،این طرحی چهار روزه بوده که در قالب آن 350 ،مددجو از خدمات و امکانات دندانپزشتتتکی و ستتتایر
خدمات بهداشتی و درمانی فراهمشده ،استفاده کردند.
 طرح احیا و توس عه کس بوکارهای کوچک و متوس ط ش هربابک ،این طرح از ابتدایخردادماه  1396و تاکنون اقداماتی مانند راهاندازی وبگاه « شهربابک ،شهر کارآفرینی» ایجاد پنجره واحد برای
پیگیری و رفع موانع تولید ،شناسایی و معرفی روشهای تأمین مالی به کارآفرینان را به انجام رسانده است.
 پیاده سازی ا ستانداردهای محیطزی ستی پی شرفته و کنترل تولید آالیندهها ،بهویژه درصنایع موجود در شهربابک.
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 -5-3جمعبندی فصل
جدول شماره  :2-3نمونه  :1منطقه آزاد جبل علی ( )JAFTZامارات متحده عربی
نوع سازمان :منطقه آزاد تجاری
ویژگیهای عمومی اقتصادی :بزرگترین شبکه کسبوکار خاورمیانه شامل بیش از  32درصد از مجموع سرمایهگذاریهای مستقیم
خارجی ،حضور بیش از  7300کسبوکار بینالمللی ،ثبت تجارت غیرنفتی معادل با  80.2میلیارد دالر و به ثبت رساندن بیش از 144000
نفر فرصت شغلی.
 استقبال از تنوع و تشویق رشد از طریق بهکارگیری بهترین استعدادهای موجود در اماراتاهداف

 مشارکت با نوآوران و کارآفرینان در زمینه کسبوکار ،آموزش و محیطزیست اولویت دادن به نیازهای ذینفعان (کارفرمایان ،کارمندان و شهروندان) بر فعالیتهای اقتصادی صرف محیط کار :اولویت دادن به ایجاد محیطی که رضایت کارمندان را به همراه دارد .تعدادی برنامه و خطوطراهنما تدوین شده ا ست که ت ضمینکننده مقا صد کلیدی شامل تأمین فر صتهای برابر آموزش و تو سعه،
پاداشها و منفعتها و خدمات تخصصی است که درصدد ارتقای رفاه اجتماعی کارمندان سازماندهی شده
است.
 بازار :ت سهیل فعالیتهای انجام شده تو سط ذی نفعان مرتبط با م سئولیت اجتماعی سازمانی که در نهایتمنفعت های حاصتتتلشتتتده برای اجتماعات را چندین برابر میکنند .برای تشتتتویق مشتتتارکت ذی نفعان،
سمینارهای و کارگاههایی ایجاد می شوند تا مشتریان و شرکای کسبوکار منطقه آزاد در آن شرکت کنند

زمینههای فعالیتی (ارکان)
مسئولیت اجتماعی

تا در قالب آن به یادگیری و اشتتتراک تجربیات خود بپردازند و درنهایت کاربستتتهای مرتبط با مستتئولیت
اجتماعی را در فعالیتهای کسبوکاری خود نهادینه کنند.
 محیطزیست :تعهد برای مراقبت از محیطزیست و ارتقای کاربستهای دوستدار محیطزیست در تمامیفعالیت های انجام شتتتده در منطقه آزاد وجود دارد .ستتتیاستتتتهای محیطزیستتتتی جنبههای متنوعی را در
برمیگیرد (مانند کارایی انرژی ،انرژیهای تجدید پذیر ،استتتانداردهای ستتاختوستتاز ستتبز و نیز کاشتتت
گیاهان).
 اجتماع :یکی از کلیدیترین ابعاد مرتبط با مستتتئول یت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری جبل علی ،اقدامبرای افزودن ارزش و کمک مؤثر بهسالمت جامعه (بهمثابه یک کلیت) است.
چه در مقیاس محلی و چه در مقیاس بینالمللی ،منطقه آزاد به ستتترمایه گذاری در تمامی جنبه هایی که با
معیارهای مشخص منطقه آزاد همخوانی داشته و نتایج و تأثیرات مثبتی را به همراه دارند ،اقدام میکند.
سازماندهی برنامه کارورزی طموهی
مشارکت در رویداد ساالنه روز بدون خودرو

نمونه فعالیتهای انجام
شده در هر زمینه

مشارکت در رویداد ورزشی ماراتون دبی
پیشنهاد و برگزاری برنامه ساخت یک مدرسه در نپال
برگزاری برنامههای متنوع آموزشی و تفریحی در بیش از  25پرورشگاه
اقدامات نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پایدار

جامعه هدف

دانشآموزان و دانشجویان ،زنان ،نیازمندان ،کودکان بیسرپرست ،کارمندان
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جدول شماره  :3-3نمونه  :2منطقه آزاد رأسالخیمه ( )RAKFTZامارات متحده عربی
نوع سازمان :منطقه آزاد تجاری
ویژگیهای عمومی اقتصادی :جذب سرمایه از بیش از  8000شرکت و بنگاه از بیش از  100کشور.
 خدمت گذاری به اجتماعات محلیاهداف

 کمک به رشد آموزش و تحصیالت مراقبت از محیطزیست -بهداشت و سالمت کارمندان

ارکان مسئولیت اجتماعی ،شامل:
 احترام به جامعه محلی :همکاری نزدیک و رودررو با سازمانهای ارائهدهنده خدمات به اجتماعات محلی،نهادهای خیره بینالمللی ،ارائه مقررات فعال درزمینه حفاظت و مراقبت از محیط طبیعی
 اولویت دادن به مشتتتتریان :ارائه راه های کستتتبوکار بهتر ،پشتتتتیبانی زیرستتتاختی ،نوآوری های فنی وکمکهای عمومی به استفادهکنندگان بهعنوان ذینفعان اصلی از طریق رهیافت اولویتبخشی به مشتریان
 تو سعه نیروی کار :اتخاذ رهیافت فعاالنه درزمینه تو سعه و نگهداری از ا شخاص و گروههای باا ستعداد اززمینههای فعالیتی

طریق برنامههای آموزشتتی جامع ،ستتیستتتمهای پاداش مؤثر ،نوآوریهای متمرکز آموزشتتی و برنامهریزی
پیشرفت
 -تعهد و نوآوری :فراهم آوردن امکانات برای بروز نوآوری در کسبوکارهای موجود

حوزههای عمل مسئولیت اجتماعی شامل:
الف) حوزه کستتبوکار :مبتنی بر این حوزه ،منطقهی آزاد متعهد میشتتود تا به تولید فرصتتتهای شتتغلی
جدید ،رشد اقتصادی و درعینحال ،حفاظت و مراقبت از محیطزیست بپردازد.
ب) حوزه محیطزیست :حفاظت از محیطزیست اقدامی ضروری برای تضمین سالمت سازمان و اجتماعی
است که درون آن فعالیت میکند.
راهاندازی و اداره کمپین پاکسازی امارات از سال 2004
پیادهسازی برنامهی جامع سالمت ،محیطزیست و ایمنی ()EHS
نمونه فعالیتهای انجام
شده در هر زمینه

پیادهسازی سیستم یکپارچه بازیافت در سال 2009
برگزاری سلسله سمینار عملکرد محیطزیستی ()EPC
پیادهسازی سیستم خدمات ضروری محیطزیستی ()EHS
برگزاری برنامهی سبک زندگی کارمند سالم ()HELP

جامعه هدف

کارمندان ،ساکنان شهر
جدول شماره  :4-3نمونه  :3منطقه آزاد صحار ( )SOHARعمان
نوع سازمان :منطقه آزاد تجاری

ویژگیهای عمومی اقتصادی :از نمونه مناطق آزاد با سرعت رشد باال بر اساس رشد روزافزون سرمایهگذاری خارجی.
 فعالیت بهعنوان بندر اصلی و ارزشمند در منطقه از طریق ارتقای کارایی و امنیت ترافیک دریایی توسعه ،ساخت ،مدیریت و فعالیت بندر و ناحیه صنعتی منطقه صحار به شکلی پایدار در معنای فراگیر منطقهاهداف

از طریق:
 مراقبت از محیطزیست؛  -سودرسانی به اجتماعات؛  -مراقبت از کیفیت زندگی در اجتماعات -توجه به مراقبت از منافع آینده اجتماعات بهمانند سالمتی ،ارزشهای اجتماعی و محیطزیست
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ارکان مسئولیت اجتماعی شامل:
پایداری؛  /تعهد؛ /شفافیت.
حوزههای عمل مسئولیت اجتماعی شامل:
آموزش :حمایت از فعالیتهای آموزشی و فنیوحرفهای از طریق ارائه کمکهزینههای تحصیلی ،برنامههای
زمینههای فعالیتی

توسعه دانشآموزان و برنامههای سالمت و ورزش برای مدارس
کارآفرینی :تعهد به ارتقا و حمایت از ایجاد اشتغال برنامههای کارورزی جوانان و نیز پتانسیلهای خوداشتغالی
بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست :تعهد به ایجاد محیطی سالم ،ایمن و امن برای کارمندان ،کارکنان صنایع
مراجعهکنندگان و اجتماعات اطراف آن
مشارکت ذینفعان :ارائه و معرفی فعالیتهای سازمان از راههای متنوع بهمانند خبررسانی ،بازدید از مدارس و
فعالیتهای مشترک اجتماعی و ورزشی
برگزاری و حمایت مالی و معنوی از همایشها و فعالیتهای مرتبط با بهداشت ،ایمنی ،امنیت و محیطزیست
برگزاری دوره آموزش تابستانی در سال 2017

نمونه فعالیتهای انجام
شده در هر زمینه

حمایت مالی از جشن قدردانی از دانشآموزان شهرهای صحار و لیوا
تأسیس کالج بینالمللی علوم دریایی با همکاری وزارت حملونقل و ارتباطات
برگزاری کارگاه "حرفهی بانوان :قدم برداشتن با یکدیگر
کمک به گروهی از بانوان کارآفرین برای شرکت در انجمن کارآفرینی بانوان شورای همکاریهای خلیج
همکاری با سازمانهای مردمنهاد بومی و بینالمللی در حمایت از برنامههای خیریه و رویدادها

جامعه هدف

دانشآموزان و دانشجویان ،زنان ،اجتماعات محلی ،نیازمندان ،کارمندان.
جدول شماره  :5-3نمونه  :4منطقه آزاد ماسان ( )MFTZکره جنوبی
نوع سازمان :منطقه آزاد تجاری

ویژگیهای عمومی اقتصادی :اولین مجموعه صنعتی مخصوص سرمایهگذاری خارجی در کره جنوبی ،فعالیت بیش از  80شرکت خارجی
در این منطقهی آزاد ،اختصاص بیش از  98درصد از کل تولیدات انجام شده در این منطقه به صادرات.
 برگزاری سمینار حمایت فنی از توسعه پروژهها در سال 2011 برگزاری کارگاه توسعهی مدیریت و نیروی کار در سال 2011نمونه فعالیتهای انجام شده در هر
زمینه

 امضای یادداشت تفاهمنامه صنعتی-دانشگاهی با دانشگاه پلیتکنیک کره جنوبی تجهیز و نوسازی خوابگاه کارمندان ساکن در منطقهی آزاد با رعایت استانداردهای بینالمللیو محیطزیستی
 -پیادهسازی سیستم پایش صرفهجویی در مصرف انرژی در منطقه آزاد در سال 2011

جامعه هدف

دانشآموزان و دانشجویان ،کارمندان ،دانشگاهیان
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جدول شماره  :6 -3نمونه  :5شرکت ملی صنایع مس ایران ()NICICO
نوع سازمان :شرکت غیرتجاری
ویژگیهای عمومی اقتصادی :بزرگترین تولیدکننده مس در ایران و پانزدهمین شرکت تولید مس در جهان.
اهداف مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت از دو قسمت قابلاستخراج هستند:
الف) نقشه استراتژی شرکت ملی صنایع مس ایران
 در بخش ارکان جهت ساز ،احترام بهسالمت و کرامت انسانها ،توسعه پایدار ،شفافیت وپاسخگویی و حفظ اصول اجتماعی بهعنوان ارزشهای اصلی مدنظر شرکت ،فهرست شدهاند.
 صیانت از ثروت ملی و زیستمحیطی و ایفای مسئولیت اجتماعی ،ارتقای بهرهوری نیروی انسانیو تحول فرهنگی ،اخالقی و اجتماعی بهعنوان موضوعات استراتژیک شرکت ملی صنایع مس
ایران ،بهحساب میآیند.
 ارتقای مشارکت و ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،توسعه فرصتهای کارآفرینی و اشتغالزایی،ارتقای استانداردهای زیستمحیطی و صیانت و حفظ ذخایر معدنی نیز بهعنوان مهمترین راهبردها
اهداف

در برخورد با مشتریان و ذینفعان ،توسط این شرکت تدوینشده است.
 در قسمت راهبردهای مربوط به فرایندهای داخلی نیز در قالب دو بخش فرایندهای قانونی واجتماعی و نیز فرایندهای تولید و عملیات ،به تصویر نقش مسئولیت اجتماعی در سازماندهی به
فرایندهای داخلی پرداختهشده است.
ب) چارچوب نهادی و نظام اجرایی اقدامات محیطزیستی
اقدامات راهبردی درزمینه حفاظت محیطزیستی به شکل زیر تدوینشدهاند:
 ایجاد یکپارچگی و کارآمدی در مدیریت کمیت و کیفیت منابع آبی زیرزمین و سطحی پیشگیری ،پایش و کنترل کیفیت هوا برای دسترسی به هوای پاک راهبری ،کنترل و بهبود کمیت و کیفیت منابع خاک رعایت استاندارهای محیطزیستی در مصرف منابع انرژی ایجاد و توسعه ظرفیتهای علمی و فناورانه در بخش محیطزیستفعالیتهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتی در این شرکت حول مفهوم اقتصاد مقاومتی و
تابآوری پیرامون دو رکن سازماندهی شدهاند:
 -حوزهی تولید (مقاومسازی تولید) :اقدامات انجام شده در این بخش به فعالیتهای درون شرکتی

زمینههای فعالیتی

بازمیگردد.
 مناطق عملکردی (انجام مسئولیت اجتماعی در بستر اقتصاد مقاومتی) :اقدامات انجام شده در اینبخش به فعالیتهای برون شرکتی داللت دارد .در این محور ،مفهوم تابآوری در مناطق همجوار
با کارخانهها جلوه پیدا میکند.
تشکیل ستاد مدیریت اقتصاد مقاومتی در سال 1395
کمک برای ساخت و تجهیز نمایشگاه بزرگ جنوب شرق ایران در کرمان

نمونه فعالیتهای انجام شده در هر
زمینه

طرح جهاد درمانی در منطقه ورزقان و سونگون با مشارکت شرکت ملی صنایع مس ایران
طرح احیا و توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط شهربابک
پیادهسازی استانداردهای محیطزیستی پیشرفته و کنترل تولید آالیندهها ،بهویژه در صنایع موجود
در شهربابک

جامعه هدف

ایده پردازان ،اجتماعات محلی ،کارمندان
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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 شتتاهد رویکردهای جدیدی در موضتتوع راهبری فرایندهای توستتعه هستتتیم که یکی از آنها رویکرد مستتئولیت
اجتماعی شرکتی ( )CSRاست که از دهۀ  1950توسط متفکران رشتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
ستتازمانهایی که بنا بر مأموریت ذاتیشتتان تنها بر رشتتد و توستتعۀ منافع و منابع زیر بنایی و اقتصتتادی خود تمرکز
دا شتند و محا سبه سود و زیان اقت صادی ،محوریترین شاخص ارزیابی عملکرد درون و برون د ستگاهی شان مح سوب
میشد ،در ابتدا تحت فشار مردم و سازمانهای مدنی ،دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند.
ضرورت افزایش اعتبار سازمانی ،پذیرفته شدن در تعامالت بین بخ شی حکمرانی ،ورود مؤثر در عر صۀ سیا ستگذاری
عمومی و تبادل اندی شه ،تجربه و دستاوردهای سازمانهای دیگر و مطرح شدن نظریههای جدید توسعه در آکادمی ،آنان
را بهضرورت حتمی و گریزناپذیر این الگوی حکمرانی و مشارکت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخص است که عمل سازمانها بر محیط بیرونی تأثیر به سزایی خواهد داشت و نمیتوان
سود و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه را نادیده گرفت .گرایش مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید
اجتماع محلی و ملی در امتداد آن تعریف شده است .لذا تالش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای با شد که
مردم هزینه اضتتافی متحمل نشتتوند .ازآنجاییکه عمل ستتازمانها تأثیر عمدهای بر نظام اجتماعی دارد؛ بنابراین چگونگی
فعالیت آنها باید بهگونهای باشتتد که در اثر آن زیانی متوجه جامعه نشتتود و در صتتورت رس تیدن زیان ،ملزم به جبران آن
با شند .امروزه این تعریف به ضرورت اثرگذاری مثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گ سترشیافته ا ست .چنانکه
در ب سیاری از ک شورها و همچنین ن سبت چ شمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران باید به کارهایی د ست
بزنند که موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهایآن باشد.
جدا از مباحث نظری که در مورد تعریف و نیز ابعاد مسئولیت اجتماعی وجود دارد و پرداختن به آنها مهم است،
نق شه راه م سئولیت اجتماعی هر سازمانی باید با توجه به ر سالت تو سعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن در سطح
ملی و محلی ،شتتتناخت از جایگاه و اعتبار آن در محیط اجتماعی ،شتتتناستتتایی مختصتتتات ممکن آن ستتتازمان با توجه به
خصتتوصتتیات عام و خاص و ستتنجش برد اثرپذیری و اثرگذاری بر محیط پیرامونی برحستتب تجربیات ملی و بینالمللی
تدوین شود.
تالش هایی که شتتتر کت ها در حوزۀ مستتتئول یت اجت ماعی خود ان جام میده ند ،طیفِ وستتتیعی دارد و از
سرمایهگذاریهای مادی بر روی یک بِرند تا سیاست و تاکتیکهای ارتباط دوستانه با مشتری را در برمیگیرد .این تالش
در وهلۀ نخست با چشمانداز مشارکت فعال در عرصۀ عمومی و ارتقاء سطح توانمندی و مهارتی جامعه محیطی صورت
میپذیرد ،اما موجب بهبود تصور عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش رسانهای نسبت به فعالیتهای شرکت،
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افزایش مشتتارکت کارکنان ،جذب و حفظ ستترمایهگذاران ،ایجاد محیط کاری آرام و مناستتب برای فعاالن اقتصتتادی و
کارمندان شرکت ،افزایش خالقیت کارکنان و استفاده از ظرفیت و پتانسیل نیروهای برونسازمانی ،میشود.
بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسئول رفتار خود و تأثیر بر محیط پیرامونی
ا ست ،سازمان منطقه آزاد چابهار بهعنوان سازمانی تو سعهای در سطح ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان در منطقه،
برنامهریزی و اقدام در حوزۀ مستتئولیت اجتماعی را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیتی خود در دستتتور کار قرار
داده است .مسئولیت اجتماعی این سازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاههای اقتصادی حاضر و فعال در محدوده
تعریفشده است.
منطقه آزاد چابهار بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی در چابهار (نقطۀ تالقی دو سند مهم تو سعه منطقهای ک شور
یعنی توسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق) به دلیل نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه ،تأثیری اساسی بر
اقتصتتاد و فضتتای اجتماعی ،دانش و فنّاوری ،تعامالت بینالمللی ،تقویت کریدورهای ارتباطی جنوب -شتتمال و شتترق-
غرب ،مناستتبات ستتیاستتی و تجاری ایران در منطقه و توستتعۀ بندری و حملونقل دارد و ازآنجاییکه مقیاس فعالیتش به
سمت فرا سرزمینی میرود و روندی سریع دارد بهطور حتم بر مناسبات و کنشهای محلی در دو بخش فرهنگ و اجتماع
نیز اثرگذار بوده و از این رهگذر آثار هزینهای چشتتمگیری که بخشتتی از آن در همین ابتدای راه مشتتهود استتت ،در پی
خواهد داشتتت .پایداری توستتعه مورد انتظار ،نیازمند مشتتارکت حداکثری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیستتت
است .مشارکت جامعۀ محلی در شرایطی میتواند محقق شود که در کنار اراده و خواست متولیان توسعه ،مشارکت دادن
جامعه محلی مورد توجه قرار گیرد .مشتتاهدات عینی ،بهخوبی نشتتان میدهد که شتتاخصهای توستتعه و مشتتارکتپذیری
جامعه ،خصوصاً در حوزههای آموزش ،بهداشت و توانمندیهای مهارتی ،مناسب نی ست و این روند در سالهای آتی به
دلیل شکلگیری سایر کانونهای فعالیتی در دو محور پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توستتتعه و امنیت پایدار ،بهعنوان پیشنیازهای ضتتتروری امکان بهرهگیری از فرصتتتتهای بیبدیل منطقه ،نیازمند
اقدامات استتاستی ،همهجانبه و عمومی توستتط همه ستتازمانها و بنگاههای فعال اقتصتتادی حاضتتر در منطقه استتت .با چنین
رویکردی ،مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار میتواند در نقش " پی شران فعالیتهای اجتماعی در مدل توسعه
درونزا " عمل نماید و ضمن کاهش حس نار ضایتی و دغدغه ن سبت به پیامدهای تو سعه اقت صادی در ف ضای محلی ،از
احتمال گسست اجتماعات محلی از مجموعه اقدامات توسعهای در آینده ،پی شگیری نماید و پتانسیل بالقوه نیروهای بومی
را اح صاء و در را ستای چرخۀ ر شد اقت صادی ،ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی اع ضاء جامعه محلی فعلیت بخ شد .چنین
برهمکن شی جزء از راه تعامل پایدار و هدفمند ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیا ستگذاری با نیروهای اجتماعی و فعاالن
بخش مدنی میسر نخواهد بود که رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
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نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقق این مهم است که با تالش موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علوم اجتماعی در کشور و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین
ایمانی جاجرمی تدوین گردیده است که وظیفه میدانم از زحمات ای شان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشم .این
نظامنامه بر پایۀ مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شهری چابهار و مناطق همجوار و ضرورتهای آتی توسعه ،نیازمندیهای
مشتتارکتپذیری و حضتتور حداکثری جامعه و الزامات توستتعه پایدار را بهدرستتتی استتتخراج و در قالب هدف ،راهبرد،
سیاست و برنامه بهعنوان نقشه راه سازمان منطقه آزاد و شرکتهای فعال در این مجموعه تدوین کرده است.
نظارت علمی بر اجرای فرای ند مطالعاتی بر عهده جناب آقای دکتر عبدالوهاب شتتتهلی 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 ای شان نهایت تشکر را داشته باشم .در پایان ،از همکارانم و نیز همهکسانی که در این
اقدام ارزشتتمند یاریگر ستتازمان منطقه آزاد چابهار بودهاند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صتتحیح این
برنامه در جهت توسعه پایدار منطقه با رویکرد جلب مشارکت حداکثری جامعه محلی و مراقبت از محیطزی ست ،حرکت
نماییم.

عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذ شته ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار یکی از قطبهای جذاب اقت صادی در سطوح بینالمللی،
منطقهای و ملی در جنوب شرق ایران بوده ا ست .پس از تأ سیس منطقه آزاد چابهار و ا ستقرار فعالیتهای متعدد تجاری،
صنعتی و خدماتی در محدوده آن ،زیر ساختهای تو سعهای منا سبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقت صادی به وجود آمده
است که میتوانند بهمثابه پیشرانهای رونق اقتصادی-اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
تو سعه در چابهار ،همچون تو سعه در جای دیگری ،درکنار ایجاد فر صتهای کاری منجر به تحوالت جمعیتی و
اجتماعی پرشتتتابی شتتده استتت که بدون توجه به آنها آینده منطقه دچار چالشهای استتاستی خواهد شتتد .افزایش ستتریع
جمعیت در منطقه شتهری چابهار و رشتد فزاینده شتهرنشتینی نامتوازن منجر به شتکل گرفتن مستائل اجتماعی متعددی در
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگری در الگوهای گذشتتتته توستتتعه و نیز برنامهریزی برای ارتقاء
شاخصهای توسعه اجتماعی را میطلبد.
ستتتازمان منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار بهعنوان جدیترین بازیگر توستتتعه منطقه تاکنون ،موفق یت های
چ شمگیری دا شته ا ست اما تا ر سیدن به سقف ظرفیتهایش م سیری طوالنی در پیش دارد .ا ستقرار رویکرد م سئولیت
اجتماعی شتترکتی در این ستتازمان یک نهادستتازی جدید برای پایبندی هر چه بیشتتتر به توستتعه جامعه محلی و افزایش
بهرهوری منابع اختصاص داده شده در این حوزه است.
برای تدوین نظامنامه مستتئولیت اجتماعیِ منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،مطالعات مختلفی انجام گرفت تا به
شتتناخت دقیقی از موضتتوع و حوزههای عمل ،دستتت یابیم .در جلد اول ،پس از بیان کلیات پژوهش ،نظریهها و مدلهای
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش ،با نگاهی به نتایج حاصتتل از بررستتی نمونههای موفق از
تجارب عملی کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربهی عملی به بارگیری این رهیافت در  5سازمان موفق
(که مبتنی بر معیارهای م شخص انتخاب شدهاند) مورد بررسی قرار گرفته ا ست .در این بخش ،چگونگی عملیاتی نمودن
مستتتئولیت اجتماعی در چند بخش مجزا (چشتتتمانداز ،اهداف و ذی نفعان اصتتتلی ،ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،
حوزه های تمرکز و اقدامات پیشبینی شتتتده در قالب هر رکن و در نهایت ،گز یدهای از اقدامات عملی انجامشتتتده)
بررستتتیشتتتده و در انتها ،مهمترین رهنمودها در قالب جداولی جمعبندی شتتتدند .البته باید در نظر داشتتتت که نمونههای
بررستتیشتتده بهعنوان تجارب موفق جهانی ،عموماً دارای ستتابقهایی طوالنی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر
برنامهای جامع بودهاند و مراحل اولیه آن را پشت سر گذاشتهاند ،پس نباید انتظار داشت که برنامههای تدوینی در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آغاز شبیه یا نزدیک به برنامههای فعلی اجرا شده در
آنها باشد .همین امر ،لزوم طرح مفهوم اولویتبندی اقدامات را بیشازپیش مشخص میکند.
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در مجلد دوم ،با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه ،ت صویری م ستند از م سائل و ویژگیهای اجتماعی
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار ،ترستتتیم شتتتده استتتت .با تحلیل دادههای جمعآوریشتتتده ،یک نیازستتتنجی از مهمترین
حوزههایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنها ستتازماندهی شتتوند ،صتتورت پذیرفت و
بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای تهیه نظامنامه مورداستتتفاده قرار گرفت .در ادامه تأکید میشتتود که تعیین حوزههای
فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت .هدفمند بودن ارائه خدمات و مشتتخص
بودن جامعه هدف در جهت پیشتتتبرد برنامههای مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیستتتت که همگی از
شناخت صحیح جامعه محلی حا صل می شوند و تالش بر این ا ست تا فارغ از حوزه اقت صادی ،در دو حوزه اجتماعی و
محیطزیست نیز بتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
جلد سوم گزارش ،حاوی نظامنامه م سئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار ا ست که در قالب دو بخش )1
نظامنامه ستازمان و  )2نظامنامه شترکتها و بنگاههای اقتصتادی فعال در محدودهی منطقه آزاد ،تنظیمشتده استت .در این
مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات ،اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که
برآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی پژوهشاند ،توضتتتیح داده شتتتدهاند .در ادامه ،اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد
چابهار در حوزهی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان ،ستتاختار اجرایی
نظامنامه معرفی شده ا ست .پس از مبانی ،متن ا صلی نظامنامه ارائه شده ا ست که بخش مربوط به سازمان ،مت شکل از 4
هدف کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح و بخش مربوط به شرکتها ،متشکل از  4هدف کالن،
 19هدف خرد 15 ،راهبرد 33 ،سیاست اجرایی و طرح است.
در مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد ،فایلهای پاورپوینت کارگاههای آموزشتتتی برگزارشتتتده و نیز
گزارش تصویری از مطالعات میدانی ارائهشده است.
طرح اقدام پژوهی« 1تدوین برنامه راهبردی_ عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار که از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار به مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه
تهران واگذارشتتده استتت ،نخستتتین طرح پژوهش تی -مداخلهای در ستتازمانهای مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،
شناخت مسائل درونسازمانی و برونسازمانی و نیز طراحی مدلهای مداخلهای بهمنظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن
در توسعه زیرساختهای حوزه نفوذ محیط بالفصل آن است.

در این طرح که مبتنی بر یک روش شنا سی میانر شتهای جامعه شناختی ،اقت صادی ،مدیریتی و شهر سازی ا ست،
تالش شده که با شناخت م سائل اجتماعی-اقت صادی محیط بالف صل ،م سائل اداری و مدیریتی درون سازمانی ،تجربههای
جهانی ،منطقهای و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی و مفاهیم ،نظریهها و استاندارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،نقشه راه
.Action research
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تحول ستتتاختاری برای بازتعریف و بازمعماری ستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدوین شتتتود تا این ستتتازمان بتواند با نگاهی
واقعبینانه به چالشهای اجتماعی محیط پیرامون و نیز آگاهی از منابع ان سانی سازمان و کن شگران جامعه محلی از گفتمان
و الگوهای مدیریتی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در هزینه کرد منابعی که برای توستتعه اجتماعی جامعه محلی اختصتتاص
میدهد بهره ببرد و راهبردیتر عمل کند و همچنین سهم بیشتری در توسعه منطقهای جنوب شرق کشور ایفا کند.
برای انجام این مهم ،موستتتستتته مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشتتتگاه تهران بهعنوان مجری پروژه با مدیریت
اینجانب اقدام به ت شکیل تیم پژوه شی کرد .اع ضای تیم دکتر سعید معیدفر (دکترای جامعه شنا سی) ،دکتر ح سین ایمانی
جاجرمی (دکترای جامعهشتتناس تی توستتعه) ،دکتر مونا ولیک جزی (دکترای طراحی شتتهری) ،کاظم رحیمی (کارشتتناس
ارشد توسعه اجتماعی) ،رامین صفی یاری (کارشناس ارشد توسعه اجتماعی) ،آرش خان دل (کارشناس ارشد مدیریت)،
عبدالطیف کاروانی (دان شجوی دکترای جامعه شنا سی م سائل اجتماعی) ،طال ر ستمی (کار شناس ار شد پژوه شگری) و
فاطمه خاوری (کارشتتناس ارشتتد ادبیات) بود که از همکاری همه نامبردگان نهایت ستتپاس را دارم .هماهنگیهای امور
اداری پروژه را کارکنان بخش اداری مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه تهران ،انجام دادند که از تکتک
آنها تشکر میکنم.

حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
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 -4بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
-1-4

مسئله شناسی مطالعه بر اساس الگوی ذینفعان سازمان

 -1-1-4تبیین مدل ذینفعان
مسئولیت اجتماعی شرکتی به معنای مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیتهایی ا ست که جامعه را
تحت تأثیر خود قرار میدهد .منظور از جامعه ،همه ذینفعان شرکت ا ست .بر ا ساس یک تق سیمبندی میتوان ذینفعان
هر شتتترکت را به چهار رکن تقستتتیم کرد .رکن نخستتتت به خود شتتترکت مربوط بوده و شتتتامل :وظایف و برنامهها،
چشماندازها ،خطمشیها ،رویهها ،هنجارهای اخالقی و قوانین و کلیه مسائل مربوط به کارکنان سازمانی و نیروی انسانی
ا ست .رکن دوم م شتریان خرد و کالنی را شامل می شود که در ارتباط م ستقیم با شرکت ا صلی ه ستند و در حوزه خود
مستقل عمل میکنند .رکن سوم جامعه محلی است که به صورت غیرمستقیم با شرکت در ارتباط است و در آخرین رکن
که رکن چهارم ا ست ،محیطزی ست قرار میگیرد .در سازمان منطقه آزاد چابهار ،ذی نفعان در چهار رکن به شکل زیر،
قابل توصیف هستند .مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد باید به یک فرهنگسازمانی تبدیل شود تا با تغییر مدیریت از
بین نرود و همه اعضتتای ستتازمان بدانند که با رفتن آن مدیر هم باید به همین روش عمل کنند؛ بهعبارتدیگر مستتئولیت
اجتماعی شرکتی منطقه آزاد یک باور سازمانی است که به دنبال خلق ارزش مشترک میان ذینفعان شرکت است و یک
پروژه نیست که آغاز و پایانی داشته باشد؛ بنابراین برنامههای مسئولیتپذیری اجتماعی فعالیتهایی جاری در کسبوکار
روزانه سازمان است.

جامعه
محلی

مسئولیت
مشتریان

اجتماعی
شرکتی

درون
سازمان

محیط
زیست
شکل شماره  :1 -4ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی

بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -2-1-4شناسایی ذینفعان منطبق بر مدل مفهومی
بر اساس مدل چهارگانه باال در جدول زیر به توصیف کلی ذینفعان هر رکن پرداخته شده است .این تقسیمبندی
بر استتتاس اهمیت هر یک از ذی نفعان با توجه به ارتباط ،تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری با ستتتازمان منطقه آزاد چابهار
انجامشده است .در رکن درونسازمانی ،نیروی انسانی به تفکیک نوع همکاری با سازمان در رکن مشتریان  6گروه ،تجار
و واردکنندگان ،تولیدکنندگان ،پتروشتتتیمی و صتتتنایع فوالد ،ستتتازمان بنادر و گمرک ،فروشتتتندگان و غرفه داران و در
نهایت ،خریداران خرد در رکن جامعه محلی ،شهروندان شهرهای چابهار و کنارک ،روستای تیس و حاشیه نشینان شهری
و سازمانهای دولتی و مردمنهاد و در نهایت در رکن محیطزیست ،گروه ساکنان و اداره محیطزیست قرار گرفته است.

جدول شماره  :1-4شناسایی ذینفعان سازمان منطقه آزاد به تفکیک ارکان چهارگانه مسئولیت اجتماعی
ذینفعان زیر بخشی

ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی

نیروی انسانی و کارکنان رسمی
نیروهای شرکت صید صنعتی

درون سازمان

نیروی انسانی شرکتی -پیمانی
تجار واردکنندگان
تولیدکنندگان
پتروشیمی و صنایع فوالد

مشتریان

سازمان بنادر و گمرک
فروشندگان و غرفه داران
خریداران خرد
شهروندان و ساکنان شهر چابهار و کنارک

جامعه محلی

ساکنان روستای تیس و حاشیه شهر ،کمب
سازمانها و ارگانهای دولتی
سازمانهای مردمنهاد داوطلب ،سمنها

محیطزیست

ساکنان و شهروندان شهرستان چابهار ،کنارک
اداره محیطزیست و منابع طبیعی چابهار
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تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -3-1-4مشاهدهها و مصاحبههای میدانی
مبنای گزارش حاضتتر ،مشتتاهدهها و مصتتاحبههای میدانی استتت .تیم مطالعاتی با ستتفر به شتتهر چابهار و کنارک و
انجام بازدیدهای میدانی و هماهنگیهای متعدد با افراد حقیقی و حقوقی برای انجام مصتتاحبهها توانستتت حجم اطالعات
میدانی ارزنده ای برای تحلیل از نگاه ذی نفعان جمعآوری کند .در جدول زیر ،مصتتتاحبه ها و مشتتتاهده های میدانی به
تفکیک ابعاد چهارگانه م سئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد و ذینفعان هر بخش ،زمان و مکان م صاحبه و مدتزمان
مصاحبه آمده است.
جدول شماره  :2-4اطالعات مربوط به مصاحبهشوندگان با توجه به ابعاد و ذینفعان آن
ارکان

ذینفعان زیر بخشی

روز و تاریخ مصاحبه

افراد مصاحبه شده

مکان مصاحبه

چهارگانه

مصاحبه

مدیرعامل سازمان

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر مدیرعامل

یک ساعت و ربع

معاونت فنی و زیربنایی

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر معاونت

یک ساعت

معاونت حملونقل و ترانزیت

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر معاونت

دو ساعت

معاونت توسعه مدیریت

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر معاونت

یک ساعت و ربع

مدیر غذا و دارو

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر مدیریت

دو ساعت و نیم

مدیر اجتماعی

پنجشنبه  23فروردین 97

دفتر اجتماعی

یک ساعت

رئیس اداره کار سازمان

یکشنبه  26فروردین 97

اداره کار سازمان

دو ساعت

مدیر روابط عمومی

پنجشنبه  23فروردین 97

اتاق کنفرانس

نیم ساعت

کارمند اداری

یکشنبه  26فروردین 97

ساختمان 1

یک ساعت

کارمند تشریفات

سهشنبه  21فروردین 97

داخل خودرو

یک ساعت

نیروهای شرکت صید

راننده حملونقل

پنجشنبه  23فرودین 97

داخل خودرو

سه ساعت

صنعتی

نیروی حراست ورزشگاه

جمعه  24فروردین 97

ورزشگاه ورنا

نیم ساعت

کارگر فضای سبز

جمعه  24فروردین 97

منطقه آزاد

نیم ساعت

نیروی انسانی شرکتی-

نیروی راهنمایی و رانندگی

جمعه  24فروردین 97

منطقه آزاد

نیم ساعت

پیمانی

نیروی رسیدگی به شکایات

شنبه  25فروردین 97

منطقه آزاد

نیم ساعت

تجار واردکنندگان

واردکننده پوشاک

شنبه  25فروردین 97

مجتمع صدف

یک ساعت

مدیر کارخانه دانیال

شنبه  25فروردین 97

کارخانه دانیال

یک ساعت

مدیر بستهبندی چای

شنبه  25فروردین 97

شهرک صنعتی

یک ساعت

کارگران شهرک صنعتی

شنبه  25فروردین 97

شهرک صنعتی

سه ساعت

پتروشیمی و صنایع فوالد

سرپرست کارگاه پتروشیمی

شنبه  25فروردین 97

دفتر پتروشیمی

سه ساعت

سازمان بنادر و گمرک

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی

پنجشنبه  23فرودین 97

اتاق بازرگانی

یک ساعت

غرفه دار تلفن همراه

شنبه  25فروردین 97

مجتمع پردیس

یک ساعت

غرفه دار پوشاک

شنبه  25فروردین 97

مجتمع صدف

سه ساعت

غرفه دار لوازمخانگی

شنبه  25فروردین 97

مجتمع صالحیار

یک ساعت

غرفه دار مواد غذایی

شنبه  25فروردین 97

مجتمع فردوس

دو ساعت

کلبه غواصی

جمعه  24فروردین 97

کلبه غواصی

سه ساعت

نیروی انسانی و کارکنان
رسمی

درونسازمانی

تولیدکنندگان

مشتریان

مدتزمان

فروشندگان و غرفه داران

سرمایهگذار گردشگری
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بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

خریداران خرد محلی و

مشتریان چابهاری و کنارکی

غیربومی

گردشگران ایرانی

شهروندان و ساکنان شهر

ساکنان شهر چابهار و کنارک

از تاریخ  22تا  26فروردین
از تاریخ  22تا  27فروردین

چابهار و کنارک

مجتمعهای تجاری
شهر چابهار و

هفت ساعت
ده ساعت

کنارک

شهرداری و شورای شهر

معاون شهردار و اعضای

چابهار

شورای شهر چابهار

گردشگران

از تاریخ  2تا  5فروردین

شهر چابهار

پنج ساعت

گردشگران

از تاریخ  2تا  5فروردین

شهر چابهار

بیست ساعت

رئیس شورای تیس

چهارشنبه  22فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

ساکنان روستای تیس و

نایبرئیس شورای تیس

چهارشنبه  22فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

حاشیه شهر ،کمب

ساکنان روستای تیس

جمعه  24فروردین 97

روستای تیس

سه ساعت

ساکنان منطقه کمب

شنبه  25فروردین 97

منطقه کمب

چهار ساعت

رئیس کمیته امداد امام خمینی

چهارشنبه  23فروردین 97

محل اداره

دو ساعت

(ره)
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه

یکشنبه  26فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

اجتماعی شهرستان چابهار

جامعه محلی

رئیس اداره بهزیستی

یکشنبه  26فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

سازمانها و ارگانهای

شهردار شهر کنارک

یکشنبه  26فروردین 97

شهرداری کنارک

دو ساعت

دولتی

شهردار سابق شهر کنارک

یکشنبه  26فروردین 97

شهرداری کنارک

یک ساعت

کارشناس تربیتبدنی کنارک

یکشنبه  26فروردین 97

تربیتبدنی کنارک

یک ساعت

معاون دانشگاه دریانوردی

چهارشنبه  23فروردین 97

دانشگاه دریانوردی

دو ساعت

کارشناس اداره میراث

چهارشنبه  23فروردین 97

محل اداره

یک ساعت

فرهنگی صنایعدستی و
گردشگری

محیطزیست

رئیس شورای شهرستان چابهار

یکشنبه  26فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

سازمانهای مردمنهاد

رئیس موسسه گوهر صدف

چهارشنبه  22فروردین 97

هتل فردوس

دو ساعت

داوطلب ،سمنها

رئیس موسسه نبی اکرم (ص)

یکشنبه  26فروردین 97

هتل فردوس

یک ساعت

رئیس موسسه راه سالمت

جمعه  24فروردین 97

شهر چابهار

یک ساعت

ساکنان و شهروندان

ساکنان شهرستان چابهار و

از تاریخ  22تا  27فروردین

شهرستان چابهار و

ده ساعت

شهرستان چابهار ،کنارک

کنارک

اداره محیطزیست و منابع

رئیس اداره محیطزیست و

طبیعی چابهار

منابع طبیعی شهرستان چابهار

کنارک
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چهارشنبه  22فروردین 97

محل اداره

 2ساعت
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 -2-4مسائل محوری هر یک از ارکان مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد

پس از انجام مصتتاحبه با توجه به مستتائل و مشتتکالت موجود با محوریت مستتئولیت اجتماعی شتترکتی و همچنین
مشاهدههای میدانی در جدول زیر به جمعبندی محورهای مهم و تفکیک چهارگانه ذینفعان پرداختهشده است.
جدول شماره  :3 -4محورهای ابعاد مسئولیت اجتماعی
مسائل محوری هر رکن

ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی

کارکنان
قانون مداری
چابکی و کار آیی

سازمان درونی

آموزش
رفاه
پتروشیمی و فوالد
کارگاههای تولیدی
شفافیت
زیرساختهای منطقه آزاد

مشتریان

کارگران و قانون کار
غرفه داران و فروشندگان
سرمایهگذاران و تجار
خریداران خرد
آموزش پایه و آموزش عالی
آموزش فنی و حرفهای
وضعیت فقر در منطقه
سالمت ،بهداشت و درمان
مهاجرت و حاشیهنشینی
آسیبهای اجتماعی
افتراق فضایی و نگاه جامعه

جامعه محلی

روستای تیس و منطقه آزاد
بهزیستی وضعیت چابهار
سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شهر چابهار
اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر
جامعه بومی فراگیر (کنارک ،قصرقند و روستاهای اطراف)
آب آشامیدنی
منابع آبی و فاضالب و پسماندها
مطالعات ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی
حیوانات موذی

محیطزیست

محیطزیست دریا
منطقه آزاد و محیطزیست
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بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -3-4ارائه یافتههای میدانی بر اساس مشاهدهها و مصاحبهها به تفکیک ذینفعان ارکان چهارگانه

 -1-3-4سازمان منطقه آزاد چابهار
یکی از ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکتی کارکنان یک سازمان و شرکت است .منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
نیز با توجه به حجم باالی فعالیت ها و دارا بودن بیش از هزار نفر پرستتنل ،مستتئولیت ستتنگینی بر عهده دارد؛ ازاینرو در
ادامه به بررسی وضعیت کارکنان ،قانون مداری ،چابکی و کار آیی ،آموزش و رفاه آنان میپردازیم که در همین ارتباط،
مصاحبههایی با معاون توسعه مدیریت و تعدادی از کارکنان رسمی ،قراردادی و شرکتی سازمان انجام شده است.
 -1-1-3-4کارکنان

کارکنان سازمان که بیش از هزار نفر ه ستند در سه قالب ر سمی ،قراردادی و شرکتی کار میکنند و بی شتر آنها
افراد بومی ،جنس مرد و دارای مدرک کار شنا سی ت شکیل میدهند .دخالت سالیق شخ صی مدیران و چندگانگی قانون
در سازمان منطقه آزاد باعث مشکالتی ازجمله استخدامهای تودهای ،درهمریختگی ارتقاء شغلی و اختالل در اخذ پست
سازمانی شده است که میتواند در کار آیی و اثربخشی آن تأثیر منفی بگذارد.
 1200نفر نیرو داره که  200نفر رستتمی هستتتند و  600نفر در قالب شتترکت ستترمایهگذاری هستتتند و  400نیرو با
شرکتهای بخش خصوصی هستند؛ یعنی اگر با هر شرکتی قرارداد بسته می شود لیست افراد ضمیمه می شود و باید با
آنها شرکت کار کنند .از میان  801نفر نیرو رسمی و قراردادی سازمان  76درصد بومی (سیستان و بلوچستان) و 24
درصد غیربومی هستند .از میان این کارکنان  26درصد رسمی و  74درصد شرکتی هستند .به لحاظ جنسیت  11درصد
زن و  89در صد مرد ه ستند و به لحاظ تح صیالت هم  36در صد دیپلم و زیر دیپلم 16 ،در صد فوقدیپلم 39 ،در صد
لیسانس و  9درصد فوق لیسانی و دکتری دارند .در سالهای گذشته اتفاقاتی برای کارکنان افتاده برای فردی که برای
ستتازمان ده ستتال کار کرده و طبق جدول طبقهبندی مشتتاغل جلو رفته ،اما االن با ادغام در یک شتترکت بهصتتورت
قراردادی هستتتند که پیشتترفتی در کار خودشتتون نمیبینند و حقوق و مزایاشتتون هم ثابت مانده .خب این خودبهخود
باعث نارضتتایتی میشتته .کارمندی که وضتتعیت اقتصتتادی و قرارداد کاریش خوب بود ،االن تبدیل به کارمند قرارداد
موقت شده که سطح معیشتش پایین اومده .کمیته انتصابات در جایگاه اصلی خود نبوده و تقسیم و تصمیم در خصوص
پ ست های سازمانی منوط به ت صمیم مدیران عامل و البی بوده ا ست که ما میخوایم آییننامهها و د ستورالعملها را در
چارچوب م شخ صی تنظیم کنیم و به همه کارکنان ابالغ کنیم که هم بحث شفافیت را اجرا کنیم و هم اینکه کارکنان
اطالع داشته باشند که منبعد ارتقا شغلی و تعیین میزان حقوق و مزایا چگونه خواهد شد و یک روال خاصی رو داشته
باشه .بینظمی موجود باعث شده که یک بیاعتمادی بین کارکنان و مجموعه مدیریت سازمان شکل گیرد و کارکنان
انگیزه و توان الزم برای انجام امور محوله را نداشته باشند( .مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
کارکنان قراردادی احساس امنیت شغلی ندارند و به روزمرگی در انجام وظایف دچار شدهاند .ازاینرو نیروی انسانی
بهجای اینکه بهعنوان سرمایه باشد بهعنوان تهدید برای سازمان محسوب میشوند( .مصاحبه با معاون فنی و زیربنایی )
در نیروهای خدماتی و کارگری ما ردهبندی شتتتغلی نداریم و بهنوعی آنها نمیتوانند ارتقاء شتتتغلی داشتتتته باشتتتند.
(مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
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 -2-1-3-4قانون مداری

آنچه در سازمان بی شتر سبب ضعف و ناکارآمدی در بخش کارکنان می شود ،وجود سی ستم غیرر سمی قدرت
است که مانع اعمال نظرات مدیران و هدایت صحیح سازمان میشود.
فرهنگستتازمانی منطقه آزاد بنا بر مدیریت غلط تبدیل به فرهنگ قبیلهای و عشتتیرهای شتتده استتت و میتوان آن را
بهصتتورت منظم دید .روابط غیررستتمی در بعضتتی مواقع مهمتر از روابط رستتمی کارکنان در منطقه آزاد استتت .یک
بینظمی خاصی در سازمان نهادینه شده و بیشتر در نیروی انسانی مشهود است .این بینظمی در صورت نبود شفافیت و
عدم رعایت قانون تبدیل به یک عرف و حتی قانون نانو شته در بین کارکنان شده ا ست .برخی حقوقی برای خود شان
قائلاند که نه قانونی استتت و نه عادالنه .حتماً باید نظام مشتتخص و قانونی برای اداره مجموعه کارکنان تعیین شتتود که
یک فرد نمیتواند به تنهایی این نظام را تدوین و اجرا کند چراکه مقاومت و عدم مشتتتارکت کارکنان عمالً طرح را با
شک ست مواجه میکنند .این نظام پی شنهادی باید با م شارکت همه کارکنان و همراهی آنان با شد تا دایر شود .مناطق
آزاد سازمان شتر ،گاو پلنگ هستند .ازیکطرف تابع قانون کار ،از طرف دیگر تابع قانون تجارت و همچنین وابسته به
وزارت اقت صاد و مناطق آزاد ه ستند که قوانین موازی و ضدونقیض وجود دارد که خود مانعی برای اجرای شفافیت،
عدالت و رفاه کارکنان است( .مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
 -3-1-3-4چابکی و کار آیی

در سازمان منطقه آزاد به دلیل حجم باالی کارکنان و عدم نظارت دقیق بر کارکرد و کار آیی آنها منجر به هدر
رفت منابع مالی و انسانی شده است که چابکی در ساختار کارکنان و افزایش کار آیی سازمانی را میطلبد.
ما در سازمان تورم باالی نیروی ان سانی داریم که عالوه بر تأثیر سوء در حس تعلق سازمانی ،باعث هدر رفت منابع
نیز می شوند؛ چراکه ورود کارکنان به این سازمان مسیر مشخص و قانونمند ندارد و بستگی زیادی به افرادی دارد که
مدیرعامل منطقه می شدند .تغییر مدیریت یکی از ضعفهای ا صلی سازمان در بحث اجرایی و سیا ستگذاری ا ست
بهطوریکه در  25ستتال گذشتتته ما  12مدیرعامل داشتتتیم که میزان عدم ثبات مدیریتی را نشتتان میدهد( .مصتتاحبه با
معاون فنی و زیربنایی سازمان)
 -4-1-3-4آموزش

پراکندگی دورههای آموزشتتی ،مناستتب نبودن آموزش ها با وظایف ستتازمانی کارکنان ،نبود چارچوب مناستتب
آموزشتتی منطبق با نیازهای جاری و آینده ستتازمان از مشتتکالت استتاستتی در زمینه آموزش کارکنان ستتازمان منطقه آزاد
است.
یک نظام جامع آموزشتتی نه بر استتاس چارچوب ستتازمان اداری و استتتخدامی بلکه بر استتاس نیازهای ستتازمانی و
ملزومات مناطق آزاد تنظیم شود و در این کار اسناد باالدستی هم موردمطالعه قرار میگیرد و آنها نیز اعمال میشوند.
(مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
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 -5-1-3-4رفاه

سه بخش رفاه کارکنان در زمینه معی شتی ،م سکن و سالمت پیشبینی شده ا ست .هرچند که در میان کارکنان از
نظر د ستر سی به این مزایا تفاوتهایی وجود دارد که بع ضاً منجر به نار ضایتی آنان می شود؛ چراکه کارکنان شرکتی که
خود را جزء کارکنان سازمان میدانند مزایای خود را پایین میدانند.
ما در حوزه کارکنان سه هدف اصلی را برای رفاه کارکنان و مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال کارکنانش در نظر
گرفتیم که عبارت اند از معیشت ،بهداشت و درمان و مسکن .تأمین حداقل معیشتی و بحث سالمت و درمان کارکنان
و همچنین تأمین مستتتکن در قالب تعاونی مستتتکن کارکنان را پیگیری میکنیم( .مصتتتاحبه با معاون توستتتعه مدیریت
سازمان)
در بحث سالمت سعی شده که بیمه درمانی برای همه کارکنان صادر گردد و برای بهرهمندی از مزیت بیشتر بیمههای
درمانی از بیمه تکمیلی استتتفاده کنند و پرونده پزشتتکی برای خود و خانواده خود تشتتکیل دهیم و با تشتتکیل تعاونی
واگذاری زمین سعی در تأمین مسکن آنها هم هستیم اما دستورالعمل مشخصی وجود ندارد که بایستی نحوه واگذاری
و شرایط الزم را در آن قید کنیم که به اطالع عموم کارکنان برسد( .مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
مگه ما چی از اونایی که زیر کولر دارن کار میکنندکم داریم .تازه ستتتختی کار ما که از صتتتبح تا شتتتب داریم تو
خیابون ماشینها رو کنترل میکنیم سخت تره .فقط به خاطر اینکه من شرکتیام باید از مزایای سازمان بیبهره باشم اما
کارم در راستای وظایف و اهداف سازمان با شه .منم فوقدیپلمم و اونیم که توی مالی فوقدیپلمِ ولی حقوق مون زمین
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:
برگزاری برنامههای مختلف برای کارکنان و خانوادههایشان ،اعالم برنامهها و شفافیت در قوانین ،تنظیم نظام جامع
خدمات رفاهی و معیشتتتتی ،مالقات عمومی مدیران ارشتتتد با کارکنان ،ایجاد کانال ارتباطی انتقادات و پیشتتتنهادها بین
کارکنان و مدیریت ازجمله کارها و فعالیتهایی استتت که برای ارتقای مستتئولیت ستتازمانی میتوان برای کارکنان انجام
داد.
جدول شماره  :4 -4مسئله شناسی محور درون سازمان و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور درون سازمان



کمبود آموزشهای مرتبط با شغل هر فرد



افزایش دورههای آموزشی مرتبط



بیضابطه بودن ارتقاء شغلی و نا عدالتی در آن



تشکیل کمیته منابع انسانی بهصورت مستمر و اعالم عمومی



قانونگریزی و عدم رعایت اصول قانونی



وجود تعداد زیاد نیرو در سازمان



کمبود امکانات رفاهی مانند مسکن و ...برای کارکنان

مشروح مطالب جلسه




افزایش امکانات رفاهی کارکنان
رعایت عدالت در اعطای تسهیالت رفاهی در میان کارکنان
چابک سازی ساختار و نیروی موجود در سازمان در راستای
اهداف تعیینشده
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 -2-3-4مشتریان سازمان منطقه آزاد چابهار
منظور از ا صطالح م شتریان منطقه آزاد چابهار ،شرکتها ،کارگاههای تولیدی ،کارگران شاغل در شرکتهای
مستقر ،بازرگانان ،خریداران ،غرفه داران و فروشندگان است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان منطقه آزاد در
ارتباط هستند و سازمان در قبال مسئولیت اجتماعی شرکتی خود دارای حقوق وظایفی است.
 -1-2-3-4پتروشیمی و صنایع فوالد

از دیگر فازهای تو سعه در منطقه ،تو سعه پترو شیمی و صنایع فوالد ا ست کهموج جدید تو سعه را در منطقه ایجاد
کرده ا ست .این م سئله پتان سیلهای ا شتغال و رونق اقت صادی برای منطقه دارد؛ اما اگر به م سائل اجتماعی و فرهنگی آن
توجه نشود ،سبب بروز مسائل و مشکالت بیشتری خواهد شد؛ به عبارتی فاصله ایجادشده میان منطقه آزاد و شهر چابهار،
ازنظر کالبدی ،زیرساختها ،توسعه و دسترسی به منابع با گسترش و توسعه پتروشیمی و صنایع فوالد ،دوچندان خواهد
شد.
از مسائل مهم در حوزه پتروشیمی و صنایع فوالد ،مسئله اشتغال است .نیروهای انسانی متمرکز در شهرستانهای
اطراف ،انتظار اشتغال در فرصتهای ایجادشده را دارند؛ اما مهمترین تهدید وضعیت موجود ،نبود تجربه و مهارت برای
انجام فعالیتهای فنی و حرفهای است.
مردم بومی ،سواد فنی ندارند و فقط میتوانند کار یدی انجام دهند .هرچند بهمرورزمان در برخی از کارهای عمرانی،
تجربه کسب کردند .مثالً برای کانالسازی ،حدود  67کیلومتر با سنگکار شد که در آخر کار ،افرادی از مردم بومی،
استادکارشده بودند .در مورد استخدام نیروهای بومی ،بیشتر در دست پیمانکاران است .بیشتر پیمانکاران هم به دلیل
نیاز به نیروهای متخصتتتص ترجیح میدهند از استتتتانهای دیگر نیرو بگیرند تا نیروهای بومی .برای این منظور باید در
راستای آموزش نیروهای بومی اقداماتی انجام داد( .سرپرست کارگاه پتروشیمی)
به ستتازمان فنی و حرفهای و به دانشتتگاههای چابهار ،گفتهشتتده استتت که برای ستتالهای آینده ،دوران بهرهبرداری به
نیروی م تخصتتص در زمینه شتتیمی ،عمران ،مکانیک ،جوشتتکاری و ...نیاز هستتت .باید به تربیت و آموزش این نیروها
توجه شود که سالهای آینده در پتروشیمی استخدام شوند( .سرپرست کارگاه پتروشیمی)
پتروشتتتیمی و فوالد با ید م نابعی برای آموزش نیروی های محلی برای جذب کار های فنی م ثل جوشتتت کاری،
ستتاختوستتازو ...در نظر بگیرند؛ درصتتورتیکه چنین اتفاقی نمیافتد و نیروی انستتانی از شتتهرستتتانهای دیگر تأمین
میشود( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
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جدول شماره  :5 -4مسئله شناسی محور پتروشیمی و صنایع فوالد و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور پتروشیمی و صنایع فوالد






سهم پایین جامعه محلی از فرصتهای اشتغال پتروشیمی و



فوالد



رعایت استاندارهای شاخصهای محیطزیستی و توجه ویژه به
پسماندها و آلودگیهای هوایی





توجه به زیرساختهای ضروری برای استقرار نیروی کار
متخصص پتروشیمی و فوالد در زمان بهرهبرداری



تهیه دستورالعمل مشخص در استخدام نیروهای بومی
آموزش فنی و حرفهای برای افزایش مهارتهای نیروی کار
سرمایهگذاری در حوزه نیروی انسانی متخصص
تفاهمنامه با مراکز آموزش عالی ،فنی و حرفهای برای تأمین
نیروی انسانی متخصص
استفاده از فناوری روز فیلتراسیون برای کاهش آلودگی
زیستمحیطی
احداث خدمات شهری الزم برای پاسخگویی به نیازهای
کارکنان و کارگران پتروشیمی

 -2-2-3-4کارگاههای تولیدی

تولید ،مسائل و مشکالت متعددی دارد که در کشور تاکنون نتوانسته است به ظرفیت ایدئال خود دست پیدا کند.
از م سائل تولید میتوان به میزان سود پایین آن در مقای سه با واردات کاال و هزینههای باالی آن ا شاره کرد .این م سئله در
کنار کاالی قاچاق ،ضربه سختی به وضعیت تولید کاال وارد کرده است.
تولیدکنندگان و کارخانههای شتتهرک صتتنعتی محدوده صتتنعتی منطقه آزاد ،وظیفه تولید منطقه آزاد را بر عهده
دارند .هرچند در دهههای گذشته به دالیل مختلف ازجمله نبود زیرساختهای مناسب برای تولید ،این رسالت بهخوبی به
انجام نرستتیده استتت؛ اما در وضتتعیت موجود ،پتانستتیل مناستتبی برای احداث کارخانههای تولیدی در ستتطح منطقه وجود
دارد .این مسئله به دلیل قوانین منطقه آزاد ،موردتوجه برخی از سرمایهگذاران قرارگرفته است.
ما زیرساختهای مناسب برای تولید فراهم نکردهایم .نه ازنظر زیرساختهای کالبدی و نه نیروی انسانی متخصص،
شرایط منا سبی برای تولید نداریم .انگیزه تولید از سرمایهگذار گرفته شده ا ست .در صورتیکه میتوان ست شرایط به
ستتمتی پیش برود که وضتتعیت تولید مناطق آزاد بستتیار شتتکوفاتر از وضتتعیت کنونی باشتتد .زمین خالی بدون هیچ
زیر ساختی ،برچه ا سا سی پی شرفت و تو سعه پیدا کند .فراهم کردن اولیه شرایط که باید تو سط دولت انجام می شد،
فراموش شد؛ به همین خاطر برای درآمدزایی هزینههای توسعه ،شرایط به سمت تجاریسازی و فروش کاالی خارجی
پیش رفت .مثالً از مشتریها ،سال  90 ،1376میلیون تومان اعتبار گرفته شد تا آب تأمین شود؛ اما هنوز آب تأمین نشده
است .در قسمت صنعتی ما هنوز آب نداریم( .مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی)
واقعیت اش رو بخواهید ،ما قاچاقچی هستتتیم .اگر نتوانیم کاال را غیرقانونی از منطقه آزاد به ستترزمین اصتتلی خارج
کنیم که اصالً صرفه اقتصادی ندارد که شرایط نامساعد اینجا را تحملکنیم .اگر کسی اینجا سرمایهگذاری میکند به
خاطر قاچاق کاالست و سود باالی آن ،در غیر این صورت در سرزمین اصلی سرمایهگذاری میکرد( .رئیس یکی از
کارخانههای منطقه آزاد)
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هزینههای ستتترمایهگذاری در تولید زیاد شتتتده ،برای مجوز ،حدود  15میلیون ستتتازمان دریافت میکند اما مگر چه
امکاناتی میدهد .هنوز زیرساختهای تولید فراهم نیست( .رئیس یکی از کارخانههای منطقه آزاد)
افرادی که خارج از سیستم باشند ،اگر طرحی داشته باشند برای تولید ،دو سال طول اش میدهند و میفرستند دنبال
مدارک و گواهی های خاص ،آن قدر که خستتتته شتتتود .بعد دو ستتتال هم طرف ازنظر مالی دیگر توانایی خرید و
سرمایهگذاری را ندارد یا آنقدر خسته است که دیگر امیدی به ادامه ندارد؛ اما اگر آشنا باشی ،همان یک هفته کارت
انجام میشود و زمین را میگیری( .رئیس یکی از کارخانههای منطقه آزاد)

نرخ بهره بانکی و عدالت در اجرای قانون یکی از عوامل سهولت ایجاد ک سبوکار ا ست که با توجه به اظهارات
صاحبان مشاغل و کارگاههای تولیدی این امر یکی از نقایص و کاستیهای منطقه آزاد چابهار بوده است.
نرخ سود وام بانکها دو برابر سرزمین اصلی است .بعضی از وامها هم بهگونهای است که االن وام میدن و بعد از دو
سال نرخ سودش رو تعیین میکنن( .مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی)
اگر زمین بخوای بگیری هست ولی سازمان در اختیارتون قرار نمیده و باید یا پول خرج کنی و یا پارتی داشته باشی
که پشتت باشه( .مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی)
ستترمایه گذاری در منطقه آزاد با ستترزمین اصتتلی هیچ فرقی ندارد و تنها تفاوتش در این استتت که کاالیی که وارد
میکنی راحت بتونی وارد ستتترزمین اصتتتلی بکنه و همه کار قاچاق میکنن .این کار هم احتیاج به البی قوی دارد که
بتوانی جنست رو رد کنی( .مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی)
من زمین گرفتم و دارم توش ساختمان میسازم ولی سند ندارم و آب و برق رو معلوم نیست که بدهند یا نه( .مصاحبه
با صاحب کارگاه تولیدی)
جدول شماره  :6 -4مسئله شناسی محور تولیدکنندگان و کارخانههای شهرک صنعتی و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور تولیدکنندگان و کارخانههای شهرک
صنعتی



فراهم نبودن زیرساختهای مناسب تولید



وجود تبعیض در ارائه فرصتهای سرمایهگذاری





عدم وجود قوانین شفاف ،مشخص و قاطع
هزینههای باالی تولید (هزینه زمین ،تأمین زیرساختها و)...
بیثباتی در سیاستها و برنامهها که مانع سرمایهگذاری
بلندمدت میشود.




تأمین زیرساختهای مناسب و هماهنگ در راستای تقویت
تولید
تجدیدنظر در قوانین و دستورالعملها و رویهها برای
همسانسازی و یکپارچگی



کاهش هزینههای تولید و ارائه بستههای تشویقی برای
سرمایهگذاری



ضمانت اجرایی قوانین و ثبات اجرایی در صورت تغییر
مدیریت
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بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -3-2-3-4شفافیت

شفافیت سازمانی در اطالعرسانی قوانین ،مقررات ،مزایدهها و مناقصهها ،تصمیمات ،برنامهها و ...است و یکی از
ابعاد مهم مستتئولیت اجتماعی استتت که رفتار همراه با عدالت ستتازمان را میتواند در برداشتتته باشتتد .این مهم از ستتوی
سرمایهگذاران ،مردم محلی و کارکنان مورد مطالبه قرار میگیرد.
ما بهتره که در قالب یک پنجره واحد با سرمایهگذاران برخورد بکنیم و مقررات و ضوابط را در قالب یک پکیج به
آن ها اطالع دهیم و انحصتتتار در اطالع از قوانین و مقررات باید از افراد خارج شتتتوند و بعد آن ها را بهصتتتورت
الکترونیکی و چاپی در اختیارشان قرار گیرد( .مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
یکی از مشتتکالت ستتازمان ،نبود قوانین همهشتتمول و شتتفاف در تخصتتیص زمین برای تولید استتت .ستتازمان بیشتتتر
زمینهای مرغوب را بهصتتورت رانت به کارکنان و آشتتنایان آنها میدهد؛ تا افراد بیرونی خبردار شتتوند ،زمین تموم
شتتده استتت .قیمت زمین در ستتالهای قبل 35 ،هزار تومان بوده ،االن دولتی  70هزار تومان استتت ،اما آزاد  150هزار
تومان ،البته دولتی هم بتوانی زمین بگیری ،سه سال آینده قیمت زمین م شخص می شود( .رئیس یکی از کارخانههای
منطقه آزاد)
زمین های منطقه صتتتنعتی و کارگاهی رو بدون اطالع فروختن وقتی که ما مراجعه کردیم که زمینی برای احداث
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)
درآمد و میزان گردش مالی منطقه آزاد از پارو باال میره .جوری هستتتت که میتونه دوباره شتتتهری مثل چابهار رو
خراب کنن و از نو بسازن .معلوم نیست این پوال کجا میره .مردم بدبخت هستند و بودجه این منطقه همینجوری داره
خورده میشه( .مصاحبه با یکی از ساکنان چابهار)
 -4-2-3-4زیرساختهای منطقه آزاد

زیرستتتاختهای منطقه آزاد که عالوه بر بعد کالبدی که به فرودگاه ها ،محورهای مواصتتتالتی جادهای و ریلی،
انرژی ،پمپبنزین ،هتل ،ر ستوران و ...را شامل می شود؛ بهطور م ستقیم به اهداف سازمانی نیز مرتبط ا ست؛ همچنین به
زیر ساختهای آموزش ،بهدا شت ،سالمت و غیره نیز که بهطور غیرم ستقیم و در ارتباط با مردم ساکن ا ست نیز ا شاره
میکند .مطالعه انجامشده نشان میدهد که وضعیت زیرساختها و سرانه آنها در منطقه آزاد بسیار پایین است.
زیرساختهای منطقه آزاد بسیار در سرمایهگذاری مهم است .این زیرساختها ممکن است از جنس امنیت مالی و
جانی باشتتتد که در بحث گردشتتتگری بستتتیار مهم هستتتتند؛ چراکه امنیت پایه اصتتتلی گردشتتتگری استتتت و همچنین
زیرستتتاخت های کالبدی مانند برق ،انرژی ،خطوط ارتباطی مانند جاده ،راهآهن و هواپیما استتتت که میتواند برای
سرمایهگذار مهم باشد( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
اینجا زیرستتاختی نداره .شتتما اگر عید اینجا بودید میدیدید که مردم برای پمپبنزینا و پارک ماشتتین و آب و غذا
صف کشیدن .جادهها که دیگه اصالً کشش نداشتند و توی این منطقه که ترافیکی وجود نداشت ،ملت توی ترافیک
گیرکرده بودن .بااینوجود ما میخوایم که اینجا رو گردشگری بکنیم و جمعیت منطقه رو باال ببریم.
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به دلیل ارتباط کستتبه با کشتتورهای خارجی و دادوستتتد با آنها مجبوریم که از پروازهای خارجی استتتفاده کنیم؛ اما
متأستتتفانه پرواز مستتتتقیم حداقل به دبی رو نداریم و مجبوریم بریم تهران و از اونجا بریم که عالوه بر وقتگیر بودن
هزینه سفر رو هم باال می بره( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
منطقه آزاد باید روی زیرستتتاخت های آموزش ،بهداشتتتت و درمان ،امکانات زیرستتتاختی مانند خطوط حملونقل،
پمپبنزین و ...سرمایهگذاری کند( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
 -5-2-3-4کارگران و قانون کار

کارگران و قانون کار از دیگر م سائل مهم در حوزه م سئولیت اجتماعی ا ست .توجه به حقوق افراد و شاغلین در
ستتازمان و رعایت قوانین مربوطه از وظایف ستتازمان استتت .وضتتعیت کارگران در منطقه آزاد به دالیل مختلف ازجمله
قوانین کار ،دستمزدهای پایین ،نیروی کار بیشازاندازه و ...نامناسب و بیسامان است.
ستتتهولت در قوانین و حمایت از کارفرما در قوانین کار منطقه آزاد بهتر از ستتترزمین اصتتتلی استتتت .برای این که
سرمایه گذار ترغیب شود ،دست اش در مورد استخدام نیروی کار ،باز است و اختیار تام دارد .ما موظفیم تنها  8نفر از
کارگرهایمان را بیمه کنیم .بقیهشتتتان را بیمه نمیکنیم و ازنظر حقالزحمه ،تقری باً یک ستتتال از قانون کار و حداقل
حقالزحمه سرزمین اصلی ،عقبیم .االن ما دستمزد سال  1396را که حدود  800هزار تومان است ،به کارگرها میدهیم.
نیروی کار زیاد است و کارگر ارزان است( .رئیس یکی از کارخانههای منطقه آزاد)
دا شتن و سیله نقلیه موتوری یکی از شروط جذب کارگر ا ست .ک سی که و سیله ندا شته با شد ،ا ستخدام نمی شود.
(رئیس یکی از کارخانههای منطقه آزاد)
حقوق کارگرها ،حدود  700تا  800تومان ا ست .خیلیها بیمه ندارند و اگر کارخانهدار خوش اش نیاید ،اخراج شان
میکند .دست کارگر بهجایی نمیرسد( .مصاحبه با کارگران منطقه آزاد)
وضتتتعیت کار االن کمی بهتر شتتتده ،قبالً خوب نبود ،کارخانهها تعطیل بود؛ اما کارگر زیاد هستتتت .به همین خاطر،
دستمزدها پایین است( .مصاحبه با کارگران منطقه آزاد)
قانون کار مناطق آزاد ،به نفع کارفرما ا ست و کارگر بهراحتی میتواند از کار اخراج شود و اعترا ضی هم نمیتواند
بکند( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
جدول شماره  :7 -4مسئله شناسی محور کارگران ،قانون کار و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور کارگران و قانون کار



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



مشکالت رفتوآمد و نبود سرویسهای حملونقل




سیاستهای پیشنهادی





دستمزد پایین و عدم رعایت حداقل حقوق کارگری
بیتوجهی به حقوق اولیه کارگران
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بازنگری و همگرایی در قوانین کار
ارائه مشوقهای حمایتی برای کارفرمایان برای رعایت حقوق
اولیه کارگران
الزام به پرداخت حق بیمه برای کارگران

بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -6-2-3-4غرفه داران و فروشندگان

گروهی که در دو رکن ذینفعان و م شتریان قرار میگیرد و میتواند دو نقش را دا شته با شد ،فرو شندگان و غرفه
دارن در منطقه آزاد هستتتند .ازجمله مشتتکالت این گروه عبارتاند از :اجرا نشتتدن صتتحیح قانون گمرک ،وجود اتباع
خارجی و دا شتن سرمایه زیاد ا ست که منجر به عدم رقابت با آنان می شود .بخش دیگر م شکالت این گروه عدم وجود
زیر ساختهای مرتبط با مو ضوع فعالیت شان ا ست که به میزان قیمت بلیط هواپیما ،عدم وجود سرمایه یا صندوق محلی
برای تأمین سرمایه ،فرهنگ غلط و ادامه شیوه قدیمی برای انجام کار ،عدمحمایت بانکها و مدیریت غلط در مجتمعهای
تجاری مرتبط است.
قانون و روال خا صی برای ترخیص کاال وجود ندارد و در صورت وجود دا شتن هم بهدر ستی اجرا نمی شود؛ یعنی
بعضی از کاالها که برای شرکتهای ممنوعه است ولی ترخیص می شود .بعضی از کاالها که تائید بهداشت را ندارد
ترخیص میشتتتود .همه بازار گیر یک فرد در ترخیص کاال افتاده که بعضتتتی از کاالها را ترخیص میکند و کاالهای
باقی افراد را برای یک ماه در گمرک نگه میدارد .چرا باید یک فرد کل مافیای ترخیص را داشتتتته باشتتتد و کارهای
غیرقانونی انجام دهد( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
یکی از م شکالت ا سا سی ما وجود افغانها ست که حجم پول زیادی را وارد بازار می کنند و باقیمت باال مغازهها را
اجاره و یا خرید میکنند درحالیکه ما توان رقابت با آنها را نداریم .معلوم نیستتت که اینها برای پولشتتویی اینجا را
راه انداختهاند یا نه اما آنچه مسلم است توان اقتصادی ضعیف ما ایرانیها و عدم رقابت با آنهاست که رفتهرفته باعث
حذف ما میشتتود .در انواع صتتنفها هم هستتتند از پارچه ،برنج و لباس گرفته تا موبایل و لوازمخانگی( .مصتتاحبه با
فروشنده در منطقه آزاد)
برخی از مغازهدارها مستتتتقیم از دبی ،چین و یا تایلند جنس وارد میکنند .ولی بعضتتتی از افراد هم از دیگرانی که
واردکننده هستند خرید میکنند که قیمت تمامشده باال میره( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
ستتتبک زندگی مردم این منطقه فرق دارد بهگونهای که چند لنج دارند ولی آنها را نمیفروشتتتند که یک کشتتتتی
بخرند .ممکن ا ست خانم ها یک کیلو طال دا شته با شند ولی خانه خیلی ساده ابتدایی دارند اگر مردم همت کنند و به
صن دوق برای حداقل تأمین سرمایه فروشندگان محلی ایجاد کنن خیلی میتونه توی اشتغال و اقتصاد منطقه و مردم مفید
باشه( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
بانکها هیچ حمایتی از کسانی که بخواهند تازه ،وارد بازار شوند ،نمیکنند .به همین دلیل کسانی که سرمایه الزم را
ندارند نمی توانند وارد بازار شتتوند .هیچ صتتندوقی هم در منطقه وجود ندارد که بتواند از کستتبه حمایت کند و بتواند
پشتوانه مالی برای آن ها باشد .این عامل باعث شده که کسبه توان مالی کمی داشته باشند و نتوانند با برندهای معروف
کار بکنند و بتوانند نمایندگی آن ها را بگیرند و این باعث افت کیفیت کاالهای ارائهشتتتده در منطقه آزاد چابهار
میشود( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
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اگر این منطقه رو مثل کیش و قشتتم به منطقه گردشتتگری تبدیل کنند باید حتماً فکری به حال پروازها بکنند .چراکه
فا صله از مرکز ک شور زیاد ا ست و گرد شگران مجبور ه ستند که بی شتر از هواپیما ا ستفاده کنند .قیمت پروازها هم در
مقایسه با جاهایی مثل کیش بسیار باالست و اصالً برای فردی که در تهران است نمیارزد که باقیمت دو برابر کیش به
چابهار بیاید( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
مدیریت مجتمعهای تجاری روال قانونی ندارند .جلستته هیئتمدیره مرتب برگزار نمیشتتوند و شتتفافیتی در مباحث
مالی وجود ندارد .مدیریت یکپارچه نی ست و بین مجتمعها فرق زیادی ه ست .حتی حقوق کارگرانی که در آنجا کار
میکنند پرداخت نمیشود( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)
 -7-2-3-4سرمایهگذاران و تجار

سرمایهگذاران و تجار بهعنوان شرکای قوی سازمان منطقه آزاد دارای مشکالتی مانند روابط خارجی ایران با سایر
کشورها ،فرهنگ مذهبی و سنتی جامعه میزبان ،مسئله قومیت ،مشخص نبودن قوانین در منطقه و تداخل و تعارض قوانین
منطقه آزاد با ستترزمین اصتتلی ،پایین بودن وضتتعیت مالی مردم محلی و عدم مهارت شتتغلی آنان ،آب شتترب و پیچیدگی
روند اداری برای انجام سرمایهگذاری و تجارت در منطقه روبهرو هستند.
سیاست کلی کشور در بحث سرمایهگذاری نیز تأثیرگذار است بهویژه اینکه منطقه آزاد به دلیل ارتباط با ک شورهای
خارجی بسیار به سیاستهای کالن کشور در سیاست خارجی وابسته است( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
فرهنگ مذهبی و سنتی منطقه در اوایل خیلی اذیت کرد و این مقاومت اآلن هم در بع ضی از مواقع وجود دارد .دلیل
آنهم در افزایش جمعیت غیربومی و کاهش ارزش و اعتبار مولویهای مذهبی و ستترداران ستتنتی استتت که مردم را
مقابل سرمایهگذار قرار میدهند( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
مسئله قومیت هم یکی از مسائل اساسی این منطقه است که به دلیل سرمایهگذاری فکر میکنند که دچار اضمحالل
میشوند و برای همین ممکن است مقاومتهایی صورت گیرد( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
یکی دیگر از دالیل مقاومت محلی در برابر ستترمایهگذاران افزایش جمعیت ستتکوالر و اهل تشتتیع استتت که موازنه
قدرت مذهبیون را به هم میریزد که این عامل باعث می شتتتود که فکر کنند در آینده عالوه بر غالب بودن مذهب
تسنن ،جوهره دینداری مردم هم به هم میریزد( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
به علت پایین بودن وضعیت مالی در منطقه سرمایهگذار بومی نیست و چون وضعیت سواد و مهارت کاری هم پایین
ا ست اگر سرمایهگذاری به این منطقه بیاید بومیها انتظار دارند که از نیروی ان سانی آنها ا ستفاده شود چون بیکاری
باالستتت ،اما به دلیل پایین بودن توانایی شتتغلی افراد ،ستترمایهگذار مجبور استتت از نیروی غیربومی استتتفاده کند و این
خود یکی از دالیل مخالفت با سرمایهگذاری در منطقه و ممانعت از آن است( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
در مواقعی همپوشانی و همچنین مشخص نبودن الزام به قانون منطقه آزاد و یا سرزمین اصلی سرمایهگذاران را دچار
سردرگمی می کنه و باعث کاهش سرمایهگذاری در این مناطق میشه( .مصاحبه با سرمایهگذار در منطقه آزاد)
دو تا مستئله هستت که مثل دیگر جاهای کشتور ایجاد مشتکل می کند ،اولی فستاد اداری و دیگری پیچیدگی اداری
ا ست .این دو عامل مانند دیگر مناطق ک شور وجود دارد اما تفاوت در اینجا ست که انتظاری که از مناطق آزاد میرود
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این استتت که این موارد در منطقه آزاد به حداقل خود برستتد که بحث ستترمایهگذاری را تستتهیل کند .منطقه آزاد باید
نیروهایی به کار بگیرد که تخصص کاری داشته باشند و با چموخم کار آشنا باشند .در بسیاری از مواقع کارشناس و
یا مسئولی سازمان که سرمایهگذار با آن در ارتباط هست ،ممکن است در وهله اول کار را یکسره کند و سرمایهگذار
را فراری دهد؛ اما برعکس هم میتواند اتفاق بیفتد و باتدبیر و کارآمدی خود ستتترمایهگذار بیشتتتتری را جذب کند.
عامل دیگر که در ستترمایهگذاری منطقه مهمِ مربوط به ستترمایهگذاران استتت .اون هم مربوط به ستترمایه پایین ستترمایه
گذران داخلی نستتبت به خارجیها استتت که این موضتتوع به دلیل ارزش پایین نرخ ریال در مقابل ارز خارجی چندین
برابر مهم میشود .برای همین سازمان منطقه آزاد باید برای سرمایهگذاران داخلی هم سیاستهایی را اتخاذ کند که در
برابر خارجیها توان رقابت داشته باشند .بسیاری از مسئولیتها به منطقه آزاد محول نشده است .برای اینکه یک کاری
بکنیم باید هم مجوز از ستتازمانها و ارگانهای دیگر بگیریم و هم از ستتازمان منطقه آزاد خب این موضتتوع تجار رو
دچار ستتردرگمی می کنه که باالخره باید از قوانین کدوم دستتتگاه و نهادی تبعیت کنه .آب شتترب نیز یکی از موانع
سرمایهگذاری در این منطقه است .هرچند که موضوع سرمایهگذاری نیاز به آب نداشته باشد اما نیروی انسانی آنکه
نیازمند آب شرب است .دریافت تسهیالت هم یکی از موانع سرمایهگذاری است زیرا میزان بهره آن زیاد است چراکه
با نرخ منطقه آزادی حساب میکنند ازاینرو میتوان زیاد روی تسهیالت حساب باز کرد( .مصاحبه با سرمایهگذار در
منطقه آزاد)
 -8-2-3-4خریداران خرد

خریداران خرد بهعنوان بخش مهمی از ذی نفعان ستتتازمان که در قالب خریداران (تجار خرد) ،گردشتتتگران و
ساکنان محلی به خرید در منطقه آزاد اقدام میکنند دارای م شکالتی ه ستند که رفع آنان میتواند نه بهعنوان هزینه بلکه
بهعنوان سرمایهگذاری و تالش در جهت رونق اقتصادی منطقه باشد.
من اولین باره که میام چابهار و هیچگونه آشنایی با اینجا ندارم اما حداقل توی اینجور مواقع به نقشه و تابلویی هست
که مردم و گردشتتگران رو راهنمایی کنه .عالوه بر اینکه راهنمای منطقه و شتتهر نیستتت ،برای مجتمعهای تجاری هم
راهنمایی نذاشتند که بدونیم چی به چیه( .مصاحبه با یک گردشگر)
اینجا امکانات تفریحی و رفاهی خیلی پایینی داره .برای منی که اومدم چند روز تعطیالت رو بگذرونم و اگر شده به
خریدی کرده باشتتتم ،هیچ جذابیتی نداره .یک دونه وستتتایل و لباس برند ندیدم .همش جنستتتای بنجل و از مد افتاده
ه ستند که قیمت شون هم مثل تهران و سایر جاهای ک شورِ .خب اگر من اومدم که از منطقه آزاد خرید کنم تا قیمت
پایین بیفته باید جنس و قیمت خوبی هم گیرم بیاد .قیمت هتل و مستتتافرخانه برای اقامت خیلی گرون استتتت .عالوه بر
هزینه پرواز که ن سبت به جاهای دیگه ای مانند ق شم باال ست ،هزینه اقامت هم باال ست و برای همین ا صالً نمی صرفه
که بیای از چابهار خرید کنی (مصاحبه با یک خریدار).
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 -3-3-4جامعه محلی (شهرستان چابهار و شهرستان کنارک)
 -1-3-3-4آموزش پایه و آموزش عالی



اهمیت آموزش

آموزش اساس و پایه توسعه متوازن است .نیازی به تأکید بر اهمیت آموزش و تأثیر آن بر دیگر عرصههای زندگی
شهری نی ست ،اما نیاز به تأکید م ضاعف ا ست که به و ضعیت آموزش ا ستانها و شهر ستانهای محروم بهویژه شهر ستان
چابهار توجه ویژه شود.
«هرک سی که دل درگرو تو سعه ک شور دا شته با شد؛ باید بداند زیربنای تو سعه ،نیروی ان سانی ا ست و تو سعه نیروی
انسانی اخذ مدرک تحصیلی نیست ،بلکه یادگیری سبک و مهارت درست زیستن است برای زندگی بهتر در جامعهای
سالمتر» (مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
«یکی از م شکالت ا سا سی ،آموزشوپرورش ضعیف ا ست که این آموزش ضعیف به دان شگاه هم منتقل می شود.
آموزشوپرورش ما هم ازنظر نیروی انسانی و هم ازنظر فضاهای آموزشی و هم ازنظر امکانات آموزشی بسیار ضعیف
ا ست .شاید بتوان گفت در کل ک شور ،جز بدترینها ست .از طرف دیگر ،توان اقت صادی مردم نیز پایین بوده که همه
این موارد باعث میشتتود که بیشتتتر به مستتئله آموزش توجه کنیم»(مصتتاحبه با معاونت پژوهشتتی دانشتتگاه دریانوردی
چابهار)
«آموزش ،آموزش و آموزش هم ازنظر اهمیت و ضتترورت تأکید میشتتود و هم ازنظر تأثیرگذاری ،آموزش نیازمند
تکرار و تکرار و تکرار ا ست .آموزش درگذر زمان تبدیل به فرهنگ می شود ،بنابراین باید م ستمر و مکرر با شد .این
آموزش در محورهای مختلف باید صورت بگیرد ،هم بهداشت ،هم آموزش رسمی ،هم آموزش غیررسمی ،آموزش
مهارت زندگی و( »...مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
مستتئله آموزش از مهمترین مستتائل چابهار استتت .نبود امکانات آموزشتتی ،فضتتاهای آموزشتتی و ...باعث بستتیار از
آستتیبهای دیگر در آینده جوانان میشتتود .ناآگاهی و ناتوانایی مهمترین عامل مؤثر برافزایش آستتیبهای اجتماعی
است( .مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)



وضعیت آماری آموزش رسمی در شهرستان چابهار

بررسی آمارهای باالدستی نشان از پایینترین رتبه آموزش رسمی استان سیستان و بلوچستان در کل کشور دارد
که در این میان ،سرانههای آموزشی در شهرستان چابهار را در مقایسه با دیگر شهرستانهای استان نیز در رتبه پایینتری
قرار دارد؛ به عبارتی شهر ستان چابهار ،به ا ستناد آمارها و م شاهدههای میدانی یکی از محرومترین شهر ستانها در م سئله
آموزش رسمی است .در این زمینه آمارهای زیر از زبان رئیس آموزشوپرورش شهرستان میتواند بیانگر وضعیت موجود
باشد.
«رشد طبیعی دانشآموزش در کشور از سال  92تاکنون ،یک درصد است .در استان ما  14درصد است و در شهر
چابهار  27درصد است! در عرض  6تا  7سال ،یکسوم به جمعیت دانشآموزی اضافه شده است .همین سال تحصیلی
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گذ شته ،حدود  9هزار نفر در محدوده شهر چابهار به جمعیت دانشآموزی ا ضافه شده ا ست .در سال  ،1394جمعیت
دانشآموزی حدود  30هزار نفر بوده که در ستتتال  1396به بیش از  40هزار نفر رستتتیده استتتت»( .مصتتتاحبه با رئیس
آموزش پرورش)

وضعیت رشد جمعیت دانشآموزی ،مهمترین عامل در تغییرات سرانههای آموزشی (فضای آموزشی ،سرانه معلم
و )...و کاهش فزاینده آن در مقایسه با کل استان و کل کشور است.
«ف ضای آموز شی ،معلم دوم دانشآموز ا ست .میانگین سرانه ف ضای آموزی در کل ک شور  5/34مترمربع ا ست .در
برخی از استانها مثل یزد ،گیالن نزدیک به  10مترمربع است .سرانه در استان در سال قبل  3/11و امسال  2/9مترمربع
است .در استان ما ،دو شهرستان ضعیفترین سرانه آموزشی را دارند ،قصرقند و چابهار با  1/9مترمربع است .بااینکه
امسال دو مدرسه در چابهار افتتاحشده است ،اما وقتی رشد جمعیت دانشآموزی داریم ،عدد سرانه فضای آموزشی به
جای باال رفتن ،کاهش داشته است»( .مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
سرانههای آموزشی بسیار پایین است .سرانه فضای آموزشی در شهرستان  1/8مترمربع و در خود شهر چابهار0/48 ،
مترمربع که در مقایسه با سرانه کل کشور  5/5مترمربع است؛ همچنین تعداد معلم به دانشآموز اختالف بسیار زیادی با
سطح کشور دارد( .مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار)

سرانه ن سبت یک معلم به دانشآموز در شهر ستان چابهار آمار عجیبی دارد؛ بهطوریکه در و ضعیت کنونی بیش
از  6هزار معلم برای رستتاندن ستترانه معلم به دانشآموز به پایینترین ستترانه پس از استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان ،یعنی
سرانههای استان خوزستان ،نیاز است.
« سرانه معلم در کل ک شور ،به ازای هر  13دانشآموز یک معلم ا ست؛ اما در ا ستان به ازای هر  18دانشآموز یک
معلم داریم .پراکندگی جمعیت ما در مقایستته با کل کشتتور ،ستته برابر استتت .ما برای اینکه ستترانه  18نفر را به  12نفر
برسانیم باید  12هزار  600نفر استخدام کنیم که به میانگین کشور برسیم .حال برای اینکه حداقل به میانگین استان قبل
از خودمان برستیم ،یعنی خوزستتتان یک معلم برای  14/5نفر دانشآموز ،ما نیاز داریم  6هزار  500نفر استتتخدام کنیم.
وضعیت نیروی انسانی ما تا این حد مسئله دارد( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
«پایین بودن سرانهها و شاخصها در بیشتر حوزهها ،به دلیل مهاجرت و افزایش جمعیت در سالهای اخیر در سالهای
اخیر بوده ا ست .اگر ر شد جمعیت ما ،میانگین ک شور بود؛ تا این اندازه فا صله بین سرانهها ک شوری ،ا ستانی و شهر
چابهار احساس نمی شد .در رشد جمعیت دانشآموزی مهمترین عامل مهاجرت و بحث حاشیهنشینی است( ».مصاحبه
با رئیس آموزش پرورش)
 عملکرد آموزشی سازمان منطقه آزاد

عملکرد آموزشتتتی منطقه آزاد را میتوان در دو محور موردبررستتتی قرار داد ،محور اول ،مربوط به وضتتتعیت
آموزشتتی داخل محدوده منطقه آزاد استتت که زیرستتاختهای مناستتب و در حد منطقه آزاد فراهم نکرده استتت .باوجود
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احداث مدرستته در محدوده منطقه آزاد ،اما ازنظر کیفیت آموزشتتی در حدی نیستتت که باعث جذب دانشآموز از خود
شهر شود .این مسئله به نبود نیروی انسانی متخصص در زمینه آموزش و امکانات آموزشی مربوط میشود.
«منطقه آزاد حداقل بهاندازه پرستتنل (تعداد نیروی انستتانی) و خانوارهای آنها ،مدرستته درستتت کند .ما نمیخواهیم
برای ما مدرسه درست کند ،اما حداقل بار خودش در نیاز به مدرسه را از دوش ما بردارد .اصالً برای حاشیهنشینی نمی
خواد مدر سه در ست کند ،برای رفع نیازهای خودش مدر سه در ست کند .اگر این کار را هم کرده با شد ،آیا کیفیت
آموزشی مدارس منطقه آزاد قابلمقایسه با برخی از مدرسه داخل شهر است؟»
«کیفیت آموزشتتتی مدارس منطقه آزاد باید به نحوی باشتتتد که از شتتتهر چابهار دانشآموزان خوب و نخبه را جذب
کند ،درحالیکه در وضعیت کنونی برعکس این است( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)

در سالهای اخیر مدیریت کنونی ،اقداماتی برای بهبود وضعیت آموزشی منطقه انجام داده است .با توجه به اینکه
روستای تیس در داخل محدوده منطقه آزاد است ،مذاکرات و اقداماتی برای احداث مدرسه انجام شده است.
« در سال قبل ،مدیریت کنونی ،مجوز دبیرستان و هنرستان را گرفته و دارد برای بهبود وضعیت آموزشی و کیفیت آن
تالشهایی انجام میدهد».
«طی مذاکره با منطقه آزاد ،قرار شتتده که  5مدرستته در روستتتای تیس احداث شتتود که مهر امستتال یک مدرستته 12
کالسه افتتاح خواهد شد( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)

محور دوم ،به عملکرد آموزشتتتی منطقه در خارج از فنس مربوط میشتتتود .گفتنی استتتت که بر استتتاس قوانین
تخ صیص منابع برای آموزش باید در داخل محدوده صورت گیرد که این م سئله باعث ایجاد محدودیتهایی برای انجام
فعالیتها خارج از محدوده میشود.
«تفاوت عمده منطقه آزاد چابهار با دیگر مناطق آزاد کشتتور ،ازنظر تقستتیمات ستتیاستتی استتت .برخالف دیگر مناطق
آزاد؛ منطقه آزاد چابهار بخشتتتی از آموزش وپرورش چابهار را تحت پوشتتتش دارد ،نه همه منطقه آموزشتتتی را،
بهعبارتدیگر ،مرز منطقه آزاد منطبق بر مرز شتتهر چابهار نیستتت .چارچوب منطقه آزاد ،شتتامل محدوده منطقه آزاد و
روستتتای تیس استتت .ازنظر آماری اگر ما در چابهار حدود  75تا  80هزار دانش آموز داشتتته باشتتیم تنها  2تا  3هزار
دانش آموز تحت پو شش منطقه آزاد ا ست .این باعث شده که با توجه به قوانین ،ازنظر هزینه کرد ،منطقه آزاد تنها به
محدوده خودش (داخل فنس) بپردازد .قانون ،برای تخصتتتیص منابع در محدوده خارج فنس منطقه آزاد محدودیت
قرار داده که این خودش مبنای تبعیض است درصورتیکه شهر با منطقه در تلفیق کامل است».
مدیریت جدید منطقه آزاد ،با توجه به رویکرد و نگاه مثبت ،اعتباراتی فراتر از محدوده منطقه آزاد تخصتتتیص داده
ا ست که شامل حال شهر چابهار هم شده ا ست .در حال حا ضر ،همکاری آموزشوپرورش با سازمان منطقه آزاد در
سه حوزه پیگیری می شود -1 .م شاوره و آموزش خانواده  -2تقویت بنیه علمی دانشآموزی  -3دانش ا فزایی معلمان
که در این ستتته حوزه فعالیتهایی با کمک آموزشوپرورش انجام شتتتده استتتت و تفاهمنامههایی در زمینه ستتتاخت
فضاهای آموزشی منعقد کردیم( .مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
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 آموزشهای غیررسمی

در کنار آموزش ر سمی و پایه ،توجه به آموزشهایی که دانشآموزان و افراد جامعه را در م سیر زی ست سالمتر و
زندگی باکیفیتتر توانمند کند ،از اهمیت فزایندهای برخوردار استتتت .این آموزش ها میتواند با عناوین مختلفی مانند
مهارتهای زندگی ،شناخت و مقابله با آ سیبهای اجتماعی ،اعتیاد و ...با شد .آموزشوپرورش در کنار آموزش ر سمی
به آموزش غیررسمی نیز میپردازد ،اما نیاز به توجه ویژه دارد تا بتوان جمعیت گستردهای را توانمند کرد.
«برخی از مستتائل اجتماعی در شتتهر چابهار عبارتاند از اعتیاد ،روابط دختران و پستتران ،فضتتای مجازی و ...استتت.
آموزشوپرورش از سال  1376با برنامه مهارت زندگی توان سته به م سائل پرور شی بپردازد و در این زمینه از سمنها،
افراد متخصص و ...نیز استفاده میکند( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
«برخی جاها ،آموزش به صورت انجام فعالیتهایی برای تغییر زندگی است .مثالً ساختن دستشویی ،آموزش الگویی
استتت برای تغییر در ستتبک زندگی مردم ،در این زمینهها تالشهایی انجام شتتده اما با تغییر افراد ،روندها قطعشتتده و
مستمر نبوده است( ».مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
 مشکالت و مسائل آموزشی

مرور آمار و سرانهها ،بیانگر مسائل ،مشکالت و کمبودهای حوزه آموزش در شهرستان چابهار است .این وضعیت
در شهرستان مجاور کنارک نیز وجود دارد و تفاوت چندانی با چابهار ندارد.
«در بیشتتتتر مدارس ما ،معلمها در کالس  50دانشآموز دارند و بهاندازه دو یا ستتته نفر معلم کار میکنند ،اما تفاوت
بستتتیار اندکی ازلحاظ حق الزحمه وجود دارد .به همین خاطر در مناطق محروم به دلیل مستتتائل و مشتتتکالت و نبود
مشوقهای مناسب ،ماندگاری نیروی انسانی نداریم( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)

اما مسائل دیگری نیز در ارتباط با کمبودها وجود دارد که بیانگر محرومیت مضاعف آموزش در شهرستان است.
یکی از مشکالت مهم ،آب شرب مدارس است.
«مدارس ما مشکل آب دارند و با سقایی تأمین آب میشوند( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
فقر مالی و فقر فرهنگی باعث بازتولید چرخه بی سوادی در منطقه شده است .اگر قرار باشد بومی گزینی کنیم و آن
نیروی بومی سواد کافی نداشته باشد ،این مسئله منجر به بازتولید بیسوادی میشود( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)

همچنین تأمین کمترین امکانات اولیه با توجه به وضتتتعیت آبوهوایی استتتتان و محرومیتها با هزینههای باالیی
همراه است.
«هزینه اداره مدارس ما ،بی شتر از میانگین ک شور ا ست .هزینههای نگهداری و ارائه امکانات هزینههای ما به دلیل نبود
زیرساختها بیشتر است( ».مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
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 پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزش پایه

شاید اگر قرار باشد در کلیات مطالعه مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار ،تنها یک موضوع موردتوجه
قرار گیرد ،آن موضوع آموزش خواهد بود .آموزش با توجه به وضعیتی که در شهرستان دارد و با توجه به اهمیت آن در
تحول و تو سعه آینده ،توجه ویژهای میطلبد .پی شنهادهای زیر ،مربوط به مصاحبههای میدانی با م سئوالن ،مدیران ،فعاالن
اجتماعی و شهروندان است.
شتتاید بتوان ستته حوزه مهم آموزش را ستتاخت مدارس و تجهیز آن ،افزایش کیفیت آموزش و تقویت بنیه علمی
معلمان و دانشآموزان و تأکید بر آموزشهای غیررسمی و فنی و حرفهای معرفی کرد.
«تقویت مدارس شبانهروزی و جذب دانشآموزان از روستاهایی که تعداد دانشآموز آن کم است و امکان مدرسه
و نیروی ان سانی وجود ندارد .طرحهای رو ستا مرکزی ب سیار منا سب ا ست برای سطوح پایین تح صیلی بهتر ا ست و
مدارس شبانهروزی برای سطوح باالی تح صیلی منا سب ا ست .در مدارس شبانهروزی ،امکان تح صیلی دختران نیز با
توجه به نگاه فرهنگی منطقه ،بهتر و بیشتر ممکن خواهد بود .خانوادهها ،وقتی با مدارس شبانهروزی که کامالً با پرسنل
خانم اداره میشود ،مواجه میشوند ،اجازه تحصیل به فرزندان خود را میدهند»( .مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
«نیازهای موردنظر آموزشوپرورش  -1ساخت مدارس در حوزه ابتدایی (جوانی جمعیت) و مدارس  6کالسه  -2در
حوزه متوستتطه ،تجهیزات آموزشتتی هنرستتتانها ،آزمایشتتگاه ،تجهیزات و -3 ...آموزشهای غیررستتمی ،مهارتهای
زندگی و مهارتهای فردی و تخصصی ،مثل سوزندوزی ،گردشگری و( »...مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)

در زمینه افزایش کیفیت آموزشی ،بهبود کادر آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار است.
«حقوق و مزایای معلمها ،بستتتیار پایین استتتت و مشتتتوق خوبی برای ماندگاری ندارند .منطقه آزاد میتواند امکانات
خوبی بهعنوان م شوق ،مثالً امکان ا سکان و تأمین م سکن و ...برای جذب ا ساتید آموزشوپرورش اقدام کند .مثالً 50
معلم را با استفاده از برخی مشوقها ،امکان فعالیتشان را برای مدت کوتاهی تأمین کند»( .مصاحبه با معاونت پژوهشی
دانشگاه دریانوردی چابهار)
در بحث آموزش ،کیفیت آموزشتتی بستتیار مهم استتت .ما نیاز به افزایش کیفیت آموزش در کنار کمیت داریم .باید
انگیزه دانشآموزان و خانواده را افزایش داد و کارگاه هایی در این زمینه برگزار کرد .اهمیت علم را باید نشتتتان داد.
باید در محالت گردهمایی ها برای صتتتحبت با جامعه محلی برگزار کنیم .الگوهایی موفق را معرفی و ترویج کنیم.
نگرش خانوادهها را باید تغییر داد .اگر تضتتمین شتتغلی ایجاد شتتود ،در راستتتای آموزشهای فنی میتوان فعالیتهای
هدفم ندی ان جام داد .دوره های کو تاه مدت برای آموزش فنی و حر فهای میتوان ای جاد کرد ( .مدیر عا مل ،گروه
مردمنهاد نبی اکرم)
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وضعیت آموزش عالی در شهرستان چابهار

آموزش عالی در شهرستان و شهر چابهار ،اگر وضعیت بدتری از آموزش پایه نداشته باشد ،وضعیت بهتری ندارد.
شاید زیرساختهای عمرانی ،ازنظر ظرفیت فضای آموزشی تا حدودی در سطح شهرستان فراهم شده است ،اما به دلیل
نبود مدرسان متخصص و اساتید دارای سابقه باال ،کیفیت آموزش عالی ،در سطح مناسبی ارزیابی نمی شود .شاید فراهم
کردن شرایط جذب اساتید مطرح ،استفاده از نیروهای دانشگاههای زاهدان و کالن شهرهای دیگر ،راهحلی برای افزایش
کیفیت آموزش عالی باشد.
« شهرستان  9واحد دانشگاهی دارد؛ اما بیشترشان نیروی انسانی متناسب در حد دانشگاه را ندارند .شاید تنها دانشگاه
دریانوردی هست که نیروی انسانی متناسب و مناسبی را با توجه به رشتههای آموزشی دارد .دانشگاه پیام نور ،دانشگاه
بینالمللی منطقه آزاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه سالمت ،دانشگاه علمی و کاربردی منطقه آزاد ،موسسه آموزش
و عالی غیرانتفاعی -بهار اندیشه و دانشگاه علمی و کاربردی وابسته به شهرداری چابهار ،دانشگاههای موجود در سطح
شهرستان هستند .چون بحث پذیرش بومی در سالهای اخیر مطرح بوده ،امکان قبول شدن افراد در دانشگاههای محلی
و دانشگاه دریانوردی بسیار باالست .با وضعیت دانشآموزان ضعیف ،دانشگاههای چابهار هم ضعیف است .دانشگاه
دریانوردی حدود  2000نفر دانشجو  110نفر استاد دارد که یک تعدادی بورسیه هستند و حدود  60تا  70نفر در حال
حاضتتر تدریس میکنند .دانشتتگاه آزاد ،جمعیت دانشتتجویی باالیی دارد ،اما اعضتتای هیئتعلمی ضتتعیف هم ازنظر
کمیت و کیفیت دارد»( .مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)
عالوه بر اینکه وضعیت آموزش عالی به لحاظ کیفیت پایین است دانشگاههایی مانند دانشگاه علمی و کاربردی هم
باعث مدرکگرایی و عدم مهارت برای اشتغال شده است( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)

نکته دیگر در آموزش عالی ،کاهش جمعیت در ستتتن دانشتتتگاه بوده که این مستتتئله به کاهش متقاضتتتی ورود به
دانشتتگاه در برخی از رشتتتهها منجر شتتده استتت .در برخی از شتتهرستتتانها با توجه به کاهش متقاضتتی ،برخی از رشتتته و
گروههای آموزشی حذف و در برخی موارد کلیت دانشگاه منحل شده است.
«با توجه به تقا ضای پایین و عر ضه بی شتر ،در و ضعیت موجود برخی ر شتهها تکمیل نمی شود .برخی ر شتههایی که
مطلوبیت ندارد ،باوجوداینکه حتی شتتهریه هم نمیدهند ،در ستتال های اخیر ،تکمیل نمی شتتود»( .مصتتاحبه با معاونت
پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)

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
دانشگاه و یادگرفتن علم و فن را ندارند.
«افراد بهق صد آموزش وارد دان شگاه نمی شوند ،بی شتر به مدرک نیاز دارند یا فکر میکنند نیاز دارند .دان شگاهها،
بیشتر به موسسه صدور مدرک تبدیل شدهاند و ازنظر کیفیت بسیار ضعیف هستند»( .مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه
دریانوردی چابهار)
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 آموزش عالی در منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد چابهار در اواخر دهه  ،1370اقداماتی برای احداث دانشتتتگاه بینالمللی و بعدها دانشتتتگاه علمی و
کاربردی انجام داد .سپس وارد همکاری آموزش با برخی از دان شگاههای خارج از ک شور شد و در برخی از ر شتههای
مهندسی اقدام به جذب دانشجو کرد؛ اما با تغییر سیاستهای مدیریت مناطق آزاد با تغییر دولت اصالحات ،نگاه ارزشی
به محور آموزش مناطق آزاد دچار تغییرات ا سا سی شد و بهمرور دان شگاه بینالمللی ت ضعیف شد .در حال حا ضر برای
راهاندازی دوباره آن با همکاری دانشگاه علم و صنعت تالشهایی در حال انجام است.
دانشگاههای دیگر شهرستان مانند دانشگاه دریانوردی ،فعالیتهایی مشترکی با دانشگاه منطقه آزاد دارند.
«با منطقه آزاد تفاهمنامهای رستتتمی نداریم ،اما ازنظر نیروی انستتتانی ،خیلی از استتتاتید ما در ستتتاعات غیرموظفی در
دانشگاه بینالمللی و علمی و کاربردی تدریس میکنند .با منطقه آزاد تعامالت زیادی نداشتیم ،تنها تعدادی دورههای
استارت آپ برگزار کردهایم .در برخی موارد کمکهای مالی دریافت کردهایم؛ اما با توجه به پتانسیلهایی که هست،
میتوان همکاری بیشتری کرد»(مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)

با توجه به ظرفیتهای منطقه آزاد ،پیشنهادهای جامعه دانشگاهی منطقه در زمینه آموزش عالی به شرح زیر است.
«ازنظر امکانات آزمایشتتگاهی ،تجهیزات آموزشتتی و ...فضتتاهای دانشتتگاهی کمکهایی انجام دهد .در این زمینهها،
الزم ا ست که به تجهیز امکانات و در مرحله بعد به ف ضاهای دان شگاهی توجه بی شتری شود .از جمله این پی شنهادات
عبارتاند از-1 :توستتعه فضتتاهای آموزشتتی (با توجه به نیازهای پتروشتتیمی و فوالد میتوان رشتتتههای جدید تأستتیس
کرد)  -2امکانات آزمای شگاهی برای تربیت دان شجو  -3دعوت از ا ساتید دان شگاههای مادر برای تدریس ،دورههای
کوتاهمدت ،کارگاهها و(»...مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)
جدول شماره  :8 -4مسئله شناسی محور آموزش در جامعه محلی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی آموزش در جامعه محلی



سیاستهای پیشنهادی



کمبود فضای آموزشی ( 1/9مترمربع در برابر  5/4مترمربع



میانگین کشور) و نسبت معلم به دانشآموز  1به  18در مقابل


 1به  13دانشآموز


پتروشیمی ،صنایع فوالد و بنادر




پایین بودن کیفیت آموزش پایه و آموزش عالی در سطح

تقویت فرصتهای آموزش فنی و حرفهای کوتاهمدت و
دورههای حرفهای

فرصتهای اشتغال نیروی کار در پروژههای توسعهای
وجود آسیبهای اجتماعی ،فقر ،اعتیاد ،ناآگاهی و...

افزایش سرانههای فضای آموزشی و استخدام نیروی انسانی

تأکید بر آموزش غیررسمی ،مهارتهای زندگی و ...با
همکاری انجمنهای داوطلب



عقد تفاهمنامه و تأمین نیروی انسانی (معلم ،دبیر ،استاد
دانشگاه) برای بهبود وضعیت آموزش پایه و عالی

شهرستان
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 -2-3-3-4آموزش فنی و حرفهای

آموزش فنی و حرفهای از مسائل مهم دیگر در منطقه است .منطقه با توجه به ظرفیت توسعه و برنامههای توسعهای
ازجمله توسعه منطقه آزاد ،توسعه بنادر خلیج ،توسعه پتروشیمی و صنایع فوالد ،نیازمند نیروهای انسانی آموزشدیده برای
اشتغال در فرصتهای موجود و آینده است .توسعه هر یک از موارد یادشده ،نیازمند نیروی انسانی آموزشدیده و دارای
مهارت فنی و حرفهای برای انجام فعالیتهای مهندستتتی ،ستتتاخت و نگهداری استتتت .درصتتتورتیکه زیرستتتاختها و
فرصتهای آموزش مهارتهای فنی در سطح شهر ستان محدود و بدون نیروی متخصص آموزشدهنده است که هر نهاد
توسعهای باید برای استفاده از نیروی کار بومی ،برنامهریزی داشته و سرمایهگذاری الزم را انجام دهد.
نبود تخصص و مدارک گرایی بدون تخصص ،مشکلی هست که در وضعیت کلی آموزشی داریم؛ بنابراین توسعه
فنی و حرفه ای و کار و دانش از اصتتول آموزشتتی ما باید باشتتد .این مستتئله با توجه به پتروشتتیمی و صتتنایع فوالد از
ضرورت و اهمیت باالیی برخوردار ا ست .آینده تو سعه منطقه نیروی فنی و متخ صص دارد ،نه مدارک دان شگاهی و
تحصیالت تکمیلی که نه توان فنی دارد و نه امکان انجام کارهای فنی .پتروشیمی و صنایع فوالد که میخواهد در این
منطقه توسعه پیدا کند و نیروی انسانی استخدام کند ،آیا نباید از همیناالن شروع به ساختن زیرساختهای آموزشی و
دیگر موارد کند؟ آیا نباید پاسخگوی نیازهای موردنیاز خود باشد( .مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)
«دانشگاهها ،خیلی توان تربیت متخصص در حوزههای مختلف و موردنیاز صنایع و پتروشیمی را ندارد»( .مصاحبه با
معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)
فنی و حرفهای و دانشتتگاه علمی کاربردی نمیتوانند مهارت یاد دهند و به درد صتتنایع منطقه بخورند چون دورههای
آموز شی منطبق با نیازهای منطقه نی ست و روش تدریس و امکانات نیز ب سیار ابتدایی ا ست .از مدارس هم بچه چیزی
یاد نمیگیرد که در کار به دردش بخورد .هرچند که بعضی از کارگاهها نیاز به مهارت خاصی ندارد و برخی از صنایع
هم مانند پتروشتتیمی و فوالد همیشتته نیرو نمیخواهد که فنی و حرفهای و علمی و کاربردی کارگر برای آنها تربیت
کند( .مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان)
فنی و حرفهای آموزشها را تا حدودی پوشش میدهد اما بسیار آموزشها ابتدایی هستند وقتی به بحث کاربرد آنها
میر سیم به درد نمیخورند و امکانات و بودجه فنی و حرفهای زیاد نی ست( .م صاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی)
نیاز سنجی صنایع صورت نمیگیرد و صنایع و کارگاهها اعالم نمیکنند که چه نیروهایی را میخواهند که ما
چند سال زودتر نیروهای الزم را تربیت کنیم( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
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 -3-3-3-4وضعیت فقر در منطقه

خشکسالیهای طوالنی در منطقه ،نبود زیرساختهای صنعتی ،گردش مالی پایین ساکنان ،مهارت پایین شغلی و
بیتوجهی به م سئوالن باعث ت شدید فقر در منطقه شده ا ست .تعداد خانوارهای تحت پو شش کمیته امداد  2060خانوار
است که بخش بیشتری از جمعیت را به علت مسائل فرهنگی و مقید بودن آنها در برنمیگیرد.
بهطور دقیق  2060خانوار و  4712نفر تحت پو شش کمیته امداد ه ستند .نیم در صد عوارض ورود و خروج کاال که
طبق قانون برنامه شتتشتتم به کمیته امداد تعلقگرفته ( 160میلیون تومان) بوده که به بحث اشتتتغال افراد تحت پوشتتش
اختصاص دادهایم که بر اجرای آن نیز نظارت میکنیم و کسی که برای خودش شغل ایجاد میکند تحت پوشش بیمه
تأمین اجتماعی می شود که کمیته امداد پرداخت میکند .هزینه ایجاد شغل در این منطقه  20میلیون تومان ا ست که با
بودجه نیم در صد پار سال حدود  8یا  9نفر ا شتغالزایی شده ا ست که رقم ب سیار پایینی ا ست 78 .مورد خودا شتغالی
پارستتال داشتتتیم که یک میلیارد و پانصتتد میلیون تومان بودجه اختصتتاص دادیم که هزینه باالیی برای آن باید صتترف
شود.
یک مربیای داریم که بهصتورت رایگان مهارتهای صتنایعدستتی را برای افراد تحت پوشتش کمیته امداد آموزش
میدهد که ستتتالیانه  250نفر در آنجا آموزش میبینند .یکی از پتانستتتیلهایی که این منطقه وجود دارد و میتواند در
بحث اشتتتغالزایی و کاهش فقر مؤثر باشتتد ،شتتیالت استتت .برنامه کمیته امداد اینگونه استتت که در طی  6تا  18ماه
توانمند شوند و بعد از ایجاد شغل پایدار برای خود فرد و یا اع ضای خانواده آن از تحت پو شش کمیته خارج شوند.
(مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
مردم محلی ستتترمایه خانگی اعم از پول و طال دارند اما آنها را نه بهتنهایی و نه بهصتتتورت شتتتریکی و تعاونی برای
ستتترمایهگذاری در بازار میآورند .به همین دلیل ستتتهمشتتتان از تجارت در منطقه آزاد کاهش مییابد و نمیتوانند از
مزیت این منطقه استفاده کنند( .مصاحبه با فروشنده در منطقه آزاد)

142

بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -4-3-3-4سالمت ،بهداشت و درمان در شهرستان چابهار

سالمت و امنیت ،دو نعمت ارزشمند هستند که در نبود آنها میتوان اهمیت و ضرورت آن را درک کرد .تأمین
سالمت ج سمی و روانی و بهدا شت عمومی و فردی در جامعه راهی برای پی شگیری از بیماری و اختالل در سالمت آن
جامعه استتت که باعث کاهش هزینههای درمان میشتتود .بهویژه زمانی که امکانات جامعه اجازه انجام هرگونه درمانی را
نمی دهد .جامعه موردمطالعه چابهار و حوزه فراگیر آن به دلیل کمبود امکانات در حوزه بهداشتتت و درمان ،نیازمند توجه
ویژه در این حوزه استتت .در ادامه به بررستتی وضتتعیت ستتالمت ،بهداشتتت و درمان با توجه به مصتتاحبههای میدانی و
مشاهدات پرداخته میشود.


مسائل حوزه درمان و بیماریهای خاص منطقه

از بی ماری های مهم و مستتتا ئل مربوط به حوزه در مان در حوزه فراگیر ،میتوان از ماالر یا ،بی ماری های انگلی،
بیماریهای پو ستی ،تاال سمی ،هموفیلی ،سل ،فلج اطفال و ...نام برد .در حوزه سالمت نیز می توان به و ضعیت سالمت
عمومی و فردی ،آلودگیهای محیطی ،اعتیاد و ...اشاره کرد که نیازمند توجه ویژه است.
یک سری بیماریها از ک شورهای هم سایه و مرزی میآید .ماالریا ،بیماری انگلی ،بیماریهای پو ستی و ...که ما در
بیشتتتر موارد موفق به کنترلشتتدهایم .در حال حاضتتر پشتته آی دس هستتت که خودش عامل بستتیاری بیماری مثل تب
دنگی ،چیکلگونیا ،بیماری سل از م سائل دیگر ه ست و حتی فلج اطفال هنوز در برخی از نقاط شهر ستان وجود دارد.
بیشتتتترین بیماری خونی در منطقه ،تاالستتتمی و هموفیلی استتتت .دلیل این امر هم ازدواج های فامیلی و نبود امکانات
پزشکی برای آزمایش های ژنتیکی قبل از ازدواج و دوره بارداری است .ما حتی این اجازه را از مولوی چابهار گرفتیم
که جنین دارای نقص را بتوان ستتتقط کرد اما روستتتتائیان حرف ما رو قبول ندارند .آزمایش های ژنتیکی به دلیل نبود
امکانات و باال بودن هزینه آن قابلدسترس برای همه نیست( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
در بحث بیماران هموفیلی و تاالسمی ،مسئله فرهنگسازی الزم است ،هرچند تالشهایی در سالهای اخیر انجامشده
است ،اما نیاز به آموزش دارد .زمانبر است اما آموزش نتیجه میدهد( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
درباره بحث بهداشتتت عمومی در مناطق حاشتتیه شتتهر و در داخل شتتهر هممحلههای قدیمی با مشتتکل آب روان،
فا ضالب و زبالهها مواجه ه ستیم که باعث افزایش پ شهها و بهتبع آن افزایش بیماری ماالریا می شود .حاال بماند که در
نزدیکی شهر و حاشیه کمب ،دفع فاضالب بهصورت غیراصولی هم داریم( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
شهرستان چابهار در مقایسه باکل استان و کل کشور بیشترین میزان ابتال به  HIVرو داراست که دلیل آنهم نزدیکی
به پاک ستان و رفتوآمد به آنجا و همچنین ا شتغال در ک شورهای عربی ا ست؛ اما در این شهر ستان امکانات آزمایش
برای تشخیص آن وجود ندارد و باید به زاهدان بروند که تشخیص دیرهنگام آن باعث آلوده شدن خانواده آن فرد هم
میشود .بیشترین دلیل آنهم روابط جنسی و نیز اعتیاد است( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)

م سئله دیگر با توجه به و ضعیت منطقه ورود کاالهایی در بخش تغذیه و خوراکی ،امور مربوط به تأیید سالمت و
بهداشت کاالهای وارداتی است .در این حوزه ،مدیریت غذا ،دارو سالمت مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
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درباره کاالی قاچاق در حوزه ستتالمت و مواد غذایی ،بستتیار ستتختگیرانه عمل میکنیم و بهطور مشتتخص موارد
تخلف را دنبال میکنیم .آخرین قضیه که در این زمینه بوده ،روغنهای زیتون بود که پیگیریهای ما نشان میدهد که
از انبارهای سازمان نبوده و این کاال از طریق دیگر وارد شهر یا حتی منطقه آزاد شده ا ست .پیگیریها شخ صی خودم
هم با اینکه نامه نگاریهای متعددی انجام دادهام ،به نتیجه نر سید چون قا ضی ،افراد متخلف معرفی شده را تبرئه کرده
استتت .ستتال گذشتتته ما  200میلیون تن ،مواد غذایی را معدوم کردیم ،چند مدیر گمرک را تغییر دادیم و اجازه ورود
مواد غذایی مسئلهدار را نمیدهیم( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)



وضعیت بهداشت و درمان به زبان آمار

حوزه بهداشت و درمان از دیگر حوزههایی است که به زبان آمار ،بیانگر وضعیت نابسامان و تعجب برانگیز ازنظر
کمبودهاستتتت .جمعیت  280هزارنفری چابهار که با جمعیت کنارک و قصتتتر قند ،حدود  500هزار نفر استتتت که تنها
بیمارستان  50تخته خوابی چابهار باید پاسخگوی نیازهای درمانی منطقه باشد.
شاخصهای بهداشتی و سالمت در سطح شهر ،بسیار پایین و نیازمند توجه ویژه است .ازنظر سرانه ،هر هزار نفر باید
یکتخت بیمار ستانی دا شته با شند ،چابهار  250هزارنفری ،دارای بیمار ستان  150هزارنفری ه ست که  50تخته امکان
سرویسدهی دارد .کنارک هم بیمارستان ندارد .این مسئله ،بسیار مورد مهمی است( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
سرانه ف ضای بهدا شت و درمان چابهار ب سیار پایین ا ست .چابهار را نباید محدود به شهر دید بلکه این شهر عالوه بر
شهر ستان گاه از رو ستاهای دیگر شهر ستانها هم مراجعهکننده دارد که جمعیتی بالغبر  400و  500هزار نفر می شود.
ساختوسازهای بهداشت و درمان هم با کمبود بودجه مواجهاند و دوره ساخت آنها طوالنی شده است.
هم از نظر کادر پزشتتتکی و هم از نظر امکانات و زیرستتتاخت های بهداشتتتت و درمان منطقه کمبود دارد .خدا نکنه
همزمان دوتا تصتتتادف اتفاق بیفتد ،امکانات بهقدری پایین استتتت که میتوان همه افراد را نجات داد .برای نمونه یک
مورد در عید به خاطر کمبود امکانات فوت شد .زنان باردار رو ستایی نیز به دلیل پایین بودن امکانات پز شکی حا ضر
نیستتتند برای زایمان به بیمارستتتان چابهار مراجعه کنند و ترجیح میدهند تا بهصتتورت ستتنتی در خانه و یا در پاکس تتان
زایمان کنند .به علت کمبود امکانات در مراکز بهداشتتت روستتتاها ،مردم روستتتایی مجبورن به شتتهر مراجعه کنند که
اینجا هم با مشکل ازدیاد بیماران در مراکز درمانی مواجه میشوند( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
کل منطقه چابهار یک بیمارستتتتان دارد که  180تخته استتتت که حداقل حدود  400تخته باید باشتتتد .پزشتتتکان هم
تخصص و مهارت کاری حتی برای کار با دستگاههای درمانی را ندارند( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
ازنظر سرانههای بهداشتی وضعیت اسفناک است .سرانه تخت بیمارستانی با توجه به حوزه نفوذ شهرستان چابهار باید
حدود  800تخت باشد که حدود  50تخت است( .مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار)

پی شنهادهایی برای بهبود و ضعیت بهدا شت و درمان باوجود م شکالت متعدد و کمبود منابع ان سانی و مالی ،انجام
فعالیتهایی برای بهبود وضعیت موجود ،سالمت ،بهداشت و درمان در سطح منطقه بیش از منابع مالی ،نیازمند عزم راسخ
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مدیران و پیگیری برنامههای و فعالیت های ابتکاری با مشتتتارکت خود افراد جامعه ،گروه های داوطلب و ...در این حوزه
است .در این باره فعالیتهای برخی از مدیران قابلتوجه بوده است که ادامه فعالیتها نیازمند پیگیری و حمایت است.
ایدههای جالبی میتوان در حوزه بهداشتتتت از طریق آموزش به اجرا رستتتاند .ایده آموزش به دانشآموزان بهعنوان
دانشآموزان دوستدار بهداشت ،برای رعایت بهداشت توسط خانوادههای آنها ،ایده مربی مهد و فعال کردن مهدهای
روستایی که میتواند در سالمت جسمی و روانی کودکان مؤثر باشد .ایجاد آموزشگاه بهورزی در یکی از روستاهای
مرکزی برای تجهیز روستاها به بهورز که طرح بسیار جالب و موفقی بود( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)

پیشنهادهای ارائهشده در مصاحبهها با موضوع سالمت ،برای بهبود وضعیت موجود به شرح زیر است.
 -1ایجاد مرکز جامع سالمت برای شهروندان و ساکنان در حوزه بهداشتی بهعنوان الگویی برای نمونه
 -2تقویت زیرساختهای بهداشتی روستای تیس و تالش برای ایجاد بهترین روستای گردشگری و نمونه سالمت
 -3شهرک سالمت میتواند در ق سمتی از منطقه آزاد اجرا شود که از این طریق میتوان گرد شگر سالمت جذب
کرد.
 -4تفکیک کارگاههای صتتنعتی با توجه به اینکه تولیدات آن ها تهدیدی برای ستتالمت استتت .مستتئله فاضتتالبهای
صنعتی یکی از آسیبهای محیطزیستی ماست.
 -5توجه به خلیج چابهار استفاده از ظرفیتهای آن با در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی
 -6منطقه آزاد میتواند برخی از دانشآموزان را بورستتتیه کند و نیروی انستتتانی کادر درمانی را تقویت کند اما در
دانشگاه سالمت نه بلکه در دانشگاههای معتبر ،به شرطی که تعهد به خدمت از آنها بگیرند که بعد از فارغالتحصیلی
در این منطقه خدمت کنند ،کارستتتازتر خواهد بود .بیمارستتتتان  540تخته خوابی در حال برنامهریزی و انجام عملیات
مقدماتی هست .نیاز به اعتبارات هست که قرار شده از محل زمین بیمارستان قبلی تأمین اعتبار شود .امیدوارم این مسئله
از طرف منطقه آزاد پیگیری و به نتیجه برسد( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
ویزیت رایگان پز شک داخلی ،زنان و زایمان ،عمومی ،دندانپز شک ،اطفال و ...برای ساکنان منطقه کمب و مناطق
حا شیهن شین اجرا شود چون اکثریت ساکنان این مناطق بیمه ندارند و در بحث درمان با م شکالت مالی مواجه ه ستند.
همین قضیه باعث وخیمتر شدن بعضی از بیماریها میشود( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
جدول شماره  :9 -4مسئله شناسی محور سالمت ،بهداشت و درمان و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور سالمت ،بهداشت و درمان






کمبود سرانههای بهداشتی و درمانی
وجود بیماریهای خاص در منطقه و نیاز به تأمین
آزمایشگاههای تخصصی

سیاستهای پیشنهادی




پیگیری احداث بیمارستان  540تخته خوابی
تقویت زیرساختهای بهداشتی و درمانی برای تشخیص و
درمان بیماریهای خاص ساکنان منطقه

نیاز به آگاهی و آموزش با هدف رعایت بهداشت عمومی و



اجرای برنامههای آموزشی برای توانمندسازی جامعه محلی

فردی



حمایت مالی از دانشآموزان مستعد برای تحصیل در
رشتههای پزشکی بهمنظور تأمین نیروی انسانی

سرمایهگذاری برای تأمین نیروهای متخصص در حوزه درمان
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 -5-3-3-4مهاجرت و حاشیهنشینی

مهاجرت یکی از عوامل تغییر جمعیت در هر جامعهای است که دالیل مختلف دارد .جاذبههای مقصد و دافعههای
مبدأ ،یکی از مدلهای مفهومی برای درک مهاجرپذیر یا مهاجر فرستتت بودن هر جامعهای استتت .چابهار و حوزه فراگیر
منطقهای آن مهاجرپذیر استتتت .از جاذبههای مهم مهاجرپذیر بودن چابهار ،وجود دورنمای یافتن شتتتغل و فرصتتتتهای
ایجادشتده با پروژههای توستعهای منطقه آزاد ،بنادر ،پتروشتیمی و صتنایع فوالد استت .این مستئله در کنار دافعههای مبدأ
ازجمله خشک سالی ،از دست رفتن کشاورزی ،رکود اقتصادی و اشتغال و ...فهم وضعیت مهاجرپذیری چابهار و حوزه
فراگیر را ستتتادهتر و قابل درک میکند .چابهار دومین شتتتهر مهاجرپذیر (پس از زاهدان) و کنارک چهارمین شتتتهر
مهاجرپذیر است.
هیاهوی توسعه منطقه آزاد ،باعث شده شمار زیادی از مردم از داخل استان و روستاهای اطراف به سمت شهر چابهار
جذب شوند .چون امکانات منطقه و استان بسیار ضعیف است ،افراد تفاوتی ازنظر امکانات بین روستاها و حاشیه شهر
چابهار نمیبینند ،اما امید و احتمال بیشتری برای بهبود وضعیت زندگی شان را در حاشیه شهر میبینند .دافعه روستاهای
استتتان به دلیل کمبود امکانات و عدم دستتترستتیهای مناستتب زندگی به همراه خشتتکستتالی و از بین رفتن اشتتتغال
(کشاورزی و دامپروری) است .جاذبه مهاجرت در شهر چابهار ،صنایع ،منطقه آزاد ،امکانات منطقه آزاد (امکان خرید
خودرو خارجی به قیمت کمتر از خودرو داخلی) و ...است که باعث مهاجرت شده است( .م صاحبه با رئیس آموزش
پرورش)
چابهار به دلیل برخی جذابیتها ،داری مهاجرت بستتیار باالیی در ستتالهای اخیر بوده استتت .متناستتب با این رشتتد
جمعیت ،زیرساختها باید آماده شود که اینطور نبوده است( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
توهم اینکه در منطقه چابهار به خاطر مزیت منطقه آزاد کار هستتت ،باعث هجوم مردم روستتتایی به این منطقه شتتده
استتت که ستترانههای درمان ،آموزش ،مستتکن و ...را کاهش داده و هیچ عملی برای جبران این اتفاق انجام نمیشتتود.
(مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)

از پیامدهای مهاجرت ،میتوان به حاشیهن شینی اشاره کرد .این م سئله در کالن شهرها ،یکی از م سائل و معضالت
اجتماعی است .در چابهار نیز ،حاشیهنشینی یکی از مسائل اجتماعی مهم و تأثیرگذار در وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن
است .بزرگترین حاشیهنشینی شهر در شرق چابهار ،منطقهای به نام کمب و روستای عثمانآباد است که بالغبر  40هزار
نفر جمعیت دارد ،شکل گرفته است.
در نگاه مردم ،حاشیه شهر ،به دلیل تعریف فرصتهایی برای آینده ،باعث مهاجرت از دیگر نقاط و هجوم به حاشیه
شتتهر بوده استتت .این مستتئله بعد از احداث ستتازمان منطقه آزاد بعد از ستتال  ،1373با توجه به بحثهای کارت ستتبز و
سوءاستفاده از آن برای ورود کاال ،عدهای افراد دیگر که از اقشار ضعیف شهرهای دیگر بوده برای شناسنامه و کارت
سبز و ...وارد شهر شده و چون اقامت آنها بیشتر میشد ،افراد در حاشیه شهر ،با وسایل و مصالح بسیار بیکیفیت ،برای
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خود ستترپناهی ستتاخته و حاشتیه شتتهر چابهار رشتتد پیدا کرد .در وهله دیگر ،بحث خشتتکستتالی و هجوم مرحله دوم
مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به چابهار بوده است( .مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)
شتتدت مهاجرت به ستتمت چابهار مستتئله اجتماعی مهمی استتت که باعث حاشتتیهنشتتینی  40هزارنفری شتتده استتت.
(مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی)
حجم و الگوی حاشیهنشینی چابهار ،بسیار خاص و مسئلهدار است( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
جنس حا شیهن شینی چابهار ،با جنس حا شیهن شینی شهرهای بزرگ ،تهران ،م شهد ،ا صفهان فرق دارد .حا شیهن شینی
مشهد ،طبقه متوسط شهرهای کوچک است که امکان سرمایهگذاری هم دارد؛ اما حاشیهنشینی چابهار ازنظر ،سواد،
فرهنگ ،وضعیت اقتصادی ،اشتغال و ...بسیار متفاوت و ضعیف است( .مصاحبه با رئیس آموزش پرورش)

حاشیه نشینی پیامدهای گسترده اجتماعی دارد .فقر اقتصادی و فرهنگی که بیشتر خانوارهای حاشیه شهر چابهار را
تحت تأثیر قرار داده ،باعث ایجاد مسائل مختلفی شده است.
بیشتر حاشیهنشینهای کمب و اطراف شهر چابهار ،خارجی و پاکستانی نیستند ،بیشترشان از شهرستانهای استان به
دلیل خشک سالی و از بین رفتن کشاورزی و نبود شغل ،به امید یافتن شغل به سمت چابهار سرازیر شدهاند( .مصاحبه با
عضو شورای شهر چابهار)
منطقه آزاد باع ث اختالف شدید طبقاتی شده است .جمعیت منطقه تقریباً دو گروه شده و قشر متوسط بسیار ضعیفی
دارد .جامعه چابهار یا جز طبقات مرفه ،تجار و کارخانهدارها و ...هستند که بیشتر بومی نیستند و یک قشر بسیار ضعیف
که گستره باالیی در شهر و حاشیه شهر دارد( .مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)
انجمن بی شتر فعالیت اش را در حا شیه شهر تعریف کرده با توجه به م سائل اجتماعی بی شتر تمرکز بر آن بوده ا ست.
اگر کاری فرهنگی در ستتطح منطقه و حاشتتیه آن انجام ندهیم ،در آینده وضتتعیت پیچیدهتری را تجربه خواهیم کرد.
محرومیت ،افراد را در مستتتیرهایی قرار میدهد که دستتتت به ناامنی و فعالیتهای مخرب میزنند .باید با این مستتتائل
روبهرو شد و به دنبال حل آن باشیم( .مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)

در شهر کنارک نیز ،به دلیل مهاجرپذیر بودن ،حاشیهنشینی رشد داشته است.
یکی از محلههای حاشیهنشین ،چادران است که مسائلی مانند کمب دارد .از منطقه انتظار داریم ،مانند کمب به محله
چادران توجه ویژه داشته باشد( .مصاحبه با شهردار کنارک)
جدول شماره  :10 -4مسئله شناسی محور مهاجرت و حاشیهنشینی و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور مهاجرت و حاشیهنشینی




گسترش بیرویه مهاجرت و حاشیهنشینی در اطراف شهر
وضعیت نامطلوب دسترسی به خدمات شهری در حاشیه



وجود مسائل اجتماعی متعدد در محلههای حاشیهنشین



فقر اقتصادی و فرهنگی در محلههای حاشیهای شهر

سیاستهای پیشنهادی






ساماندهی بافتهای حاشیه شهر
تأمین تأسیسات زیربنایی شهر برای دسترسی همه شهروندان
توجه ویژه به آموزش مسائل اجتماعی و کنترل آسیبها و
اجرای برنامههای فرهنگی
تأمین و تقویت اشتغالهای خرد و خانگی برای بهبود وضعیت
اقتصادی حاشیهنشینان
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 -6-3-3-4آسیبهای اجتماعی

ازدیاد جمعیت و از بین رفتن نظارت و کنترل اجتماعی حاکم در شتتتهر بهواستتتطه ورود مهاجران و کاهش کنترل
رستتمی از ستتوی نهادهای انتظامی باعث افزایش افستتارگستتیخته آستتیبهای اجتماعی مانند اعتیاد ،درگیری ،ستترقت،
زورگیری و ...شده است.
اعتیاد و انواع مختلفی که وجود دارد ،خودش مستتئله مهمی استتت که باعث خیلی از مستتائل میشتتود که باید کنترل
شود .یکی از موارد اعتیاد ،مصرف پان است که مقوله ویژهای دارد و باید طی برنامه آموزشی در سطح فرد و خانواده
و جامعه ،پیگیری و کنترل شود .این م سئله جدا از م سائل بهدا شتی و سالمت بر و ضعیت گرد شگری و تو سعه آن نیز
میتواند تأثیر منفی بگذارد .متأسفانه پیگیری و برنامه مشخصی برای این مسئله به صورت مستمر نیست .بیشتر برنامهها
وابسته به فرد است و این باعث مقطعی بودن و بیتأثیر شدن برنامهها میشود( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
اعتیاد صنعتی باالتر از اعتیاد سنتی است و انواع مختلفی دارد .اعتیاد از شهرستانهای همجوار استان واردشده است.
ریشتته اعتیاد ،عدم آگاهی و نبود آموزش استتت .خیلی از افراد تصتتور دیگری از مواد مختلف و انواع آن دارند .همین
پان ،قبالً بهعنوان خوشبوکننده دهان و سفیدکننده دندان استفاده می شد .اآلن هم برخی افراد بر اساس ناآگاهی از این
مواد استفاده میکنند( .مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی)
بی شترین مع ضالت اجتماعی مانند درگیری ،دزدی ،قاچاق ،اعتیاد به خاطر مهاجرت رو ستائیان به حا شیه چابهار رخ
میدهد( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
یکی از مسائل منطقه اعتیاد است که  30یا  40درصد خانوادهها درگیر این مسئله هستند و به دلیل ارزانی مواد مخدر
صنعتی بیشتر گرایش به این مواد است( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
با تفاهم نیروی انتظامی – کمیته امداد و بهزیستی در کمپ تیس ترک اعتیاد بهصورت رایگان تحت نظارت بهزیستی
صورت میگیرد؛ اما اگر م سئله ا شتغال حل ن شود بعد از ترک هم دوباره به سمت اعتیاد میروند( .م صاحبه با رئیس
کمیته امداد)
بستیاری از آستیبهای اجتماعی موجود در منطقه اعم از اعتیاد ،سترقت ،فقر و ...ناشتی از بیکاری استت .البته ناگفته
نماند که در بین کارگران مشغول کار هم اعتیاد زیاد است( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
در سال  1396برای  18شرکت کارگاه آموز شی پی شگیری از اعتیاد تو سط بهبانها اجرا شد که بهطور متو سط در
آنها بین  20تا  50نفر کارگر شتترکت کردند و هدف از اجرای آنها تقویت ستترمایه انستتانی کار منطقه بوده استتت.
(مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
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 -7-3-3-4افتراق فضایی و نگاه جامعه

سازمان منطقه آزاد چابهار از سال  1372پس از تصویب قوانین مربوطه ،گسترش یافت و با گذشت نزدیک به 30
سال از احداث و توسعه منطقه آزاد ،تأثیرات مثبت و منفی زیادی بر حوزه فراگیر خود داشته است .از تأثیرات ارزنده آن
میتوان به ایجاد فرصتتتتهای اشتتتتغال در فعالیتهای مختلف مانند بخش تجارت واردات ،فروشتتتندگی عمده و خرده،
شهرک صنعتی ،توسعه ساختمان و بخش اداری سازمان اشاره کرد.
منطقه آزاد بر سبک زندگی تأثیر مثبت داشته و باعث تغییر در وضعیت فرهنگی شده است .شهر چهره مدرنتری به
خودش گرفته ا ست .منطقه آزاد برخی نقاط مثبت مثل ا شتغال و ...را باعث شده ا ست( .م صاحبه با معاونت پژوه شی
دانشگاه دریانوردی چابهار)

در منطقه چابهار برخالف مناطق دیگر مانند کیش ،زیرستتاختهای اولیه برای توستتعه ،فراهم نشتتده بود و درگذر
زمان ،سلیقههای مدیریتی متفاوت باعث تو سعه نامتوازن منطقه شد .بهنحویکه تنها به تو سعه اقت صادی و کالبدی توجه
شده و از تو سعه اجتماعی ،فرهنگی ،ان سانی و توجه به جامعه محلی چ شمپو شی شده ا ست .در این زمینه نگاه افتراقی به
منطقه آزاد و محدوده های بالفصتتتل آن (چابهار و کنارک) خود منجر به شتتتکلگیری بیاعتمادی و نگاه منفی در نظر
شهروندان شده است.
برخالف قوانین که در منطقه آزاد در ستتال  1372تصتتویبشتتده و عدم پیوستتتگی مدیریت و رفتارهای ستتلیقهای در
ستتالهای اخیر ،آنگونه که باید نتوانستتت وظایف و اهدافی که برای آن در نظر گرفتهشتتده را به عمل برستتاند .مناطق
آزاد در ق بال مستتئولیت اجتماعی چه ازنظر اجرای قوانین ،شتتفافیت و ...و چه ازنظر اجتماع محلی نتوانستتت به وظایف
خود بهخوبی عمل کند( .مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی)
زیرستتاخت الزم برای توستتعه منطقه آزاد مهیا نشتتد ،این مستتائل باعث شتتد که اهداف منطقه آزاد به جای توستتعه و
اشتغال و تولید ثروت ،به مسائل حاشیهای و ضد خود تبدیل شود .همچنین به شاخصهای کیفیت زندگی برای زیست
پذیری هیچ توجهی ن شد و خدمات شهری موردنیاز مهیا ن شد .این م سئله باعث اختالف چ شمگیر سرانههای موردنیاز
زی ست شهری در مقای سه با دیگر نقاط ا ستان و ک شور شد .از طرف دیگر ،توسعه نامتوازن باعث اختالف طبقاتی بین
مردم محلی و منطقه آزاد شتتد .منطقه آزاد توستتعهیافته و حاش تیه توستتعهنیافته و بدون امکانات .چهره دو منطقه بس تیار
متفاوت است و در نظر مردم نیز این اختالف قابللمس است( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
در ارگانها و ستتتازمانهایی چون بنادر ،گمرک و منطقه آزاد بیتوجهی نستتتبت به شتتتهر چابهار وجود دارد؛ گویی
مدیران نمیخواهند م سائل و م شکالت موجود که بخ شی از آنها به خاطر همین تو سعه بنادر ،گمرک و منطقه آزاد
بوده را ببینند .اگر توسعه پایدار باشد باید به محیطزیست و توسعه اجتماعی و انسانی توجه ویژه شود ،اگر چنین اتفاقی
نیافتد ،چالشهای پیش رو در ستتالهای آینده بستتیار ستتخت خواهد بود .تلنبار شتتدن مشتتکالت روزی ،ستترباز خواهد
کرد( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
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چطور میشتتود که  4هزار میلیارد تومان میتواند صتترف توستتعه یکفاز بندر شتتود اما یک مدرستته برای کودکان
کارکنان خودش فراهم نکند .بارگذاری جمعیت که به خاطر این توسعه اتفاق میافتد ،باید خود توسعه پاسخگو باشد.
وقتی چنین پاستتخگویی وجود ندارد ،ذهنیت مردم بستتیار منفی استتت .توستتعه ما ،صتترفاً اقتصتتادی بوده و اص تالً نگاه
اجتماعی و فرهنگی ندا شته ،شاخصهای زی ست شهری و کیفیت زندگی ا صالً موردتوجه نبوده ا ست( .م صاحبه با
عضو شورای شهر چابهار)
بین مردم بومی و منطقه آزاد یک بیاعتمادی وجود دارد؛ قستتتمتی از این بیاعتمادی به دلیل قولهایی استتتت که از
طرف مدیران منطقه به مردم داده میشتتتود و درگذر زمان انجام نمیگیرد و باعث بیاعتمادی مردم به منطقه آزاد
میشتتتود؛ بنابراین منطقه نباید قول هایی بدهد که نمیتواند یا نمیخواهد اجرایی کند .منطقه آزاد توقع هایی ای جاد
میکند و پاسخگویی ندارد .عدم شفافیت ،باعث منفی نگری مردم به منطقه آزاد میشود( .مصاحبه با شهردار کنارک)
هرچند دیوار بلند بیاعتمادی در مدیریت جدید تا حدودی کوتاهتر شده ،اما در بیشتر موارد قولهایی که داده
میشود ،یا انجام نمیشود یا بسیار کند مسائل پیش میرود .همکاری در سطوح پایین برای انجام امور بهسختی انجام
میگیرد .بیش از دو ستتال استتت برای اخذ دو تانکر آب برای ناوگان آبرستتانی تالش میکنیم ،اما هنوز برخالف
قولهایی که داده شده ،موفق ن شدهایم .چرا کلیت شهر چابهار ،در محدوده منطقه آزاد قرار نمیگیرد ،اما صحبت از
اتصال بندر شهید کالنتری و شهید بهشتی زده می شود؟ این رفتارها ،اجازه نمیدهد که مسئولیت اجتماعی آنطور که
مدنظر است ،اجرا شود( .مصاحبه عضو با شورای شهر چابهار)
یکی از مشتکالت مدیران ما ،عدم شتناخت فرهنگ منطقه استت .این باعث ایجاد تقابلها و تضتادهایی شتده استت.
سازمان نتوان ست با مردمان منطقه و بومی ،تعاملی سازنده برقرار کند و سلیقهای برخورد کردن مدیران باعث افزایش
بیکاری در منطقه شد که ضربه به عملکرد و جایگاه منطقه آزاد بود( .مصاحبه با دبیر اجرایی اتاق بازرگانی)
منطقه آزاد ،برخی از هزینههای خودش را به شهر تحمیل کرده و باعث کاهش سرانههای زیرساختی شده است .رفع
تبعیضها ،باعث همب ستگی اجتماعی و ملی می شود و اگر این جمعیت به بازی گرفته ن شود و در منافع سهیم نبا شند،
ناامنی و بحثهای امنیتی از عوامل تهدیدکننده آینده خواهد بود( .مصتتاحبه با معاونت پژوهشتتی دانشتتگاه دریانوردی
چابهار)
تغییر مدیریتی از ابتدای تأستتیس مناطق آزاد ،بستتیار گستتترده بوده ،دهه هفتاد ستته مدیرعامل ،دهه هشتتتاد هشتتت
مدیرعامل و دهه  90دو مدیرعامل بوده است .این مسئله باعث تغییر سیاستها و رویکردها نسبت به حل مسائل و قطع
روندها
میشود( .مصاحبه با مدیر غذا و سالمت)
در کنار منطقه آزاد ،پ شت پمپبنزین کمربندی ،ا سکان غیرر سمی وجود دارد که و ضعیت ب سیار ا سفباری دارند.
تو سعهای که هنوز در بیخ گوش خودش و ضعیت نامنا سبی را تجربه میکند( .م صاحبه با معاونت پژوه شی دان شگاه
دریانوردی چابهار)
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تبعیضهایی مانند وجود آب شرب  24ساعته در طول هفته برای مناطق آزاد باعث افتراق بیشتر بین ساکنان چابهار و
منطقه آزاد میشود .در بحث بهداشت و درمان هم سازمان منطقه آزاد با دیگر نقاط دارای افتراقی است که برای مردم
این خیلی مح سوس و برج سته است چراکه امکانات پز شکی منطقه آزاد خیلی باالتر از خود چابهار است و این باعث
انعکاس منفی سازمان در بین اذهان مردم شده ا ست .این افتراق در بین کارکنان خود سازمان با مردم بومی هم ه ست
که آن ها به دلیل ماهیت قوانین و حوزه عملیاتی خود مدام از جدا بودن منطقه از چابهار حرف میزنن و در عملکرد
خود هم توجهی به چابهار نمیشتتود و اصتالً براشتتون مهم نیستتت که در چابهار بهویژه در بحث بهداشتتت و درمان چه
اتفاقی میافتد .سازمان حسابگر است و همهچیز را با سود و زیانش میبیند اما این حسابگری در همهچیز خوب نیست
و می توان در بحث سالمت هم به فکر درآمدزایی بود .این در حالی ا ست که سالمت بهعنوان پایه در مباحث تو سعه
مطرح است( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
تأثیر منطقه آزاد نه فقط محدود به خود سازمان ،بلکه حتی در شهر هم قابل مشهود است و اگر بخواهیم بندر تیس و
بندر رمین را مقایستته کنیم میفهمیم که تأثیر منفی زیادی منطقه حتی در فرهنگ چابهار و تیس داشتتته و منجر به یک
بینظمی شده است( .مصاحبه با معاون توسعه مدیریت سازمان)
هزینههایی مانند باال رفتن قیمت زمین و مستتکن در کنار مشتتکالتی مانند کاهش ستترانههای بهداشتتتی ،آموزشتتی و
زیرستتاختی و ...که به دلیل تبلیغات کاذب منطقه آزاد منجر به حاشتتیهنشتتینی شتتده استتت .باید برای مردم منطقه یک
د ستاورد نیز دا شته با شد که تاکنون چیز چ شمگیری ندیدهایم .باید دیوار بین منطقه آزاد و کل منطقه چابهار بردا شته
شود و منفعت آن بهکل منطقه بر سد .همین دیوار باعث شده ا ست که ما بی شتر اح ساس بیگانگی کنیم و ایجاد یک
منطقه مرفه در کنار این وضعیت به فقر نسبی دامن میزند و آن را تشدید میکند( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)

از راهکارهای مهم ،تشتتکیل اتاق فکر توستتعه در منطقه استتت که بتواند مدیریت واحدی برای توستتعه منطقه به
ارمغان بیاورد.
اتاق فکر تو سعه چابهار می تواند راهکار مدیریت تو سعه با شد ،اگر اختیارات و قدرت اجرایی دا شته با شد .این اتاق
میتواند منابع را برای توسعه متوازن ،با توجه به نیازها و کمبودها در نظر بگیرد( .مصاحبه با شورای شهر چابهار)
جدول شماره  :11-4مسئله شناسی محور افتراق فضایی و نگاه جامعه و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور افتراق فضایی و نگاه جامعه



توسعه نامتوازن منطقه و بیتوجهی به زیرساختهای اولیه،

سیاستهای پیشنهادی



مسائل اجتماعی و زیستمحیطی


ایجاد افتراق فضایی و فکری بین منطقه آزاد و شهر چابهار و

توجه ویژه به کمبودهای منطقه


بالفصل آن


نگاه باال به پایین منطقه به جامعه بومی و احساس طردشدگی

تشکیل اتاق فکر توسعه منطقه در راستای توسعه متوازن و

گسترش محدوده منطقه آزاد به کلیت شهر چابهار و حذف
فنس های جداکننده



جامعه بومی در مقایسه با منطقه

آگاهی سازی کارکنان و شفافسازی وضعیت درآمدی و
هزینهای منطقه



فعالیت در راستای مسئولیت اجتماعی و ارائه گزارش به جامعه
بومی
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 -8-3-3-4روستای تیس و منطقه آزاد

رو ستای تیس در محدوده منطقه آزاد (داخل فنس) قرار دارد .این م سئله باعث توجه و ارتباط ویژه رو ستای تیس
با منطقه آزادشتتده استتت .همچنین روستتتای تیس به دلیل قدمت تاریخی و فرهنگی از ویژگی منحصتتربهفرد گردشتتگری
برخوردار ا ست .این رو ستا در فا صله چند کیلومتری بخش کالبدی منطقه آزاد واقع شده ا ست .از م سائل مهم رو ستای
تیس ،بیتوجهی به م سائل آن و عدم توجه به نیازها ،کمبودها و پتان سیلها آن است .این بیتوجهی باعث جدایی کالبدی
و اختالف فاحش ازنظر امکانات و جدایی ذهنی بین ساکنان رو ستای تیس و منطقه آزاد شده ا ست .ازنظر مردم رو ستای
تیس و شتتورای شتتهر ،منطقه آنها را به دیده خودی ننگریستتته استتت و به همین خاطر ،برخالف استتتفاده از پتانستتیلهای
منطقه در منافع اشتتتتراکی برای مردم بومی روستتتتای تیس وجود ندارد .هرچند اغراقهایی در مصتتتاحبهها در ارتباط با
وضتتتعیت روستتتتای تیس وجود داشتتتت ،اما ازنظر امکانات زیربنایی مانند آب ،معابر و دیگر امکانات روستتتتای تیس
قابل مقایستته با منطقه آزاد نیستتت .اشتتاره به این نکته خالی از لطف نیستتت که مدیریت جدید نظر مستتاعدی به آینده و
تحوالت سالهای اخیر و توسعه روستای تیس دارد که مهمترین نمونه آن ،پروژه آبلولهکشی روستای تیس با همکاری
و مشارکت منطقه آزاد است.
جمعیت روستای تیس 8500 ،نفر در وضعیت کنونی است .افزایش جمعیت با توجه به توسعه منطقه آزاد و پتروشیمی
اتفاق افتاده است .به دلیل بیکاری در سطح استان ،افراد برای یافتن شغل به چابهار مهاجرت میکنند .حدود  2500نفر
غیربومی و باقی افراد بومی رو ستا ه ستند .به دلیل قوانین و الزام منطقه آزاد برای ا سکان اتباع خارجی ،عدهای از اتباع
خارجی هم در روستای تیس استقراریافتهاند .چون این افراد باید در روستای تیس اسکان یابند .البته وجود زمین ارزان
و هزینه مسکن ،برای افراد صرفه اقتصادی دارد.
مهاجرت به روستتتا باعث تغییرات فرهنگی شتتده که جامعه محلی تابهحال توانستتته خودش را با این تغییرات ستتازگار
کند .هرچند وجود اختالف طبقات در جامعه ،خود باعث ایجاد مستتائل اجتماعی استتت( .مصتتاحبه با اعضتتای شتتورای
روستای تیس)
 مشکالت روستای تیس

مشتتکالت روستتتای تیس از برخی جهات بهویژه زیرستتاختها و امکانات مانند شتتهر چابهار استتت .از مهمترین
مشکالت میتوان به مسئله آب اشاره کرد.
ما در روستا ،آسفالت نداریم ،برق دچار افت ولتاژ هست ،آبلولهکشی وجود ندارد .هیچ فضای بازی کودکان نیست.
اخیراً با مدیریت آقای کردی ،آبلولهکشتتتی در حال انجام استتتت .امیدواریم که این طرح اجرا شتتتود .انتظار داریم،
روستای تیس ،روستای نمونه گردشگری شود.
طرح هادی روستا تصویب شده اما اجرانشده است .به دلیل افزایش قیمت زمین ،اجرایی شدن طرح با مسائلی روبهرو
است که باید طرح بازبینی شود( .مصاحبه با اعضای شورای روستای تیس)
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جنس دیگر مشتتتکالت روستتتتای تیس به منطقه آزاد مربوط میشتتتود .از مهمترین این مستتتائل به زمین های
غیرمستثنیات و اشتغال در منطقه آزاد میتوان اشاره کرد.
یکی از م شکالت با منطقه آزاد ،بحث زمینهای م ستثنیات و غیرم ستثنیات است که سهچهارم ،زمینها غیرم ستثنیات
است .ما زمینهایمان را از دست دادیم .با اجبار زمینهای ما را خریدند و شرایط را به سمتی بردند که افراد زمینها را
بفروشند .ما زمینهایمان را  5هزار تومان فروختیم االن شده  500هزار تومان!
مسئله دیگر ،عدم توجه به استخدام نیروهای بومی است .سازمان هیچ توجهی به استخدام نیرویهای بومی ندارد .قبل
از منطقه آزاد ،اکثر م شاغل در صید و صیادی بوده ا ست و ک شاورزی بعد از انقالب از بین رفت .از زمانی که منطقه
آزاد شتتتکل گرفت ،اول قولهای امیدوارانهای دادند و افراد فکر میکردند که آینده فرصتتتتهای اشتتتتغال بیشتتتتری
خواهند داشت؛ اما در وضعیت موجود کمتر از یک درصد از جمعیت شاغل ما در منطقه آزاد شاغل هست .شعارهایی
که داده شد ،عملی ن شد .تنها  9نفر در سازمان ه ستند 1 .نفر ر سمی و  8نفر در شرکت صید صنعتی ه ستند .از طرف
دیگر ،شغلهایی که امنیت شغلی ندارند ،شغل مح سوب نمی شوند .سازمان میتواند آماری از و ضعیت نیرویهای
آمادهبهکار روستا از شورا داشته باشد و شرکتهای زیر نظر خودش را در زمان نیاز به نیروی انسانی ملزم به استفاده از
نیروهای بومی کند( .مصاحبه با اعضای شورای روستای تیس)
 ارتباط روستای تیس با منطقه و انتظارت از منطقه

همانطور که اشاره شد در محدوده قرار گرفتن روستای تیس باعث ایجاد فرصتهایی برای روستا شده است.
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.

بااینوجود ،منطقه آزاد منابعی برای انجام برخی فعالیتها در روستا تخصیص داده است.
منطقه آزاد ،منابع مالی برای شورای رو ستای تیس در نظر گرفته که برای انجام برخی از فعالیتها ا ستفاده می شود.
مثالً برای نظافت روستتتا ،افرادی را استتتخدام کردهاند که از طریق این منابع مالی پرداخت میشتتود .شتتورا  17نفر را
میتواند برای انجام امور جاری استخدام کند که هزینههای آن توسط سازمان پرداخت میگردد( .مصاحبه با اعضای
شورای روستای تیس)

انتظارات را میتوان به شرح زیر عنوان کرد.
آبلولهکشتتتی ،تعیین تکلیف زمینهای روستتتتای تیس ،اشتتتتغال جوانان ،آموزش (فضتتتاهای آموزشتتتی رستتتمی و
آموزشهای فنی و حرفهای) و کاهش آسیبهای اجتماعی از انتظارات ما هست .برای حل مسئله زمینهای تیس ،نگاه
منطقه آزاد از مالکیتی باید به مدیریتی تبدیل شود و سر میز مذاکره این م سئله را حل کنیم .این م سئله نگاه مردم را به
منطقه آزاد تغییر میدهد.
روستای تیس ،ظرفیت باالیی در ارائه خدمات گرد شگری دارد که باید زیرساختهای آن باید تقویت شود .ام سال
گردشگران زیادی وارد روستا شدند ،اما ظرفیت روستا بیش از این است که فقط گردشگری به زمان عید منتهی نشود.
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آموزش در حوزه گردشتتتگری میتواند ظرفیتهای بالقوه منطقه را به فرصتتتتهای اشتتتتغال تبدیل کند( .مصتتتاحبه با
اعضای شورای روستای تیس)
جدول شماره  :12 -4مسئله شناسی محور روستای تیس و منطقه آزاد و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور روستای تیس و منطقه آزاد





کمبود زیرساختهای زیربنایی مثل آب شرب ،معابر،



اتمام پروژه آب شرب روستا

بهداشتی و...



توجه به پتانسیلهای اشتغال روستا و سرمایهگذاری در راستای
تواناییها

مسئله اشتغال و بیکاری قشر تحصیلکرده و انتظارت برای


افزایش اشتغال


سیاستهای پیشنهادی

ارتباط مستمر با شورا ،دهیار و مردم روستا و درخواست
مشارکت مردم در راستای بهبود زیرساختها

پتانسیلهای گردشگری روستا و عدم ساماندهی آن


توجه به پتانسیلهای گردشگری و نمادسازی ایجاد روستای
در راستای گردشگری و سالمت

 -9-3-3-4بهزیستی وضیعت چابهار

از دیگر محورهای موردبررستتی در جامعه محلی ،توجه به حمایت اجتماعی نهادها و ارگانهای مستتئول استتت .از
ارگانهای حمایتی میتوان به بهزیستی و فعالیتهای آن در چابهار اشاره کرد .چتر حمایتی بهزیستی در این شهر به دلیل
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.


وضعیت بهزیستی شهرستان

وضعیت بهزیستی و حوزههای مربوطه آن ،شامل مواردی چون معلولیتها ،بیماریهای خاص ،فقر و خانوادههای
بی سرپرست ،زنان سرپرست خانوار ،دانشآموزان نیازمند کمک ،کودکان کار ،افراد درگیر در اعتیاد و ...ازجمله موارد
موردتوجه بهزیستتتی استتت که برای رستتیدگی به آنها با کمبود امکانات مواجه استتت .بااینوجود یکی از نکات مثبت
دراینبین وجود نهادهای مردمی ا ست که در را ستای اهداف بهزی ستی به صورت تنگاتنگی با اداره بهزی ستی شهر ستان
همکاری میکنند.
 3215نفر ،معلول داریم ،در طرحی همه این موارد را شنا سایی کردیم ،اما اعتباراتمان کفاف انجام کمترین امکانات
و سرویسدهی را به ما نمیدهد .چون چابهار شهرستان است ،اعتبارات بسیار خرد و ناچیز است .درصورتیکه با توجه
به پراکندگی شهرها در این استان ،مهاجرت به سمت چابهار و ...میزان افراد نیازمند نسبت باالیی دارد.
ما تنها برای اورژانس اجتماعی  5نفر کارمند داریم .با  5نفر شتتما چکار میتوانید بکنید .قبالً  3نفر بودیم ،با ستته نفر
چطور میتوان به جنگ با مسائل و مشکالت اجتماعی رفت؟
بهداشتتت ،از مهمترین مستتائل در معلولیت استتت .بهداشتتت ،هنگام زایمان ،دوران کودکی و ...میتواند به معلولیت
بیانجامد .ازدواجهای فامیلی مسئله دیگری است که باعث ایجاد مشکالت و نیازمندیها در حوزه بهزیستی شده است،
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معلولیت زیاد هستتتت .امکان غربالگری نیستتتت .امستتتال دو مرکز مشتتتاوره راهاندازی کردیم ،نابینایی و ناشتتتنوایی را
راهاندازی کردیم؛ اما آزمایشگاه ژنتیک نداریم که بتوانیم غربالگری کنیم .اعتبارات ما جواب نمیدهد.
تصادفات عامل دیگری در ایجاد معلولیت هست .ما حدود  40نفر ،بیمار ضایع نخایی داریم .تیم تخصصی ما آنقدر
نی ست که بتوانیم امکانات بدهیم .اینجا نه متخ صص پز شکی داریم و نه امکانات نگهداری و ...از طرف دیگر ،سطح
شهرستان برای دسترسی بسیار سخت است.
حدود  300نفر بازمانده از تح صیل داریم .البته این مواردی است که ما شناسایی کردیم .آمار بیش از دو تا سه هزار
نفر استتت .کودکان کار و خیابان زیاد شتتده استتت .کودکان بازمانده از تحصتتیل ،بد ستترپرستتتان ،اعتیاد والدین باعث
افزایش کودکان کار و خیابان شده ا ست .به دانشآموزان نیازمند که بی شتر شان تک والد ه ستند ،کمک مالی ب سیار
اندکی که سهماهه حدود  90هزار تومان است میتوانیم پرداخت کنیم .وضعیت منابع ما بسیار محدود است.
 HIVدر یکی از روستا ،بسیار زیاد است ،حدود  90مورد در یک روستا داشتیم 20 ،مورد فوت شده ،االن  70مورد
هنوز داریم و نیازمند کنترل هستیم تا وضعیت بیشتر نشود .در کل شهرستان حدود  300مورد است( .مصاحبه با رئیس
اداره بهزیستی)
 پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بهزیستی در چابهار

با توجه به گستتترده بودن حوزه بهزیستتتی و کمبود امکانات ،پیشتتنهادهای متنوعی در حوزه فعالیتهای بهزیستتتی
ارائهشده است.
شهر ستان چابهار ا سم اش شهر ستان ویژه ا ست ،اما اعتبارات و نگاه حاکمیت ،ا صالً نگاه ویژه نی ست .در بهزی ستی
هنوز ،امکانات اولیه ،مثل خودرو برای انجام خدمات نداریم.
یکدرصدی که منطقه آزاد ،بهحساب خزانه واریز میکند تا به مسائل بهزیستی رسیدگی شود ،بعد از واریز به خزانه
از طرف استتتان ،تخصتیص صتتورت نمیگیرد .پس از پیگیری آخرستتر ،به این نتیجه رستیدیم که برای ترک معتادین،
کمپهایی را مجهز کنیم و هزینه ترک معتادین را از همین منابع تأمین کنیم .حدود  276مرد و  10نفر زن برای ترک
معرفیشتدهاند .برنامهای که طرحی کردیم و شتورای مشتارکتهای مردمی شتهرستتان را راهاندازی کردیم که شتامل
یک ح ساب م شخص ا ست ،این شورای  9نفرِ ،بر ا ساس برنامههای ارائه شده ،منابع از یک در صد از عوارض ورود
کاال به منطقه آزاد تخصیص داده میشود.
مهمترین م سئله برای توانمندی جامعه ،آموزش ا ست ،اگر آموزش داده شود ،میتواند به تغییر سبک زندگی افراد
بیانجامد .ما باید از مهدکودکها ،آموزش را شتتتروع کنیم .ما مهدهای روستتتتایی را راهاندازی کردیم .مربی از خود
روستتتایی را در یک دوره کوتاهمدت ،آموزش میدادیم و روستتتا مهدها را راه انداختیم .مربی حقوق ثابتی نمیگیرد،
فقط کمک مختصری دریافت میکند.
ما هم نیروی تخ ص صی الزم داریم ،روان شناس ،فیزیوتراپ ،مددکار اجتماعی و ...که متخ صص با شند ،الزم داریم.
ق سمتی از فعالیتهایمان را از طریق  NGOها و انجمنها ادامه میدهیم و ق سمتی را به بخش خ صو صی انتقال دادیم.
مراکز خدمات تخصصی در حوزه بهزیستی را بیشتر کردیم.
155

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

و سیله نقلیه الزم داریم .نیاز به آزمای شگاه ژنتیک داریم ،پایگاههای آگاه سازی (ترویج فرهنگ ،آموزش ،ورزش)،
در برنامههای عمومی به نیازها توجه کنند و کمک کنند( .مصاحبه با رئیس اداره بهزیستی)
جدول شماره  :13 -4مسئله شناسی محور بهزیستی و وضیعت چابهار و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور بهزیستی وضیعت چابهار



کمبود منابع انسانی و مالی در حوزه بهزیستی



گستردگی مسائل مربوط به بهزیستی و نیاز به توجه ویژه



مهمترین مسائل حوزه بهزیستی عبارتاند از :معلوالن،

سیاستهای پیشنهادی



بهزیستی


توجه به زیرساختهای پیشگیریکننده از معلولیت ،مانند
آزمایشگاه ژنتیک

خانوادههای بیبضاعت ،زنان سرپرست خانوار ،کودکان


بازمانده از تحصیل ،اعتیاد و...


تخصیص بودجه و کمکهای مالی و تجهیزاتی برای حوزه

آگاهسازی اجتماع محلی در راستای مسائل مربوط به بهزیستی

ناآگاهی ساکنان و شهروندان بهویژه در حاشیه شهر به
آسیبهای اجتماعی و ...

 -10-3-3-4سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شهر چابهار

گروههای مردمنهاد که بهصتتتورت داوطلبانه به انجام خدمات اجتماعی میپردازند از دیگر عوامل مؤثر در حیات
اجتماعی چابهار هستند .شمار این گروهها در سالهای اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان زیاد شده است؛ هرچند از
چالشهای مهم این گروهها ،استتتمرار فعالیتهای آنهاستتت .در این ارتباط با چند نفر از افراد مؤثر حاضتتر در گروههای
مردمنهاد ،مصاحبه شده است.
زمینه فعالیت  NGOگوهر صدف که اولین سازمان مردمنهاد در سه حوزه ،آ سیبهای اجتماعی (توانمند سازی)،
حوزه بانوان ( 1500خانواده) و حوزه عفاف و حجاب .فعالیت هایی در مورد زنان ستتترپرستتتت خانوار انجام دادیم.
(مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)



سازمان منطقه آزاد و گروههای مردمنهاد

جنس گروههای مردمنهاد ،با توجه به فعالیت آنها ،اعتراضی و نگاه نقادانه به بخش دولتی است.
دستتتگاهها و ارگانهای مختلفی در چابهار فعال هستتتند و از منابع زمینی ،دریایی و ...استتتفاده میکنند و بیشتتتر این
ستتتازمان ها و ارگان ها ،هیچ نفعی به جامعه محلی و شتتتهر چابهار نرستتتانده که هیچ ،ازنظر استتتتفاده از امکانات و
زیرستتاختها نیز از امکانات شتتهر چابهار استتتفاده میکنند .حتی برای کارکنان خودشتتان کمترین فضتتای آموزش تی،
درمانگاه ،ورزشتتتگاه و ...احداث نکردهاند .ستتتازمان در یانوردی ،منطقه آزاد ،گمرک ،پتروشتتتیمی و ...حتی برای
کارکنان و نیازهای خود شان زیر ساختهای شهری فراهم نکردهاند .اگر باری از دوش ما نمیتوانید بردارید ،حداقل
باری بر دوش نحیف ما نشوید( .مدیرعامل ،گروه مردمنهاد نبی اکرم)
همکاری بین ستتازمانهای مردمنهاد و ستتازمان بهگونهای باید باشتتد که استتتقالل و مردمی بودن خود را حفظ کنند و
مردمی بودن بی شتر در بین مردم این منطقه اعتبار دارد تا اینکه واب سته به نهادها و سازمان با شند .برای همین میخواهیم
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که بیشتر به خود مردم وابسته باشیم تا دولت و از خود مردم کمک بگیریم؛ اما مطالبه گری از دولت باید باشد که این
مطالبه گری به معنای وابستگی نیست( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
ستتتازمانها ،زمینها و ستتتواحل چابهار را فنس کشتتتیدهاند که هیچکس حق ورود به آنجا را هم ندارد؛ حاال حداقل
کمترین امکانات را برای استفاده از این منابع در اختیار جامعه محلی قرار کنید( .مدیرعامل ،گروه مردمنهاد نبی اکرم)

از طرف دیگر ،سازمان منطقه آزاد در سالهای اخیر ،سعی کرده ارتباط مستمری با گروههای مردمی داشته باشد.
منطقه آزاد همکاری بسیار نزدیکی با انجمن دارد و پشتیبان بسیاری از برنامههای بوده است .بااینحال ،در بیشتر
مواقع ستتلیقهای عمل میشتتود .هنوز مدیران و مستتئوالن ما ،فعالیتهای مردمنهاد و آموزشهای غیررستتمی در
حوزههای مختلف را باور ندارند .شتتاید میفهمند که این فعالیتها خوب استتت ،اما باور ندارند که فرصتتتهایی
برای فعالیت به سمنها بدهند .موانع فعالیت در اجتماع محلی ،بسیار زیاد است و سازمانها و ارگانها ،همکاری
مناسبی ندارند .ازنظر بودجه که اصالً توجیه نیستند و بسیار مانعتراشی میکنند .اهمیتی برای کیفیت برنامهها قائل
نیستند .در حرف توافقهایی برای فعالیت انجام میگیرد ،اما در عمل و تخصیص بودجه بسیار مانع ایجاد میکنند.
منطقه آزاد هم در خیلی از مواقع ،اگر مدیرعامل پیگیر مستتئله باشتتد و عالقهمند همکاری ،مدیران و کارکنان ،نه
فعالیتهای سمنها را می شنا سند و نه توجیه ه ستند .مدیران مالی و بودجه ا صالً توجهی به این م سائل نمیکنند.
برایشان مهم نیست و این مسائل ما را بیانگیزه میکند( .مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)



سازمانهای مردمنهاد (سمنها) و درخواستهای آنان از سازمان منطقه آزاد

انتظارات و درخواستهای انجمنهای مردمنهاد از سازمان منطقه آزاد ،عبارتاند از :افزایش سرانههای آموزشی،
برگزاری دورههای مهارتهای زندگی ،احداث زمین کودک و  ...است.
کل بودجه منطقه آزاد  600میلیارد هستتتت ،اگر  10درصتتتد از آن بودجه را به مستتتائل فرهنگی اختصتتتاص بدهند،
میتوان فرهنگ غالب را تغییر داد .بودجه فرهنگی باید در مسیر فرهنگ و پایهای انجام شود .باید صرف آموزش کرد
تا در ستتتال های بعد بتوان نتیجه آن را دید .ستتتاختن اماکن آموزشتتتی و ارائه آموزش های رایگان یا نیمه رایگان به
شهروندان در چند نقطه از شهر ،ساختن مدارس شبانهروزی ،ساختن سینما ،ارائه برنامههای فرهنگی در طول سال در
مناطق محروم شهر با افراد نباید قهری برخورد کرد .به جای آن باید فضاهایی برای آموزش ،ورزش ،تفریح و ...ایجاد
کرد تا بتوان جامعه را به سمت شرایط بهبود برد.
چابهار بی شترین آمار کودکان کار را در ا ستان دارد که در کارهای صنعتی -خدماتی ،مکانیکی ،د ستفرو شی و...
شهربازی و فضای بازی برای کودکان وجود ندارد .فضاهای شهری بی شتر فروخته شده است و حق شهروندان نادیده
گرفته میشود( .مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف)
میتوانند در حوزه آموزش (احداث مدارس) ،حوزه بهداشت (راهاندازی درمانگاه) و حاشیهنشینی فعالیتهای انجام
دهند .در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی ،ما در ساماندهی کارتون خوابها فعال هستیم .سازمان منطقه آزاد
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می تواند در این زمینه ما را کمک کند .در زمینه اعتیاد و در زمینه آموزش ن سبت به حقوق شهروندی و آموزش در
زمینه افزایش انگیزه تحصیلی دانشآموزان کمک کنند( .مدیرعامل ،گروه مردمنهاد نبی اکرم)
مشکل سازمان این است که اگر طرح یا پیشنهادی از بیرون منطقه چه استان و یا کشور شود ،استقبال میکنند اما اگر
طرحی از خود منطقه چابهار به ستتتازمان شتتتود نمیپذیرد چراکه به استتتتعدادها و تواناییهای محلی اعتقادی ندارد و
دیدگاه شون مثبت نیست( .مصاحبه با رئیس موسسه راه سالمت)
جدول شماره  :14 -4مسئله شناسی محور سازمانهای مردم نهاد (سمنها) در شهر چابهار و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی سازمانهای مردمنهاد (سمنها) در شهر
چابهار





آگاه نبودن مدیران از اهمیت سمنها در راستای کاهش مسائل



تقویت جایگاه سمنها در نگاه کارکنان و مدیران سازمان

و مشکالت بومی منطقه



همکاری مستمر در راستای برگزاری و اجرای برنامههای
میدانی بهمنظور آگاه کردن جامعه بومی

فراهم نبودن دستورالعمل و رویه مشخص در ارتباط با سمنها


بازنگری دستورالعملها و رویهها در ارتباط با سمنها

 -11-3-3-4اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر

و ضعیت اقت صادی ک شور در دهههای اخیر ،تغییرات و تحوالت مختلفی را پ شت سرگذا شته ا ست که در دو دهه
اخیر این تحوالت با رکود ،تورم و بیکاری همراه بوده استت .مستئله اشتتغال جدا از مستئله اقتصتادی ،پیامدهای اجتماعی
متعددی را به همراه دارد؛ بنابراین بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در جامعه هدف از اهمیت باالیی برخوردار است .این
مسئله با فقر اقتصادی و کمبود امکانات زیستی اهمیت موضوع را دوچندان میکند.
در شتتهرستتتان چابهار  3100واحد کارگاهی وجود دارد و تقریباً  30هزار نفر مشتتمول قانون کار هستتتند .واحدهای
کارگاهی مربوط به صتتنوف ،پیمانکاری ،تولیدی ،خدماتی ،شتتیالت را شتتامل میشتتود .ما در این حوزه یک شتتهرک
صنعتی و دو ناحیه صنعتی داریم( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
مهمترین مسئله اجتماعی منطقه ،بیکاری و نبود فرصتهای اشتغال بهویژه برای خانوادههای ضعیف است( .مصاحبه
با مدیرعامل سمن گوهر صدف)
بیکاری را بهعنوان مادر مستتتائل میدانم که اکثریت مردم این منطقه درگیر آن هستتتتند و خانوادهای حداقل یکی دو
نفر بیکار دارد( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
 18هزار نفر در کارگاههای منطقه آزاد مشغول به کار هستند( .مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان)
مناطق آزاد ،باید بخ شی از نیروی های ان سانی خود را از جامعه محلی و بومی ا ستخدام کند و برای اینکه نیرویهای
بومی توانایی داشتتتته باشتتتند ،نستتتبت به آموزشهای تخصتتتصتتتی و موردنیاز اقدامهایی انجام دهد .منطقه آزاد باید
شرکتهای زیرمجموعهاش را موظف به آموزش نیروی انسانی خود و توانمندسازی بخشی از جامعه برای آینده شغلی
و جذب نیروی انسانی کند( .مصاحبه با معاونت پژوهشی دانشگاه دریانوردی چابهار)
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مشاغل خانگی این منطقه عبارتاند از سوزندوزی ،معرقکاری ،صدف دوزی که هزینه ایجاد هر شغل خانگی بین
 5تا  10میلیون تومان است( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
اگر یک تریلی بخواهد از چابهار به مق صد م شهد حرکت کند در م سیر بهطور متو سط  70شغل ایجاد میکند .این
یعنی حملونقلی که میتواند در این منطقه شکل بگیرد چقدر میزان ا شتغال ک شور بهویژه در چابهار تأثیرگذار ا ست؛
اما این ها منوط به داشتن روابط با خارج از کشور است( .مصاحبه با رئیس اداره کار سازمان)
با مشکل پیدا کردن صید و صیادی ،صنایع وابسته هم به مشکل میخورند مانند مزارع میگو که براثر یک بیماری به
مشکل خورد و تمامی صنایع بستهبندی ،حملونقل و سردخانهای بسته شد.
چابهار پتان سیل زیادی ن سبت به دیگر مناطق ا ستان برای ایجاد ا شتغال دارد .این ا شتغال میتواند در زمینه صنعتی و
گردشگری باشد( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)



قانون کار و اجرایی شدن آن

قوانین کار منطقه آزاد ضتتتمانت اجرایی ندارد و در بیشتتتتر مواقع قابلاجرا نیستتتت .برای مثال بیمه در آن اجباری
نیست و چون قوانین بر اساس اصول کشورهای سرمایهداری کار نوشته شده است ،بیشتر به توافق کارفرما با کارگر تکیه
شده است ،نه اینکه قوانین سفت و سختی را پیش پای آنها بگذارد.
به دلیل اینکه در توافق کار گرو کارفرما معموالً کارفرما دست باال را دارد ،امکان چانهزنی برای کارگران کم است.
این منطقه هم تا دلتان بخواهد بیکار دارد و مردم مجبورن برای امرارمعاش تن به حقوق و مزایای پایین بدهند .به دلیل
وضتتعیت بد اقتصتتادی کارگاهها و بیکاری زیاد در منطقه ،ستتازمان هم نمیتواند به کارفرماها فشتتار وارد کند؛ چون
بالفا صله تعطیل میکنند .حقوق کارگران را کارگاهها نمیدهند .بی شتر کارگاهها ا ضافهکاری ،عیدی ،سنوات و ...را
پرداخت نمیکنند و حداقلی از حقوق را میدهند .تقریباً سالیانه  170پرونده در حوزه روابط کار ت شکیل می شود که
بیشتر شکایات در حوزه پرداخت حقوق است( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
اداره کار کاری نداره و اگر م شکلی پیش بیاد معموالً طرف کارفرما رو میگیره تو همون مراحل اولیه حلوف صل می
کنه و به دادگاه و اجرای احکام نمی فرستتته .تأمین اجتماعی هم مثل ستترزمین اصتتلی گیر نیستتت هر کی میخواد بیمه
میریزه و هرکی نمیخواد با توافق میشه کار رو پیش برد( .مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی)



مشاغل نوظهور

 13تعاونیهای داریم که در زمینه ستتتوزندوزی و ستتتکه دوزی فعالیت میکنند و بهواستتتطه شتتتبکههای اجتماعی و
شرکت در نمایشگاهها محصوالت خودشان را به فروش میرسونند که عمده مشکالت آنها در زمینه تأمین سرمایه و
بازار فروش است.
 11تعاونی هم در زمینه گردشتتگری ثبتشتتده استتت که در زمینه بومگردی فعالیت میکنند که مهمترین مش تکالت
اینگونه تعاونیها نامنا سب بودن زیر ساختهای گرد شگری مانند خطوط هواپیمایی ،پمپبنزین ،مراکز تفریحی و...
است( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
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مهارت کاری

کارگران اینجا تخصتتتص الزم برای انجام کارهای فنی را ندارند به همین خاطر کارگران نمیتوانند انحصتتتار نیروی
کار را داشته باشند و بتوانند قدرت چانهزنی داشته باشند 950.لنج و  1300قایق در صیادی مشغول به کار است .هر لنج
بین  15تا  20و هر قایق  3تا  4نفر به صورت مشغول به کار می شوند .به دلیل عدم تمایل به کار نیروهای بومی در صید
و صیادی بیشتر از اتباع خارجی مانند هندی ،پاکستانی و افغانستانی استفاده می شود که تقریباً نیمی از نیروهای م شغول
به کار را شامل می شود و دلیل اصلی آن هم عدم استقبال نیروهای بومی از شرایط کاری سخت مانند صیادی است که
حتی در صتتنایع جانبی صتتیادی مانند بستتتهبندی هم تمایلی به کار کردن ندارند .دلیل دیگر عدم تمایل فصتتلی بودن
صیادی است .دلیل دیگر را در پایین بودن حقوق صیادی میدانم که برای فردی که مستقل صید کند بیشتر سود دارد
تا اینکه برای دیگران کار کند .یکی از دالیل اینکه نیروهای بومی در صنایع مانند پتروشیمی و فوالد جذب نمیشوند،
عدم مهارت کافی استتتت که جوانان انگیزه کافی برای کستتتب مهارت رو ندارند و دلیل این بیانگیزگی هم عدم
بهکارگیری نیروهایی بوده که توانایی و مهارت داشتند اما استخدام نشدند 50 .درصد نیروهای کاری موجود در منطقه
چابهار در مشتتاغل تخصتتصتتی کار میکنند که اکثریت غیربومی هستتتند .اگر امکانات آموزشهای مهارتی منطقه کم
ا ست یا باید آنها را تقویت کرد و یا افراد را برای آموزش دوره به مناطق دیگر مانند ع سلویه و ا صفهان بفر ستیم که
آماده برای کار شوند .با فوالد سال گذ شته توافق شد که  250نفر نیرو برای تربیت در سطح کاردانی توسط دان شگاه
علمی کاربردی صتتورت گیرد و بعد در آنجا مشتتغول به کار شتتوند حاال اگر این کار در پتروشتتیمی اتفاق بیفتد بستتیار
مثمر ثمر میشود( .مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
مردم اینجا خیلی مهارت کاری شتتون کم .هیچ کدوم از شتتهرکهای صتتنعتی ستترویس ندارند اگر کارگری موتور
داشته باشد دارای مزیت است و می تونه زودتر کار پیدا کنه( .مصاحبه با صاحب کارگاه تولیدی)



فرهنگ کار

کارگران بومی تمایلی برای کار مداوم و پی شرفت کاری ندارند .بهمحض اینکه مقداری پول گیر شان میآید د ست
از کار کردن میکشتتتند و چند وقتی را کار نمیکنند تا اینکه پولش تمام شتتتود و دوباره به کار برمیگردند .به همین
دلیل مهارت کاری هم بین شان پایین میآید .بی شتر متقا ضیان شغلی در منطقه ،راننده و نگهبان و سرایدار ه ستند چون
کارهای راحت را میخواهند .برای اصتتتالح فرهنگ کار در این منطقه باید کار فرهنگی صتتتورت گیرد و از پایه و از
ستتطح دانشآموزان شتتروع شتتود .بیشتتتر در مدارس اینها را آموزش دهید .هرچند که گذشتتت زمان و با رفتوآمد
گردشتتتگران و غریبه ها به بومیان اینجا هم تأثیر می گذارد و مراودات تأثیر مثبت دارد( .مصتتتاحبه با رئیس اداره کار
سازمان)
اکثر جوانان ما دنبال کارهای نگهبانی ،رانندگی و ستترایداری هستتتند که راحتتر باشتتد .حدود  50نفر بیمه بیکاری
داریم .تال شم بر این ا ست که بیمه بیکاری ندهیم که عادت به تنبلی نکنند .فرهنگ قناعتپی شگی در بین مردم منطقه
بهگونه ای ا ست که اگر حداقلی برای زندگی مهیا کنند ،دیگر تال شی برای پی شرفت نمیکنند؛ اما همه مردم یکجور
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نیستتتند همچنان که پنجتا انگشتتت یکی نیستتت ولی این بهعنوان یک الگو تقریباً غالب استتت( .مصتتاحبه با رئیس اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)
جدول شماره  :15 -4مسئله شناسی محور اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر و سیاستهای پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی محور اشتغال و بیکاری در جامعه
فراگیر







آمار باالی بیکاری در منطقه



توجه به اشتغالهای خرد و خانگی

از دست رفتن فعالیتهای سنتی ،کشاورزی و...



تقویت پتانسیلهای محلی اشتغال

مهاجرت از شهرهای اطراف برای یافتن شغل



توجه به پتانسیلهای گردشگری و ایجاد شغل در این زمینه

پایین بودن مهارتهای فنی برای شغلهای فنی و حرفهای



افزایش مهارتهای فنی و حرفهای در میان افراد جویای کار

مشکالت حقوق ،بیمه و مزایای کارگران و عدم الزام قانونی به



تجدیدنظر در قوانین کار و بیمه در منطقه آزاد و متعادلسازی

کارفرما



و احقاق حقوق کارگر


نبود بازار مناسب برای مشاغل خانگی و سنتی

تقویت چرخه اقتصادی تولید تا بازار فروش


نبود زیرساختهای مناسب برای گردشگری و شغلهای



مرتبط


توجه به زیرساختهای گردشگری
آموزش در حوزه فرهنگ کاری

فرهنگ قناعتپیشگی در حوزه کار

 -12-3-3-4جامعه بومی فراگیر (کنارک ،قصرقند و روستاهای اطراف)

منطقه تحت تأثیر منطقه آزاد ،فراتر از شتتهر و ش تهرستتتان چابهار استتت .مهمترین دلیل این مستتئله ،همجوار بودن
منطقه آزاد با شهر ستان چابهار و شهر ستان ق صرقند ا ست .همچنین ارتباطات گ سترده شهر ستان چابهار و کنارک در
مسائلی همچون ،خلیج مشترک دریایی ،فرودگاه مشترک و ...باعث تنیده شدن این دو جامعه به هم شده است.
 سازمان منطقه آزاد و شهرستانهای کنارک و قصرقند

تأثیرات توسعهای سازمان منطقه آزاد ،همانطور که شهر چابهار را نیز تحت تأثیر خود قرار داده ،شهرهای اطراف
را نیز متأثر کرده استتت .در نگاه شتتهروندان شتتهرستتتان چابهار ،بین منطقه آزاد و شتتهر چابهار افتراق وجود دارد .در نگاه
شهروندان حومه مثل کنارک ،افتراق بین منطقه و چابهار و دیگر شهرستانها وجود دارد .به عبارتی افتراق حومه مضاعف
است.
منافع منطقه آزاد ،به صورت عادالنه تقسیم نشده است .تنها شاید شهر چابهار از آن منتفع شده ،اما شهرهای همجوار
مانند کنارک از منافع منطقه آزاد ،بهصورت عادالنه برخوردار نبوده است.
پروژه هایی هم از طرف منطقه در کنارک ایجاد شده ،مثالً رو شنایی ا سکله کنارک و ساختمان شهرداری کنارک
توسط منطقه آزاد پیگیری شده و میشود.
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از مسائل دیگر ،عدم اشتغال نیروهای بومی و سهم نداشتن کنارک از اشتغال منطقه است .این مسئله ازنظر مردم بسیار
مهم است.
هنوز بیمارستان  32تخته خوابی شهر کنارک که  10سال است ساخته شده ،به دلیل نبود پزشک ،بدون استفاده است.
دلیل اینکه نیروی های متخ صص ماندگاری ندارند ،نبود امکانات و خدمات زی ستی ا ست .نبود مدر سه منا سب ،نبود
معلم ،نبود امکانات ورز شی و بهدا شتی و ...باعث می شود که نیرویهای متخ صص بهمحض تموم شدن دوره خود،
منطقه را ترک میکنند( .مصاحبه با شهردار کنارک)
برخالف پتانستتیل این منطقه که مزیت اصتتلی آن تجارت دریایی استتت متأستتفانه مردم اطراف منتفع نمیش توند و در
حملونقل هم بیشتتتتر غیربومی و اتباع خارجی هستتتتند .از طرفی تردد بیشتتتتر اتومبیل ها مانند تریلی ها باعث افزایش
تصادفات به تبع آن افزایش فوتی و معلولین در این منطقه شده است( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)

با توجه به پتانستتتیل های کنارک ،پیشتتتنهادها و انتظارت جامعه بومی بیشتتتتر همان رفع کمبودها و توجه ویژه به
افزایش دسترسی و سرانههای موردنیاز جامعه است.
کنارک پتان سیل خوبی برای گرد شگری دارد ،اما فعالیت و زیرساختهای الزم برای گرد شگری پیگیری نمی شود.
منطقه آزاد باید کارهایی انجام دهد که افراد بی شتری از آن منتفع شوند؛ مانند بهدا شت و ساخت بیمار ستان ،ساخت
مدارس و ...ورود به مسئله حاشیهنشینی که با توجه به منابع از توان شهرداریها خارج است.
 .منطقه چابهار – کنارک زیر ساخت الزم برای پا سخگویی به تعداد گرد شگران نوروز را ندا شت .برای این م سئله
باید برنامهریزی و زیرستتاختها را آماده کند .کمپ گردشتتگری ،زیرستتاختهای جادهای ،تعداد پروازها به مقصتتد
کنارک و...از مهمترین کارها است .زیرساختهای نیروی انسانی را برای افزایش توانمندیهای حرفهای و تخصصی
ایجاد کند( .مصاحبه با شهردار کنارک)
پیگیری پارک شتتهرداری و به نتیجه رستتاندن آن میتواند از اقدامات مهم منطقه آزاد باشتتد( .مصتتاحبه با شتتهردار
کنارک)
جدول شماره  :16 -4مسئله شناسی محور جامعه بومی فراگیر (کنارک ،قصرقند و روستاهای اطراف) و سیاستهای
پیشنهادی
سیاستهای پیشنهادی

مسئله شناسی جامعه بومی فراگیر (کنارک ،قصرقند و
روستاهای اطراف)



محرومیتهای شدید در دسترسی به خدمات شهری و



زیربنایی


احساس بیعدالتی مضاعف از عملکرد منطقه آزاد و

توجه به توسعه منطقه در ارتباط با سرانههای خدمات شهری و
زیربنایی



بیتوجهی به جامعه محلی از طرف منطقه آزاد

انجام پروژهها با حداکثر ذینفعان در جوامع پیرامون مانند
شهرستان کنارک و قصر قند

162

بررسی مسائل حوزه مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار (مطالعه کیفی)

 -13-3-3-4آب آشامیدنی ،مسئله مهم چابهار

یکی از مسائل مهم شهر چابهار و منطقه ،آب آشامیدنی و دسترسی به آن است .تنها  20درصد شهرستان به آب
آ شامیدنی لولهک شی شده د ستر سی دارد و به بقیه شهر ستان به صورت سقایی ،آبر سانی می شود .این م سئله هم ازنظر
اجتماعی و هم ازنظر امکانات زیربنایی از اهمیت باالیی برخورد ا ست .در و ضعیت کنونی یکی از افتراقهای منطقه آزاد
با شهر چابهار ،به م سئله آب آ شامیدنی  24ساعته منطقه آزاد و  2ساعته شهر چابهار مربوط می شود .این م سئله چنان در
نگاه مردم مهم استت که منطقه آزاد را در این مستئله دخیل میدانند که ستهم آب شتهر را به خود اختصتاص داده و آب
شهر را قطع کرده است .آب منطقه آزاد و شهر چابهار از دستگاه آبشیرینکن ،کنارک تأمین میشود.
یکی از مشکالت شهرستان چابهار مسئله آب است که هنوز تنها  21درصد شهرستان ،دسترسی به آبلولهکشی دارد
و  79درصد به صورت سقایی آب آشامیدنی دارند .تنها این نیست ،وضعیت فقر بسیار ناگوار است که باعث مسائلی
متعددی ازنظر شاخصهای زیست پذیری ایجاد کرده است( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
در شهر چابهار ،مشکل اصلی آب داریم ،جالب است که  4هزار مترمکعب از آب حاصل از شیرین کن را به منطقه
آزاد اختصاص دادهاند ،منطقه آزاد به جای اینکه یار شاطر باشد ،بار خاطر شده است .به جای اینکه آب شهر چابهار
را تأمین میکرد ،آب خود شهر را هم به خود اخت صاص داده ا ست .تا زمانی که کمترین امکانات زی ستی برای شهر
تأمین نشود ،چطور میتوان از مسئولیت اجتماعی صحبت کرد( .مصاحبه با عضو شورای شهر چابهار)
م سئله آب در منطقه ،م سئله ب سیار مهم و حیاتی ا ست .چه آب آ شامیدنی و چه آب ک شاورزی ،از مهمترین م سائلی
است که باید در مورد آن برنامهریزی و مدیریت ویژه صورت گیرد( .سرپرست کارگاه پتروشیمی)
مهمترین مسئله منطقه آب هست که باعث از بین رفتن کشاورزی و گسترش فقر در روستاها میشود که متعاقباً منجر
به حا شیهن شینی می شود که بای ستی حداقل آب شرب رو ستاییها و شهر ستان تأمین شود .اگر م شکل آب حل شود
پایداری زندگی در رو ستاها هم بهتر می شود و مردم میتوانند از طریق ا شتغال به ک شاورزی زندگی حداقلی خود را
تأمین کنند.
برخی از مستتئولین پخش آب بهصتتورت تانکر با هماهنگی دهیاریها آب را میفروشتتند بهطوریکه از دهیار امضتتا
میگیرند که آب را به روستتتتائیان تحویل دادهاند ولی به دیگران میفروشتتتند که حتی در توزیع حداقلی آب هم به
مشکل میخوریم( .مصاحبه با رئیس کمیته امداد)
جدول شماره  17 -4مسئله شناسی محور آب آشامیدنی ،مسئله مهم چابهار و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور آب آشامیدنی ،مسئله مهم چابهار



آب شرب یکی از مهمترین مشکلهای منطقه

سیاستهای پیشنهادی



تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب بهعنوان یکی از
مهمترین اقدامات
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 -14-3-3-4گردشگری چابهار

صنعت گرد شگری بهعنوان متنوعترین و بزرگترین صنایع در جهان ،مهمترین منبع درآمد و ایجاد فر صتهای
شتتغلی برای بستتیاری از کشتتورهای دنیا استتت و کشتتورهای توستتعهیافته ستترمایهگذاریهای زیادی در این صتتنعت انجام
میدهند و یکی از عوامل اصلی توسعه کشورهاست .از صنعت گردشگری بهعنوان موتور توسعه نامبرده میشود ،به علت
اهمیتی که ازنظر اقتصتتتادی ،اجتماعی دارد روزبهروز بیشتتتتر موردتوجه قرارگرفته و دولت ها به آن اهمیت میده ند و
امروزه یکی از پایههای ا صلی و ا ستوار اقتصاد جهان و ازجمله صنایع مهم با رشد سریع در تو سعه اقتصادی جهان ا ست
که با ایجاد باالترین میزان ارزشافزوده به صورت م ستقیم و غیرم ستقیم میتواند سایر فعالیتهای اقت صادی و فرهنگی را
تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین با توجه به اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور ،لزوم توجه به این
صنعت و تالش برای توانمند کردن و شناساندن جاذبههای گردشگری با تأکید بر برنامهریزی شهری امری ضروری است
و ستترمایهگذاری در این صتتنعت دارای آثار و تبعات اقتصتتادی اجتماعی استتت که میتوان از آن بهعنوان یکی از صتتنایع
وسیع و متنوع درآمدهای ارزی با تأکید بر برنامهریزی شهری و منطقهای در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی نام برد.
گرد شگری بهعنوان فعالیتی چند ر شتهای ،چند م سئلهای ،چندبخ شی و چند شکلی بهعنوان تحقق تو سعه پایدار و
ایجاد تحکیم پیوندهای ملی ،منطقهای و جهانی با ستتترعت پرشتتتتاب خود جایگاه ویژهای را در دنیا برای خود به وجود
آورده است و هرساله کشورهای توسعهیافته ،برنامه و سیاستهای متعددی برای توسعه گردشگری دارند و اهمیت خاص
و اساسی به این صنعت قائل هستند.
گردشتتگری برای کشتتورهای دارای جاذبههای جهانگردی مانند ایران میتواند به منبع مهم کستتب درآمد ارزی
تبدیل شود .م شروط بر اینکه برنامهریزی صحیح و همهجانبه توأم با آیندهنگری برای آن تنظیم و اجرا شود .متأ سفانه در
ک شور ما ،صنعت توری سم چنانکه شای سته است گ سترش و تو سعهنیافته ا ست .باوجودی که در تمامی برنامههای تو سعه
ستتالیان اخیر بر رهایی از اقتصتتاد تکمحصتتولی متکی بر صتتادرات نفت تأکید شتتده استتت؛ اما در مقام عمل موفقیت و
کامیابی قابلتوجه ،ملموس و محسوسی در این زمینه به دست نیامده است .رشد و توسعه صنعت توریسم در ایران بهعنوان
یکی از راهکارهای عملی رهایی از اقتصاد تکمحصولی و متنوع سازی منابع درآمدی کشور باید بیشازپیش موردتوجه
برنامهریزان و ستیاستتگذاران کشتور قرار گیرد .بدون شتک امروزه صتنعت گردشتگری بهعنوان صتنعت جهانی ،رشتد
سریعی در اقتصاد جهان داشته است که درنتیجه ،افزایش نرخ رشد ساالنه از تولید ناخالص ملی در سطح جهان ،صادرات،
تجارت جهانی و خدمات ،سهم گردشگران بینالمللی در فعالیت اقتصادی جهان نیز بهطور مداوم باال رفته است که استان
سی ستان و بلوچ ستان و شهر چابهار هم از این امر م ستثنی نی ست و یکی از عوامل ا صلی د ستیابی به تو سعه پایدار ،توجه
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بیشتتتر و ستتیاستتتگذاری دقیق در امر گردشتتگری استتت که در ستتالیان اخیر برنامههایی برای توستتعه این صتتنعت در نظر
گرفتهشده است ،باوجوداین محدودیتها و مشکالت عدیدهای در موضوع گردشگری و توسعه گردشگری وجود دارد.



گردشگری بهمثابه صنعت

یکی از صنایع مهم جهانی که در حال حا ضر به سرعت در حال ر شد ا ست ،صنعت گرد شگری ا ست طوری که
میتوان این صنعت را صنعت اصلی قرن بیست و یکم دانست .کشورهای جهان و بهویژه کشورهای توسعهیافته در رقابت
شدیدی باهم قرار دارند تا در زمینه این صنعت ،پیشرفت بیشتری داشته باشند و سود بیشتری دریافت کنند .از سوی دیگر،
گردشتتگری بهعنوان صتتنعت پاک به شتتمار میرود؛ زیرا در مقایستته با صتتنایع دیگر از آلودگی بستتیار کمتری برخوردار
است .اصوالً در دنیای امروز گردشگری به مبحثی جهانی و صنعتی تبدیل شده است و این صنعت گسترده بخش عظیمی
از درآمد ساالنه ک شورها را به خود اختصاص داده است .صنعت توری سم یکی از حرفههای گ سترده در جهان ا ست که
میلیونها نفر در سرتا سر جهان را به کار م شغول کرده ا ست و با توجه به سروکار دا شتن با جغرافیا و مکانهای مختلف
بهعنوان مرکزیت تمام جهان و کشورها تلقی می شود .این صنعت ارزآوری و درآمدزایی بسیار عظیم و مناسبی را در پی
دارد و میتواند برای میلیونها نفر اشتغالزایی کند.
در این زمینه یکی از مدیرانی که با آن مصاحبه شده است معتقد است که:
صتتنعت گردشتتگری بهعنوان یکی از ارزشتتمندترین صتتنایع محستتوب میشتتود و بر استتاس داشتتتههای قراردادی و
دا شتههای معنوی و آنچه درگذ شته به ان سان ارث ر سیده یعنی شما هزینهای نکردهاید و چیزی ن سل به ن سل به ن سل
جدید رسیده و اینها را عرضه میکنید هزینهای انجام نمیدهید ولی برعکس سودی چند برابر می شود یعنی شما این
را میفروشید و به این دلیل است که کشورهای توسعهیافته بسیار پیشرو هستند میآیند از داشتههای خدادادی استفاده
میکنند تا کستتتب درآمد کنند .ارزشهای اقتصتتتادی خود را باال میبرند و خودشتتتان را معرفی میکنند و ما باید از
فرصت های گردشگری بیشتر استفاده کنیم و نگاهی صنعت گونه به گردشگری داشته باشیم.



گردشگری ابزاری برای ایجاد صلح

همزمان با گستتترش گردشتتگری بهکارگیری آن بهعنوان ابزاری برای ایجاد صتتلح اهمیت مییابد .گردش تگری و
گرد شگران از این پتان سیل و ظرفیت برخوردار ه ستند که یک صنعت در خدمت صلح با شد .بهمنظور ت سهیل و ت سریع
روندی که طی آن گرد شگران میتوانند به سفیران صلح تبدیل شوند و خود شان از سفیران ا صلی صلح به شمار بیایند.
گردشتتگری پدیدهای جهانی ،چندبعدی و با اثراتی عمیق استتت که کشتتورهای جهان با بازگشتتایی مرزهای خود با آن
روبهرو میشتتوند .به عقیده بستتیاری از محققان ،گردشتتگری دارای پتانستتیل اثرگذاری بر روابط بینالملل و ابزاری برای
ترویج صتتلح در جهان استتت .گردشتتگری ابزاری برای دیپلماستتی عمومی و توستتعه بینالملل و پاستتخ قدرتمندی برای
چالشهای جهانی و مقابله با تروریسم است .بررسی مطالعات نشان میدهد ،گردشگری نهتنها از صلح بهره میبرد ،بلکه
خود نیرویی حیاتی برای گستتتترش صتتتلح در میان ملتهاستتتت .گردشتتتگران تجربیات و دانش نو را از تعامل با دیگر
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فرهنگها ،مناطق و کشتتورها کستتب میکنند و اهمیت نگهداری از محیط را درکمی کنند و مناستتباتشتتان با یکدیگر را
بهبود میبخشند .در این فرایند روابط صلح جویانِ در میان مردم گسترش مییابد.
در همین زمینه یکی از مدیران که خودش همستتالیان دراز استتت در حوزه گردشتتگری فعالیت دارد ،معتقد استتت
که:
عالوه بر این ،صنعت گرد شگری و توری سم تنها صنعتی ا ست که باعث صلح و آرامش می شود و این برای تمام
کشورها همینجوری است .زمانی که ما هزینه میکنیم و به یک کشور دیگر سفر میکنیم و پول میدهیم از فرهنگ
و آداب آن ها لذت ببریم این یعنی صتتلح یعنی آرامش نکته استتاستتی همین استتت اگر بخواهید دنیا تبدیل به مکان امن
کنیم ،باید از این صنعت استفاده کنیم پس از گردشگری و صنعت گردشگری میتوان در ایجاد صلح استفاده کرد و
شهر چابهار هم میتواند از این قابلیت گردشگری بیشتر استفاده نماید.



صادر کردن ارزشها

یکی از جنبههای گردشگری ،صادر کردن ارزشها و بهویژه صادر کردن ارزشهای معنویای است .چراکه شما
کاال یا چیز قابللمستتی را خریدوفروش نمیکنید ،بلکه داشتتتههای معنوی و ارزشهای معنوی عرضتته میکنید .این یعنی
اینکه شما هزینه زیادی بر عرضه این ارزشها نکردهاید ،بلکه همه اینها دارای ارزش معنویای هستند.
یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:
االن ما بهعنوان یک مجموعه کشتور ایران که نفت دارد و دارد نفت عرضته میکند یعنی داریم منابع خود را عرضته
میکنیم و از این منابع کم میکنیم و شاید هم تمام شود .ولی برعکس در صنعت گردشگری شما دارید هوای منطقه
را عرضه میکنید و میفروشید شما دارید یک منطقه را میفروشید .شما دیدن این لباس بلوچ را دارید میفروشید شما
طعم غذای بلوچ را دارید میفرو شید .شما دارید چیزهای لمس نمیکنید و هزینه نکردهاید را دارید میفرو شید و این
یعنی یک گنج نهان یک گنج که شما از آن غافل هستید و مستتر است .متأسفانه در این زمینه ما غافل بودهایم و از این
فرصت گردشگری استفاده بهینه نکردهایم و ارزشها خود را با تأکید بر گردشگری صادر نکردهایم.



بازدهی باالی صنعت گردشگری

بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری که به مقای سه سهم اقتصادی صنایع مختلف در دنیا پرداخته
است در سال  2016بخش سفر و گردشگری رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال در میان صنایع مختلف جهان را به
خود اختصاص داده است .طبق این گزارش میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخشهایی
همچون خودروسازی و کشاورزی بوده و مشارکت آن در ایجاد اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است .براین اساس
میتوان گفت که صتتنعت گردشتتگری ازجمله اصتتلیترین صتتنایعی استتت که بیشتتترین ستتود و بازدهی و از ستتوی دیگر
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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ازآنجاکه صنعت گردشگری زودبازده است و نیازمند زیرساختهای پیچیده و آنچنانی و فناوری اروپایی نی ست و
شما بی شترین بازدهی را دارید .مثالً ک شور گرج ستان را اگر در نظر بگیرید پنج سال قبل چه ک شوری بوده االن آن را
ببینید و این به خاطر بستر و حضور گردشگران است .اگر به ترکیه نگاه کنید هم همینطور و این موقعیتشان دو حالت
دارد اول در پول درآوردن و دوم در آرامشتتی که به مردم خودشتتان دارند میدهند .این صتتنعت بیشتتترین بازدهی و
کمترین ضتترر رو دارد و ایکاش از این بازدهی بستتیار زیاد گردشتتگری در جهت نیل به اهدافمان در چابهار استتتفاده
بیشتر میبردیم.



حس خوشایند مردم از سفر و گردشگری

ازجمله ویژگیهای برجسته گردشگری و صنعت گردشگری این است که شما حس خوبی و خوشایندی از هزینه
کردن برای ستتفر دارید؛ یعنی اینکه شتتما هزینه میکنید تا به ازای آن مردم و جاهای دیدنی آن منطقه حس خوبی داشتتته
با شید و این مو ضوع ازجمله مو ضوعاتی ا ست که کمتر به آن توجه می شود .ک شورهایی که ح سا سیت بی شتری به این
موضوع داشته باشند ،سود زیادی کسب میکنند.
در همین رابطه ،یکی از مدیران که با او مصاحبه شده است ،براین باور است که:
حس خوشایند مردم ترکیه از نحوه درآمد و پول درآوردن دولت رو مقایسه کنید با حس مردم آمریکا .چون آمریکا
اکثر هزینه و درآمد خود را از فروش فناوری پی شرفته ساخت ا سلحه به د ست میآورند ترکیه از طریق شادی .شما با
رغبت به ترکیه ستتفر میکنند و بهنوعی دارد جیب شتتما را خالی میکنند و آنطرف شتتما هم حس خوبی دارید تازه
آنها را دوست دارید .شما رفتی پول داده اید برای اینکه حس بهتری نسبت به آن مردم داشته باشید و این نکته اصلی
صتنعت گردشتگری استت که ماها به آن توجه نمیکنیم و این حس خوشتایند از ستفر مطمئناً از ستفر به چابهار هم به
د ست می آید و ما باید در این زمینه بی شتر تالش کنیم تا گرد شگران حس خو شایند بی شتری از سفر به چابهار دا شته
باشند.



گردشگری؛ یعنی مهمانی و استفاده از ظرفیتهای باالی مهماننوازی

میتوان گردشگری را یک نوع مهمانی دانست ،مهمانیای که شما دستهجمعی و به همراه خانواده و خویشاوندان،
مهمان یک شهر و اهالی یک شهر هستید؛ یعنی اینکه همه اهالی شهر ،میزبان گردشگران هستند و این گردشگران مهمان
همه اهالی آن منطقه هستند .نوع مهمانی و پذیرایی از مهمانان در تغییر نوع نگاه و ارزیابیهای درخور تحسین یا برعکس
این گردشگران از اهالی شهر تأثیرگذار است.
این نکته هم از دید مدیران دور نمانده است و یکی از مدیران دراینباره میگوید:
گردشتتگری یعنی مهمانی ،یعنی پذیرایی و استتتقبال از گردشتتگران .اگر یک کرمانی بیاید خونه یک بلوچ و بگوید
میخواهم بروم هتل ،سریع فرد بلوچ میگوید چرا هتل؟ و این افراد واقعاً شوکه می شوند پس گردشگری یعنی همین
مهمانی و این بزرگترین ظرفیت ماستتتت .به خاطر آن که ما تخصتتتص مهماننوازی را داریم و ذاتاً متخصتتتص و
مهماننواز هستیم و این مهماننوازی یک فرصت است و ما باید بیشتر از این فرصت مهماننوازی استفاده کنیم.
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استیگمای موقعیتی عامل دفع گردشگران

استتتیگما به مفهوم مجموعهای پیش داورانِ ،رفتارهای قالبی و تبعیضآمیز ،ستتاختار اجتماعی ستتوگیرانه از ستتوی
بیشتتتر افراد اجتماع در مورد زیرگروه بیاعتبار در نظر گرفتهشتتده استتت .این مفهوم ،شتتامل فرایندهای برچستتب زدن،
تصورات کلیشهای جداسازی ،واکنشهای هیجانی ،از دست دادن موقعیت و تبعیض در یک موقعیت قدرت است .استان
سی ستان و بلوچ ستان همواره یکی از ا ستانهایی بوده ا ست که بهعنوان ناامنترین منطقه و ا ستان شناخته شده ا ست و این
نوع شناخته شدن ضربات سنگینی بر پیکره گردشگری شهرهای استان زده است که چابهار هم از این قاعده مستثنی نبوده
است .بیشتر گردشگرانی که به این شهر سفر میکنند ،چابهار را بهعنوان یک موقعیت و مکان ناامن می شناسند و این داغ
ننگی است که بر پیشانی شهر چابهار و سایر شهرهای استان خورده است و این برچسب منفی همیشه با گردشگران همراه
است ،باوجوداینکه تا حدود زیادی تغییر کرده است و این نوع برچسب منفی بهبود پیداکرده است.
یکی از گردشگران در زمینه برچسب منفی شهر چابهار میگوید:
همی شه این نوع ت صور رو دا شتم که شهرهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان و چابهار ازجمله ناامنترین نقاط ایران به
شمار میآیند و سعی میکردم کمتر به این مناطق سفر کنم ،چون نمیخواستم جونم رو به خطر بیاندازم.

یکی دیگر از گردشگران معتقد بود که:
ازلحاظ ناامنی وجود امنیت کم ،همی شه این اح ساس رو دا شتم که شهرهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان ناامنترین
هستند و به خاطر همین موضوع سعی میکردم از سفر به این نقاط خودداری کنم .چون این ترس و ناامنی همیشه با ما
بود.



تصورات قالبی درباره مردم چابهار

تصور یا تفکر قالبی (کلیشهای) ترکیبی از نگرشها و پیشداوریهاست و به هر نوع باور تعمیمیافته به حد اغراق
و اغلب نادرست ،درباره گروهی از مردم اطالق میشود که شخص بر پایه آن چنین میپندارد که همه افراد آن گروه از
ویژگی معینی برخوردارند .ازنظر جامعهشناسی تصورات قالبی ،باورهای تعمیمیافتهای است که درباره برخی از اقلیتهای
مذهبی ،نژادی و قومی ساختهوپرداخته میشود .اعضای این اقلیتها ،ویژگیهای شخصیتی و الگوهای رفتاری خاص و از
پیش تعیینشدهای از خود نشان میدهند؛ بنابراین ،تصورات قالبی در برابر استدالل مخالف سخت مقاومت میکند و فردی
که دارای باورهای قالبی است ،همواره دچار تعصب میشود .بر اساس همین ،میتوان گفت که تصورات قالبی که درباره
مردم بلوچ و اهالی شهر چابهار وجود دارد هم ازجمله عواملی است که مانع ورود گردشگران زیاد به شهرهای استان و
بهویژه شهر چابهار میشود که به چند نمونه اشاره میشود.
یکی از گردشگران میگوید :از قبل این تصور رو داشتم که همه بلوچها خیلی خشن و بیرحم هستند و اصالً نمیشه
با آنها حرف زد و در صورت کوچکترین حرفی ،کامالً آشفته می شوند .مثالً از قبل این تصور رو داشتم که هنگام
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خرید ا صالً جروبحثی انجام ندهم چون سریع آن فرد خ شن می شود .در صورتیکه وقتی به اینجا آمدم ،خودم دیدهام
که اصالً اینجوری نیست .این مردم به نظرم بهترین هستند.

یکی دیگر از گردشگران براین باور است که:
این تصور رو داشتم که همه بلوچها حداقل یک اسلحه با خودشان دارند و همه بلوچها مسلح هستند و نمیشه با آنها
حرفی زد .زمانی که به اینجا آمدم و با این مردم نشستوبرخاست داشتم ،واقعاً بینظیر هستند .ساده و دوستداشتنی
و...



حس ناامنی عاملی برای دفع گردشگران

احساس امنیت پدیده روانشناختی-اجتماعی بوده که دارای ابعاد گوناگونی است .این احساس ناشی از تجربههای
مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد مختلف به صورتهای گوناگون آن را تجربه
میکنند .منابع تأمینکننده احساس امنیت برای افراد و گروههای مختلف جامعه نیز متفاوت از همدیگر است و در سطوح
مختلف اثرگذاراستتت .احستتاس امنیت تحت تأثیر عوامل مختلفی استتت که یکی از اصتتلیترین آنها رستتانههای جمعی
ا ست؛ زیرا در ع صر حا ضر که ع صر اطالعات ا ست ،قالبهای ذهنی و ساختار گرایش و ارزیابی افراد از و ضع امنیتی
جامعه ،نوع اطالعرستتتانی از حوادث و اتفاقات ،جنایات ،تصتتتادفات و ...تعیین میشتتتود و این ویژگی تعیینکننده برای
رستتانهها ،روزبهروز گستتتردهتر میشتتود .این نوع احستتاس بهعنوان احستتاس و نگاه مستتلط درباره مرزهای شتترقی و همه
مرزهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان شناخته می شود و ازجمله عواملی ا ست که میتوان از همه قابلیتهای گرد شگری
استفاده برد؛ چراکه به علتهای مختلف و گزارشهای صداوسیما ازجمله ناامنترین مرز شناخته میشود.
یکی از گردشگران درباره ناامنی میگوید:
زمانی که از کرمان به ستتتمت چابهار حرکت کردم ،همش ترسولرز داشتتتتم که نکنه کستتتی بهم حمله کند و همه
وستایل و جیبهای ما رو خالی کند .از ستوی دیگر با این هشتدارها :مثلاینکه فقط در روز در این مستیرها تردد کنید
هم باعث شده بود ترسمان چند برابر شود .درصورتیکه من چیز خاصی ندیدم و تازه یک قسمت از مسیر رو هم در
شب رانندگی کردیم.

همچنین گردشگر دیگری هم به همین موضوع اشاره کرد:
با ا صرار زیاد موفق شدم خانواده ام رو را ضی کنم که به چابهار بیاییم .چون ترس و ناامنی فراوان دا شتند و خیلی از
این مرزها میترستیدند .تازه خودم هم میترستیدم ولی میدانستتم که دقیقاً اینجور نیستت .تبلیغات رستانهها و بهویژه
صداوسیما و فیلمهای که ساخته شده بود در این حس ناامنی خیلی تأثیرگذار هستند و به خاطر همین فیلمها ،خانوادهام
راضی نمیشدند.
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نگاه جزیرهای مدیران منطقه آزاد آفتی برای گردشگری چابهار و حومه

نگاه خاص ویژه مدیران منطقه آزاد به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد و اینکه اصالً برنامهای برای مناطق حومه و
شهر چابهار نداشتند و تنها به محدوده جغرافیایی منطقه آزاد توجه میکردند و همه سرمایهگذاریها و امکانات را فقط
برای این محدوده جغرافیایی در نظر می گرفتند ،یک نوع توسعه نامتوازن میان منطقه آزاد و حومه منطقه آزاد به وجود
آورد که خوشبختانه این نوع نگاه خیلی متعادلتر شده است و مدیران منطقه آزاد رویه خود را تغییر دادهاند و
سرمایهگذاریهای زیادی در شهر چابهار و حومه انجام دادهاند.
یکی از مدیران شهری چابهار بر این باور است که:
منطقه آزاد بهعنوان یک منطقه اقتصتتادی باید به نقاط همجوار و حومه هم توجه ویژهای داشتتته باشتتد که منطقه آزاد
چابهار هم از این قاعده مستتتثنی استتت باید در زمینه توستتعه و بهویژه توستتعه گردشتتگری شتتهر چابهار برنامهریزی و
اقدامات بیشتری انجام دهد تا نوعی توازن توسعه بین منطقه آزاد و شهر چابهار ایجاد شود .اگر همفکر کنیم که ممکن
است بهصورت جزیرهای عمل کنیم ،میتوانیم جوابگوی انتظارات گردشگران باشیم که وقتی به چابهار وارد میشوند
ا صالً اینجوری نی ست چون برای ک سی که وارد شهر چابهار و یا منطقه می شود ،این مرزبندیها ا صالً مفهومی ندارد
و ...ا صالً کاری ندارد که این مناطق کجا ه ستند بلکه می گوبند :من رفتم چابهار آنجا ا صالً سرویس بهدا شتی وجود
نداشت .یک منطقه همجوار با چابهار کالً کپرنشین بودند و از این حرفها .این نوع گردشگرها میتواند بهعنوان یک
ستتفیر ،منعکسکننده نقاط ضتتعف و قوت ما و مدیریت شتتهری باشتتند از این نظر من معتقدم که از این نگاه جزیرهای
بیرون بیایم و یک نگاه تعاملگرایانِ بین شتتهر چابهار و منطقه آزاد چابهار ایجاد شتتود .تا بتوانیم یک شتتهری که ادعا
میکنند توسعهیافتهترین نقطه توسعه استان است را داشته باشیم.



مشکالت اقامتی مانعی برای توسعه گردشگری

در سالیان گذ شته و همچنین هنوز هم شهر چابهار در رابطه با مو ضوع اقامت گرد شگران با م شکالت عدیدهای
دستوپنجه نرم میکند و همچنان دشواریهایی در بحث اقامت وجود دارد و این موضوع به اصلیترین چالش و دغدغه
گرد شگران تبدیل شده ا ست .از عواملی که در این م سئله دخیل ه ستند ،میتوان به عدم توازن م سافرت در همه ماههای
سال ا شاره کرد؛ چراکه بی شتر م سافران و گرد شگران فقط در تعطیالت نوروز به چابهار سفر میکنند و در ماههای دیگر
سال خبری از مسافر و گردشگر نیست.
یکی از مدیران در این رابطه براین باور است که:
ازلحاظ اقامت ،مستتافران هم با مشتتکالت عدیدهای دستتتوپنجه نرم میکنیم و در بین این ستتالها رشتتد چندانی پیدا
نکرده استتت چون مستتافرانی که به چابهار میآیند بهصتتورت متوازن و در طول و همه ایام ستتال نیستتت و به خاطر همین
سرمایهگذاران ،زیاد مایل نی ستند چون فقط در نوروز میتوان هزار تخت آماده و مهیا کرد و در سایر ایام مثالً فقط 6
تخت پر شود.
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یکی از گردشگران میگوید:
ازجمله ا صلیترین دغدغهای که دا شتم همین مو ضوع ا سکان بود .هرجایی که رفتم از قبل پر بود و ا صالً یک شب
در پارک خوابیدم و این برای شهر چابهار خوشایند نیست و باید فکری برای این موضوع شود.



محدودیتهای قانونی مانعی برای توسعه گردشگری

هر کشوری قانون خاص خودش را دارد و بر اساس این قانون باید برنامهریزیها انجام شود که قانون اساسی و هم
قانون شتترع به نظر برخی ،محدودیتهایی برای توستتعه گردشتتگری ایجاد میکند و این محدودیتها بیشتتتر در مناطق
ساحلی نمود پیدا میکند.
یکی از مدیران در این رابطه براین باور است که:
محدودیتهای ما به قوانین کشوری برمیگردد که این قوانین نشاءت گرفته از قوانین شرعی است .ممکن است که
گردشگری به یک شهر بندری یا ساحلی برود آنجا در بغل دریا راحت باشد .در اینجا نه قوانین اجازه همچنین چیزی
را میدهد و نه سنتهای دینی و قومی .ولی ما میتوانیم این را هدفمند کنیم و همین استفاده را بهگونهای به کار ببریم
که تظاهر به فساد نشود اگر یک مقدار در این زمینه خالقیت داشته باشیم و نوعی نوآوری داشته باشیم با نوآوری که
با قوانین شرع تضادی نداشته باشد در این زمینه هم میتوانیم موفق باشیم.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که
محدودیتهایی که منطقه دارد نیاز به م صوبات مجلس شورای ا سالمی دارد و این موانع برای خدمتر سانی منطقه
ایجاد مانع میکنند ،چون م صوبات مجلس مخالف این مو ضوع ه ست .چون هم آنگونه که از ا سمش برمیآید باید
آزاد عمل کنند که این مصوبات مجلس این آزادی را از منطقه گرفته است.



حاشیهنشینی مانعی برای سرمایهگذاری

چابهار ازجمله شتتهرهایی استتت که جمعیت حاشتتیهنشتتینی باالیی دارد و این موضتتوع مستتائل متعددی بر شتتهر و
مدیرت شتتهری و بهویژه در بحث گردشتتگری دارد؛ چراکه نمود و ظاهر خوبی برای آن شتتهر ندارد .بهصتتورت خاص
حاشتتیهنشتتینی برای ستترمایهگذاری هم موانع زیادی ایجاد میکند و در مناطقی که رشتتد حاشتتیهنشتتینی زیاد باشتتد ،تمایل
ستترمایهگذاران برای ستترمایهگذاری کاهش پیدا میکند و این موضتتوع برای شتتهر چابهار صتتادق استتت و ازجمله عوامل
اصلی عدم سرمایهگذاری باال همین موضوع حاشیهنشینی است.
درباره موضوع حاشیهنشینی و سرمایهگذاری ،یکی از مدیران معتقد است که:
مورد دیگری که باید بهش اشارهکنم ،بحث جذب سرمایهگذار است .زمانی که از سرمایهگذار صحبت میکنیم باید
متوجه شتتویم که ستترمایهگذار پول خود را جایی ستترمایهگذاری میکند که از تمام نقاط اطمینان کافی داشتتته باشتتد.
ضتتتمن اینکه برای یک ستتترمایه گذار ،اولین چیزی که اهمیت دارد .امنیت ستتترمایهاش استتتت که به چندین عامل
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برمیگردد به صورت موردی میتوان به بحث حاشیهنشینی شهر چابهار اشاره کرد که نباید وجود داشته باشد و دیده
شود و بهنوعی باید ساماندهی شود .اگر مایلیم سرمایهگذاران وارد شود.
وجود حاشیهنشینی برای توریسم هم جالب نیست درصورتیکه االن جمعیتی بالغبر  20هزار حاشیهنشین داریم .در
سالهای گذشته ما سرمایهدارانی داشتهایم که برای سرمایهگذاری وارد منطقه شدهاند و به خاطر موقعیت خیلی خاصی
که دارد وضعیت چابهار را خوب دیدهاند ،ولی وقتی اطراف شهر چابهار میبینند منصرف شدهاند و گفتهاند خود شما
برای سرمایهگذاران موانع ایجاد کردهاید و این حاشیهنشینی ،سرمایه سرمایهگذار را به خطر میاندازد.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
در حال حا ضر خیلی مع ضالت هم در شهر و هم در منطقه داریم .ما باالترین آمار حا شیهن شینی به ن سبت جمعیت را
داریم .وضعیت مدارس و آموزش بسیار نابسامان است وضعیت آب با مشکالت زیادی برخوردار است تصفیهخانهای
وجود ندارد و اینها در عدم سرمایهگذاری مناسب تأثیرگذار هستند.



سیاستهای ضد توسعه گردشگری دولت

سیا ستهای دولتهای مختلف هم در تو سعه گرد شگری و هم در عدم تو سعه گرد شگری در یک منطقه نقش
مهمی دارد و این نقش و تأثیر ،بارزتر و پررنگتر از هر عامل دیگری است که متأسفانه در چند سال اخیر این سیاستها
و برنامهها باعث کاهش گردشگری در شهر چابهار شده است و بهنوعی عاملی منفی و ضد توسعه برای گردشگری شهر
چابهار بوده است.
در همین زمینه یکی از مدیران میگوید:
متأسفانه بعضی مواقع برای اجرای سیاستهای دولت نگاه کارشناسی وجود ندارد .مثالً در دوره احمدینژاد ،سازمان
میراث فرهنگی یک کمپ ایجاد کرد با صرف میلیاردها ریال؛ اما چون زیر ساختهای الزم مثل برق ،د ستر سی و ...
را ایجاد نکرد ما دیدیم که این کمپ کامالً متروکه شد و آن کمپ که امکانات زیادی هم دا شت از بین رفت و همه
امکانات آن کمپ را دیگران غارت کردند .االن آن مجموعه کامالً بالاستتتفاده استتت .چون کار مطالعاتی قوی و کار
کارشناسی قوی قبل از انجام طرح انجامنشده بود.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
رویکردهای دولت میتواند حامی یا مانع شتتود که در حال حاضتتر این رویکرد مثبت استتت و بهنوعی نقش ترانزیتی
چابهار و رویکرد مثبت دولت به این نقش میتواند در سایر جنبهها هم تأثیرگذار باشد.



دولتی سازی و خصوصیسازی سواحل ،آفت توسعه گردشگری

یکی مستتائلی که مدیران شتتهری و منطقه آزاد با آن دستتتوپنجه نرم میکنند ،دولتی ستتازی و خصتتوصتتیستازی
سواحل دریای چابهار است .منطقه اصلی و مهم گردشگری شهر چابهار ،ساحل است که متأسفانه اکثر در تسلط ارگانها
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و سازمانهای دولتی ا ست و کمتر از این ساحل در بحث گرد شگری ا ستفاده شده ا ست و این ارگانها و سازمانهای
دولتی اجازه چنین برنامهای را نمیدهد.
یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:
در بحث گردشگری ما آفتهایی وجود دارد؛ مثالً در خلیج چابهار بهعنوان کشتیسازی مجوز دادهاند .در دل پیکره
گردشتتگری ،کشتتتیستتازی زدهاند که مانع ورود گردشتتگران به این موقعیت شتتدهاند .یا بهترینها و مهمترین جای
چابهار ،دریای بزرگ است که متأسفانه این مکان را همینجوری ادارات دولتی دارند به خود اختصاص میدهند تا به
انتهای و نزدیک دریا رسیده است.

یکی دیگر از مدیران شهری معتقد است که:
در مورد توسعه گردشگری محدودیتهای وجود دارد که ازجمله مهمترین اینها میتوان به زیادهخواهی سازمانها
و ارگان های دولتی و نظامی اشتتاره کرد ،چراکه یکی از بهترین جاهای چابهار ،دریا و ستتاحل آن هستتت که متأستتفانه
این سازمانها و ارگانها همه این ساحل رو به خودشان اختصاص دادهاند و اکثر این ساحل رو دیوار کردهاند .میتوان
به سازمان بنادر اشاره کرد ،به سپاه ،دانشگاه و ...اشاره کرد که دسترسی مردم رو به این ساحل زیبا غیرممکن ساختهاند
و میتوان از اینها استفاده و بهرهای برد.



پتانسیلهای گردشگری چابهار

شتتهر چابهار یکی از شتتهرهای استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان استتت که از بنادر بزرگ ایران استتت و البته تنها بندر
اقیانو سی ایران ا ست و ازجمله شهرهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان ا ست که بی شترین جاذبههای گرد شگری را دارد و
ازجمله نقاطی به شمار میآید که بیشترین گردشگران را جذب میکند .چابهار جاذبههای دیدنی بسیاری دارد که هرساله
ستتیل عظیمی از گردشتتگران و مستتافران را بهستتوی خود جلب میکند؛ همچنین چابهار به علت آنکه منطقه آزاد تجاری
ا ست ،قیمتهای منا سبی برای خرید دارد و در خود شهر منطقهای به نام منطقه آزاد ا ست که محل قرار گرفتن بازارها و
مجتمعهای تجاری آن است و سالیانه مسافران بسیاری را برای خرید به سمت خود میکشاند .به علت آبوهوای چابهار
پوشش گیاهی خاص و منحصربهفردی در اطراف شهر مشاهده میشود که گردشگران زیادی را جذب میکند.
در این زمینه ،یکی از مدیران معتقد است که:
به لحاظ گردشگری اگر بخواهیم سهمی برای گردشگری برایش در نظر بگیریم چابهار سهم قابلتوجهی ندارد .ولی
اگر بخواهیم در مورد جذابیتهای گرد شگری شهر چابهار اظهارنظر کنیم؛ شاید در سواحل جنوبی ایران نظیری مثل
چابهار نداریم.

همچنین یکی دیگر از مدیران درباره قابلیتهای بالقوه گردشگری چابهار معتقد است که:
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چابهار یکی از شهرهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان ا ست که ظرفیتهای زیاد گرد شگری دارد و این ظرفیتها و
پتانستتتیل ها خدادادی هستتتتند و خودمان هیچ هزینهای برای وجود این ظرفیت ها نکردهایم و از طرف دیگر برای
شکوفایی و بالفعل کردن این ظرفیتها هم متأ سفانه سرمایهگذاری زیادی انجام ندادهایم و متأسفانه از این پتانسیلها و
ظرفیتها بهرهای نبردهایم .من یک خاطره ای تعریف کنم از زمانی که در دانشگاه مالزی مشغول به تحصیل بودم و به
اکثر نقاط ساحلی آ سیای شرقی مثل سریالنکا ،مالزی ،اندونزی و ...سفرکرده بودم و یکبار در جزیره بالی که یکی
از بهترین جزایر زیبایی جهان است قدم میزدم با یک توریست سوئدی در آنجا مالقات کردم و از من پرسید ،کجایی
هستتتید و گفتم ایران تا رستتیدیم به چابهار که با تعجب ستتؤال کرد که چابهار به آن زیبایی را ول کردهاید و به جزیره
بالی آمدهاید و تعریف کرد که در ستتتال  1358به چابهار و قبل از انقالب آمدهام و آن ستتتاحل زیبایی که در چابهار
دیده بودم در هیچ جای جهان ندیده ام .ما این ساحل زیبای را داریم ولی متأسفانه استفاده الزم و بهره الزم را نبردهایم.

عالوه بر این ،یکی دیگر از مدیران هم براین باور است که:
در مورد ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری شهر چابهار باید بگوییم که چی ندارد ،چراکه همه جنبههای مختلف را
دارد .توری سم و ژئوتوری سم ،گرد شگری فرهنگی ،گرد شگری تاریخی ،گرد شگری دریایی درمانی و  ...هر آنچه در
بین تمامی زیرمجموعههای صنعت توریسم وجود دارد چابهار همه را باهم دارد.

همچنین میتوان به نظر یکی دیگر از مدیران اشاره کرد که میگوید:
شتتتهر چابهار به لحاظ موقعیت جغرافیایی و ازنظر اقلیمی و آبوهوایی همواره بهعنوان یکی از شتتتهرهای جذاب
گردشگری مطرح بوده است .وجود پتانسیلهای بالقوهای که شهر چابهار دارد و ازلحاظ همجواری که با دریا دارد و
دارا بودن دو ستتاحل آرام و اقیانوس بهعنوان یکی از شتتهرهای بندری منحصتتربهفرد کشتتور محستتوب میشتتود که
موردتوجه گردشگران و سیاحتگران داخلی و خارجی در اکثر ایام بوده است.

گردشتتگرانی هم که مصتتاحبه کرده اند ،هم به پتانستتیلهای بالقوه چابهار اشتتارهکردهاند .در همین زمینه یکی از
مشارکتکنندگان معتقد بود که:
چابهار واقعاً بینظیر استتت و همهچیز دارد .زمانی که به چابهار آمدم واقعاً متحیر شتتدهام که مثالً هم دریای کوچک
رو دارد که دریا کامالً آرام است و هم دریا بزرگ رو دارد کهموجهایش به بیش از چند متر میرسد.

یکی دیگر از گردشگران هم معتقد بود که:
چابهار جای خیلی دیدنی است که هم جای خوبی برای خرید است و همجایی برای سیاحت و گردشگری .هر موقع
که با خانوادهام به چابهار آمدهام ،چیز جدیدی دیدهایم و اصالً برایم تکراری نبوده.

در همین رابطه یکی دیگر از گردشگران معتقد است که:
حیف استتت این شتتهر به این زیبایی که اینهمه ظرفیت و پتانستتیل در همه زمینههای و ابعاد گردشتتگری رو دارد که
اکثر این ظرفیتها خدادادی هستند ولی قدر اینها رو نمیدانیم و ازشان بهرهای نمیبریم.
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چابهار؛ تجربه چهار بهار

چابهار یکی از شتتتهرهایی استتتت که آب هوای ویژهای دارد وضتتتیعت آبوهوای اش متفاوت از ستتتایر جاهای
ک شورمان ا ست؛ چراکه در ف صل سرما که بی شتر مناطق ایران دارای آبوهوای سرد ه ستند و در بع ضی جاها یخبندان
ا ست و برف میبارد ،هوای چابهار ،بهاری ا ست و در تاب ستان ،ماههای مرداد و شهریور هم که و ضعیت آبوهوای اکثر
مناطق ک شورمان گرم ا ست ،و ضعیت هوایی چابهار به علت ورزش بادهای مون سون ،بهاری ا ست؛ یعنی اینکه و ضعیت
آبوهوایی چابهار در هر چهارفصل ،بهاری و خنک است.
یکی از مدیران درباره شرایط آبوهوایی چابهار میگوید:
ازجمله دیگر ظرفیتهای شهر چابهار میتوان به نوع آبوهوای چابهار اشاره کرد که واقعاً خاص ویژه شهر چابهار
هستتت چونکه در ماههای مثل تیر ،مرداد و شتتهریور که همه شتتهرهای ایران گرم میباشتتند ،در شتتهر چابهار بادهای
مونستتون میورزد و این باد هوای شتتهر چابهار رو خنک میکند و همچنین در فصتتل زمستتتان که اکثر شتتهرهای ایران
سرد و یخ بندان هستند ،شهر چابهار هوای بهاری دارد و اصالً خبری از هوای سرد و یخبندان نیست.

یکی از مشارکتکنندگان در مصاحبه هم در رابطه با این موضوع معتقد است که:
آبوهوای چابهار خیلی خاص ویژه ا ست و همانگونه که از ا سمش معلوم ا ست همی شهبهار ا ست یعنی چهارف صل
بهار در شهر چابهار داریم.

همچنین یکی دیگر از مشارکتکنندگان در مصاحبه معتقد بود که:
خودم تجربه سفر در فصل زمستان رو به چابهار ندارم .ولی دوستانم که به اینجا آمده بودند بهم همیشه میگفتند که
در فصل زمستان اینجا هوا بهاری است تا اینکه زمستان امسال به اینجا آمدم واقعاً هوا بهاری بود و خیلی لذت بردم.



چابهار؛ هندکوچک ایران

به علت نوع و شرایط آبوهوایی و نوع میوههای گرمسیری که در چابهار کشت می شود ،چابهار به هندکوچک
ایران م شهور است؛ همچنین یکی دیگر از دالیل این نامگذاری نوع پوشش زنان و مردان است که شباهتهای زیادی با
نوع پوشش بعضی از هندیها دارد .بر اساس همین موضوع یکی از مواردی که چابهار را با آن در کشورمان می شناسند،
هند کوچک هستتتت که این موضتتتوع هم از دید مدیران و مشتتتارکتکنندگان پنهان نمانده استتتت و افراد زیادی به این
موضوع اشارهکردهاند.
در همین رابطه ،یکی از مدیران شهری چابهار میگوید:
چابهار به نظرم از همه نظر شتتبیه به هند استتت ولی هندیها از پتانستتیلها و ظرفیتهایی که وجود داشتتته ،حداکثر
استتتتفاده رو بردهاند .هم از ظرفیت های کشتتتاورزیشتتتان حداکثر استتتتفاده رو بردهاند و هم از ظرفیت های دریا و
ساحلی شان .ولی متأسفانه ما از این ظرفیتها استفاده نبردهایم و به خاطر همین خیلی جا داره تا چابهار به هند کوچک
واقعی تبدیل شود.
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یکی از مشارکتکنندگان در مصاحبه هم معتقد است که:
زمانی که وارد چابهار شتتدم ،یکلحظه احستتاس کردم ،وارد هند شتتدهام ،چراکه میوههایی مثل نارگیل و انبه و موز
فقط در هند وجود دارد و از ستتوی دیگر به نوع پوشتتش هم نگاه کردم که شتتباهتهای زیادی با هند داشتتت و اینها
همه در چابهار وجود داشتند.



اهمیت استراتژیک چابهار

بر اساس پیشبینی محققان سازمان ملل در زمینه حملونقل بینالمللی ،حدود نیمی از حملونقل جهان میان خاور
دور با ستتایر نقاط دنیا انجام میشتتود .از مجموع ستته کریدور حملونقل جهانی که کارشتتناستتان ستتازمان ملل برای این
امر پیشبینی کردهاند ،سه کریدور از ایران میگذرد و چابهار نقطه عبور جنوبیترین کریدور شرقی–غربی جهان خواهد
بود .این کریدور از «دروازه ابریشم» در چین آغاز می شود و قلب اقتصاد این کشور؛ یعنی استان کانتون را تغذیه کرده و
به سرزمین آ سیای جنوب شرقی میپیوندد و پس از طی این م سیر وارد هندو ستان شده و با عبور از شهرهای مهم این
ناحیه مانند کلکته ،ناکپور ،جایپور ،حصیرآباد ،کراچی و بن قاسم به چابهار میرسد.

بندر چابهار یکی از راههای آ سان و راهبردی د ستر سی به آبهای آزاد برای شش ک شور محاط در خ شکی در
آ سیای میانه ا ست .بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه د ستر سی ک شورهای مح صور در خ شکی
آستتیای میانه (افغانستتتان ،ترکمنستتتان ،ازبکستتتان ،تاجیکستتتان ،قرقیزستتتان و قزاقستتتان) به آبهای آزاد استتت از اهمیت
فراوانی برخوردار ا ست و سازندگی و سرمایهگذاری فراوانی در آن صورت میگیرد؛ ازجمله ساخت ا سکله ،افزایش
گنجایش بارگیری ک شتیهای اقیانوسپیما ،ساخت راهآهن به سوی آ سیای میانه و احداث فرودگاه بینالمللی .این بندر
یکی از چهارراههای مهم کریدور شمال-جنوب بازرگانی جهانی است.

درباره اهمیت استراتژیک چابهار ،یکی از مدیران میگوید:
چابهار ازجمله معدود شهرهایی است که اهمیت استراتژیک دارد و این اهمیت به علت دسترسی به آبهای آزاد و
حملونقل بینالمللی ا ست؛ چراکه چابهار به همه راههای آزاد د ستر سی دارد و میتوان از این ظرفیت بالقوه حداکثر
استفاده را برد .اگر این منطقه در جای دیگری از جهان بود ،االن بهشت بود و از همه این ظرفیتها حداکثر استفاده رو
میبردند.



ساحل اقیانوسی و آرام بهعنوان ظرفیت گردشگری

از جمله ا صلیترین ظرفیتهای چابهار ،وجود دریا و ساحل بکر آن ا ست .این ساحل آنچنان ق شنگ و جذاب و
دیدنی است که بیش از نیمی از گردشگران فقط برای دیدن این ساحل به شهر چابهار میآیند .چون خاص و ویژه است،
چون همزمان دو نوع ساحل آرام و اقیانوسی دارد .ساحل آرام آن تا بیش از یک کیلومتر کامالً آرام است و عمق اش به
یک متر نمیرسد و جای دیدنی برای ورزشهای دریایی آرام است و از سوی دیگر مناسب شنا است .ساحل اقیانوسی یا
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دریا بزرگ نیز ساحلی است که موجهایش به بیش از ده متر و عمق اش هم به بیش از دهها متر میرسد و این نوع ساحل
مناسب ورزشهای مثل موج سواری ،غواصی ،اسکی روی آب و ...است و فاصله این دو ساحل هم زیاد نیست.
در رابطه با همین موضوع یکی از مدیران میگوید:
وجود پتان سیلهای بالقوهای که شهر چابهار دارد و ازلحاظ همجواری که با دریا دارد و دارا بودن دو ساحل آرام و
اقیانوس بهعنوان یکی از شتتتهرهای منحصتتتربهفرد بندری کشتتتور محستتتوب میشتتتود که موردتوجه گردشتتتگران و
سیاحتگران داخلی و خارجی و در اکثر ایام بوده است.

بیشتر گردشگرانی که به چابهار سفرکردهاند از این جذابیتهای ساحلی واقعاً شوکه شده بودند که در همین زمینه
یکی از این گردشگران معتقد بود که:
چابهار محشتتر استتت ،شتتهری جذاب و دیدنی ،شتتهری که هم دریا کوچک رو دارد که کیف میدهد برای شتتنا و
آبتنی چون تا چند کیلومتر عمق اش زیاد نیستتت و از ستتوی دیگر برای دیدن موجهای با چندین متر فاصتتله زیادی
نباید رفت و این برایم واقعاً جذاب و فراموشنشدنی هستند.

همچنین یکی دیگر از گردشگران میگوید:
زمانی که به چابهار آمدم ،دو نوع ساحل رو دیدم یعنی دریا بزرگ و دریا کوچک .از سوی دیگر در کنار هم بودن
این دو نوع ساحل یکچیز بینظیری است تا حاال جای دیگر ندیدهام و حتی نشنیدهام .چون برای همه گروههای سنی
و هر نوع ورزش این دو نوع ساحل مناسب و مطلوب هستند.



سهم پایین چابهار از صنعت گردشگری

باوجوداینکه چابهار از پتانستتتیلها و ظرفیتهای گردشتتتگری باالیی برخوردار استتتت و بیشتتتتر ابعاد و جنبههای
گردشتتگری در چابهار وجود دارد و بیشتتتر این پتانستتیلها و ظرفیتها نیز خدادادی استتت و کمتر خود افراد و مدیران
سهمی در وجود یا عدم وجود این پتان سیلها دا شتهاند؛ اما بااینهمه پتان سیل و جاذبههای گرد شگری متعدد ،چابهار هنوز
جایگاه و ستتهم باالیی در گردشتتگری ندارد؛ باوجود جاذبههای گردشتتگری و جنبههای مختلف گردشتتگری ،جمعیت
زیادی به چابهار نمیآیند ،باوجوداینکه در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است.
در رابطه با همین موضوع ،یکی از مدیران بر این باور است که:
بهعنوان ک سی که در منطقه ه ستم اح ساس می شود جنس گرد شگری روزبهروز در حال تغییر ا ست از گرد شگران
محلی شتتهرهای اطراف دارد همینطور شتتعاعش گستتتردهتر میشتتود و ما امستتال شتتاهد هستتتیم که گردشتتگران ما از
شهرهای مختلف ه ستند و این از پالکهای ما شین شان م شهود ا ست .این ن شان میدهد که به لحاظ پتان سیل و ظرفیت
توانستتتهایم جایگاه مناستتبی برای خودمان کستتب کنیم اما ازلحاظ ستتهم به دلیل عدم ستترمایهگذاری و آن ذهنیتهای
منفی تاریخی که نسبت به منطقه وجود داشته سهمی مناسب و متناسب با ظرفیتها و پتانسیلها نداریم.
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همچنین یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
به لحاظ گردشتتتگری اگر بخواهیم جایگاه مهمی برای چابهار در نظر بگیریم ،ستتتهم قابلتوجهی ندارد .ولی اگر
بخواهیم در مورد جذابیتهای گردشتتتگری شتتتهر چابهار اظهارنظر کنیم شتتتاید در ستتتواحل جنوبی ایران نظیری مثل
چابهار نداریم منتهی به دالیل مختلف که برخی ریشه تاریخی دارد و بخشی به دلیل اینکه تصویر نامناسبی از مرزهای
شرقی در داخل کشور نشان دادهشده است ،مانع این شده است که مردم به جذابیتهای گردشگری شهر چابهار توجه
کنند.



عدم معرفی و شناخت چابهار

یکی از عواملی که باوجود جاذبههای گردشتتگری متعدد شتتهر چابهار ،گردشتتگران کمی از این جاذبهها استتتقبال
میکنند ،عدم شناساندن و معرفی مناسب چابهار است؛ چراکه به صورت شایستهای این ظرفیت و پتانسیل به مردم معرفی
نشده است و مردم بهصورت کامل از این پتانسیلها و ظرفیتها آگاهی ندارند .در صورت معرفی بهتر و شایستهتر چابهار
بهیقین گردشگران بیشتری به چابهار میآیند.
یکی از مدیران دراینباره میگوید:
دو دلیل عمده برای عدم استقبال گردشگران از شهر چابهار وجود دارد اوالً چابهار را خوب نمی شناسند و شناسایی
و تصتتویرستتازی درستتتی نشتتده استتت ،دوم اینکه زمانی که به اینجا میآیند متوجه میشتتوند که هیچ امکانات اولیهای
وجود ندارد مثالً زمانی که گرد شگری وارد می شود اولین و سادهترین نیازش وجود سرویس بهدا شتی ا ست که یا
وجود آب و ...است و یا مثالً وجود یک سکو در کنار ساحل است که روی آن بنشینند.



مهیا نبودن زیرساخت و امکانات اولیه برای گردشگران

از نیازهای ضتتروری گردشتتگران این استتت که زیرستتاختهای اولیه و امکانات ابتدایی مثل آب آشتتامیدنی و
سترویسهای بهداشتتی مهیا باشتد .بهنوعی این نیازها ،پیشنیازی برای ستفر هستتند .در صتورت مهیا نبودن این امکانات،
گردشتتگران با مشتتکالت عدیدهای دستتتوپنجه نرم میکنند .متأستتفانه این نیازها و امکانات بهصتتورت مطلوب در ش تهر
چابهار برای گردشتتگران مهیا نیستتت و گردشتتگران در شتتهر چابهار هنوز با این نیازهای اولیه دستتتوپنجه نرم میکنند و
برای رفع این نیازها با مشکالت عدیدهای روبرو هستند.
یکی از مدیران درباره مهیا نبودن زیرساختهای الزم میگوید:
زیرساختها و امکانات اولیه برای گردشگری متأسفانه وجود ندارد و این بهنوعی همان قضیه مرغ و تخممرغ است
چونکه قبالً کسی نیامده ما به فکرمان نرسیده که این امکانات را مهیا کنیم.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
متأسفانه هم آنگونه که مستحضرید شهرهای گردشگری باید زیرساختهای اولیه و ابتدایی را داشته باشند و شهر
چابهار از این لحاظ در محدودیت کامل قرار دارد .بازخورد این قضیه این است که االن وقتی ایام نوروز می شود سیل
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مردم به اینجا میآیند و متأستتتفانه زیرستتتاختهای شتتتهری ما جوابگوی این جمعیت نیستتتت و همواره دچار مشتتتکل
می شویم و خود این گردشگران هم با مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند .گردشگر هر جا دنیا که سفر کند
نیازمند یک ستتری اقدامات اولیه از طرف مدیریت شتتهرهای آن منطقه استتت که متأستتفانه ورود این مدیریت شتتهری
برای ایجاد زیرساختهای شهری خیلی کم است اگرچه در چند سال اخیر تالشهای زیادی انجام شده است.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
ولی به نظر من شتتاید یکی از دالیلی که من به دوستتتانمان میگویم که االن خیلی در مورد چابهار تبلیغات نکنید ،به
این خاطر استتت که وقتی به اینجا میآیند و برمیگردند ،اگر امکانات برایش مهیا نباشتتد میتواند ستتفر بدی برایشتتان
با شد و میگویند من رفتم ،چیزی نبود ،نروید .لذا متنا سب با ح ضور گرد شگران ما باید در حوزه زیر ساختی تکمیل
کنیم.



عدم وجود راهنمای گردشگر

یکی از مو ضوعاتی که بی شتر گرد شگران به آن ا شارهکردهاند ،همین عدم وجود راهنمای گرد شگر ه ست .این
گردشگران میگویند :زمانی که وارد شهر چابهار و منطقه آزادشدهاند ،به کسی دسترسی نداشتند که از آنها اطالعاتی
درباره جاهای جذاب و جاذبههای گردشگری شهر ،منطقه و حومه چابهار بدهد و با مشکالت فراوانی روبرو شدهاند.
در همین زمینه یکی از گردشگران معتقد است که:
اصالً اینجا راهنمای گردشگری وجود ندارد که به ما بگوید کجا برویم یا نرویم و چه زمانهایی برای دیدن مکانها
برویم که جذابتر و جالبتر باشد.

یکی دیگر از گردشگران میگوید:
ازجمله اصلیترین مشکلی که من داشتم به عدم وجود راهنمای گردشگر برمیگردد .برای دیدن یکجا ،خیلی االف
شدهایم و کلی از وقتمان گرفته شد .اگر کسی راهنماییمان میکرد خیلی زود میتوانستیم برویم.



مناسب نبودن راههای دسترسی به چابهار

راههای د ستر سی هم هوایی و هم زمینی برای ورود به چابهار ا صالً منا سب این شهر نی ستند .یکی از گرد شگران
درباره این موضوع معتقد است که:
از ترس این راههای خیلی بد ،کلی از م سافران و گرد شگران از سفر به چابهار من صرف می شوند و ا صالً تمایلی به
سفر باوجوداین مسیرهای سخت پیدا نمی شود .اگر مسیرها مناسبتر باشند مطمئن باشید خیلی بیشتر مسافر به این شهر
میآید.

هزینه بلیط هواپیما هم ازجمله عواملی است که گردشگران کمتر به شهر چابهار سفر میکنند .یکی از گردشگران
در زمینه بلیط هواپیما میگوید:
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هزینه رفتوبرگشت سفر به چابهار به بیش از  500هزار تومان میرسد که خیلی زیاد است .االن تورهایی وجود دارد
که با همین هزینه ستتفر چندروزه به ترکیه رو میبرند .آدم مطمئناً ستتفر به ترکیه رو به چابهار با این هزینه زیاد ترجیح
میدهند.

یکی از مدیران معتقد است که:
یکی دیگر از اقداماتی که باید انجام داد به این مو ضوع برمیگردد که باید هزینه سفر به چابهار را به حداقل ر ساند؛
یعنی یکی از ا صلیترین م شکالتی که اکثر گرد شگران با آن د ستوپنجه نرم میکنند به همین مو ضوع برمیگردد.
چون هزینه سفر واقعاً خیلی زیاد ا ست .خو شبختانه در سال گذ شته اقدامات خوبی انجام شد .ولی این اقدامات کافی
نیستند چون هزینه سفر هنوز هم باالست.



مطالبه گری مردم و تحریک تقاضا عاملی برای سرمایهگذاری بیشتر

در صورت عدم وجود تقا ضا ،عر ضهای هم صورت نمیگیرد؛ یعنی اینکه در صورتیکه تقا ضا برای یک کاال
وجود نداشته باشد ،سرمایهگذاری برای ورود و یا فروش آن کاال هم صورت نمیگیرد .این موضوع درباره گردشگری
هم صتتدق میکند .با توجه به اینکه درگذشتتته تقاضتتا برای گردشتتگری ورود نستتبتاً کم گردشتتگران به شتتهر چابهار،
سرمایهگذاری خا صی در حوزه گردشگری انجامن شده است ،یعنی اینکه سرمایهگذاری زیادی برای مهیاکردن امکانات
رفاهی مثل هتل و ر ستوران و ...انجامن شده ا ست .از سوی دیگر ،مردم منطقه هم در این زمینه مطالبه گیریهای خا صی
نداشتتتتهاند؛ ولی با تغییر وضتتتع یعنی مطالبه گری مردم و تقاضتتتای بیشتتتتر در عرصتتته گردشتتتگری در آینده نزدیک،
سرمایهگذاری خیلی بیشتری هم انجام خواهد شد.
یکی از مدیران درباره مطالبه گری مردم و تحریک تقاضا معتقد است که:
تقاضتتا هم تحریک میکند وادار میکند که امکانات بیشتتتری برای گردشتتگران مهیا کنیم و از ستتوی دیگر مطالبه
گریهای مردم هم دراینباره تأثیرگذار هستتتند .تقاضتتایی که صتتورت میگیرد ستتمت عرضتته را هم تحریک میکند
یعنی ما را وادار میکند که خدمات بیشتتتتری ارائه کنیم .وقتی که مردم بیشتتتتر به چابهار میآیند یک پالس برای
ستترمایهگذاران میفرستتتد که بیایند ستترمایهگذاریهای الزم را انجام دهند چون اینهمه جمعیت نیاز به خونه و هتل
دارند .با این جمعیت زیادی که گردشگرند ،سرمایهگذاران در این زمینه گردشگری هم میتوانند سرمایهگذاری انجام
دهند .در یک کلمه تحریک تقاضتتتا باعث شتتتده ستتترمایهگذاری انجام شتتتود .ظرفیت تقاضتتتایی که االن در حوزه
گردشگری وجود دارد به دلیل توسعه و تغییر نگاه و رویکرد آن با سرعت الزم توسعه پیدا میکند.



سرمایهگذاری منطقه آزاد در حوزه فرهنگی

یکی از اقداماتی که در ستتالهای اخیر منطقه آزاد و مدیران منطقه آزاد انجام دادهاند ،حستتاستتیت بیشتتتر به مقوله
فرهنگ به صورت عام و مقوله آموزش به صورت خاص ا ست؛ یعنی اینکه در سالهای اخیر مدیران منطقه آزاد اقدامات
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گستتتتردهای در زمینه آموزش؛ بهویژه آموزش های الزم در بحث گردشتتتگری انجام دادهاند و کالس های گستتتترده و
فشردهای در زمینه آموزش ،نحوه برخورد و تعامل با گردشگران ،نحوه استقبال از گردشگران و ...برگزار کردهاند.
یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که:
بحث عمده ما بهعنوان مقوله منطقه آزاد ،فرهنگی استتت .آموزش نحوه رفتار درستتت و نحوه برخورد درستتت .ما در
سال گذشته تعداد خیلی زیادی دورههای آموزشی برگزار کردهایم که این دورهها را همینجوری گسترش میدهیم تا
بتوانیم آموزش دهیم تا چطور با گردشتتتگر برخورد کنیم .به نظر من یکی دیگر از عوامل به عدم آموزش برمیگردد
که نتوانیم برای جذب تعریف درستی ارائه کنیم .اخیراً یک سری از جوانان مثالً در فضای مجازی جذب تور میکنند.



ساماندهی حاشیهنشینی برای جذب سرمایهگذار

ازجمله موضتتتوعاتی که مدیران منطقه آزاد و مدیران شتتتهری چابهار باید به آن بپردازند ،بحث ستتتاماندهی
حاشیهن شینان است که ورود به این مو ضوع ا صالً صورت نگرفته است و اگر مدیران منطقه آزاد و مدیران شهری تمایل
دارند ،سرمایهگذاران بی شتری برای سرمایهگذاری به شهر و منطقه آزاد چابهار بیایند ،باید این جمعیت زیاد حاشیهن شینی
ساماندهی شود.
یکی از مدیران معتقد است که:
به نظرم باید مدیران شهری چابهار و مدیران منطقه آزاد باید با همدیگر جلسات و هماندیشیهایی برگزار کنند تا این
جمعیت حداقل  20هزار نفر حاشیهنشینی را ساماندهی کنند تا کمتر در زمینه ضربه ببینیم.



سالمسازی ساحل برای توسعه گردشگری

شهرهای ساحلی باید سالم سازی سواحل را در نظر بگیرند .منظور از سالم سازی سواحل این است که بخشهای
خاصتتی از این ستتواحل را برای گروههای خاصتتی در نظر بگیریم؛ یعنی بخش خاصتتی را برای کودکان بخش خاصتتی را
برای خانمها و بخش خا صی برای خانوادهها .تا این گروهها با خیال راحت از این سواحل ا ستفاده کنند و اح ساس نکنند
که مورد مزاحمت و دید بقیه قرار دارند.
مثالً یک ساحل برای تفریح خانوادهها یا مکانی که فقط مختص خانوادهها باشد را در نظر نگرفتهایم .یا مکان خاصی
که فقط مختص زنان باشد ،نداریم و اینها به نظرم از ضروریات است و اگر میخواهیم توسعه گردشگری پیدا کنیم
باید این سالمسازی رو انجام دهیم.



تعامل منطقه آزاد و میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری

برای توسعه گردشگری اقدامات یکنهاد یا ارگان کافی نیست ،بلکه باید اکثر سازمانها و ارگانها دستبهدست
هم بدهند و باهم تعامل و همکاریهای مختلفی داشتتتته باشتتتند و این همکاری را در زمینههای مختلف ادامه دهند شتتتاید
تو سعه اتفاق بیفتد .برای تو سعه گردشگری شهر چابهار هم اقدامات یک سازمان مثل منطقه آزاد کافی نی ست ،بلکه باید
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همه سازمانها تالش و همکاری خوبی دا شته با شد .بهویژه میراث فرهنگی بهعنوان متولی امر و منطقه آزاد باید تعامالت
بیشتری برای توسعه گردشگری هم منطقه آزاد و هم شهر چابهار داشته باشند.
یکی از مدیران درباره این تعامل معتقد است که:
منطقه آزاد میتواند در زمینههای گوناگون و بهویژه گردشتتگری ،ستترمایهگذاری کند و اگرچه تالشها و اقداماتی
در این سالها انجام شده است ،اما به نظرم بهاندازه کافی به این موضوع توجه نشده است ،چراکه همه هموغم مدیران
منطقه آزاد مربوط به محدوده منطقه آزاد بوده استتت و در زمینه شتتهر چابهار و حومه اقدامات زیاد مؤثری انجام نداده
استتتت .همچنین فقط ستتترمایهگذاری منطقه آزاد کافی نیستتتت ،بلکه ستتتازمان میراث فرهنگی بهعنوان متولی امر باید
تالشها و اقدامات بیشتری انجام دهد و تعامل بیشتری با منطقه آزاد و مدیران شهری چابهار ایجاد کند تا از این تعامل
سازمانی ،توسعه گردشگری عاید شهر چابهار گردد.



استقبال مردم از گردشگران

یکی از مواردی که مدیران کمتر به آن توجه کردهاند ،دخالت خود مردم در بحث گرد شگری بوده ا ست .بی شتر
مدیران اصالً اعتقادی به این نداشتهاند که از خود مردم در بحث استقبال از گردشگران استفاده کنند؛ بلکه برعکس سعی
شده ا ست بین گرد شگران و مردم فا صله بیفتد و این بهنوعی یک آفت ا ست؛ چراکه این مردم از سرمایههای ا صلی در
بحث گردشگری هستند .در صورت استفاده از این مردم و استقبال خود این مردم از گردشگران و تعامل بیشتر بین مردم
و گردشگران ،مطمئناً بر تعداد گردشگران افزوده میشود.
یکی از مدیران دراینباره میگوید:
فرهنگ مردم -پذیرش مردم و ا ستقبال از گرد شگران خیلی مهم ا ست .تقریباً ک سی نی ست که تجربه سفری در بین
مردم چابهار و همه بلوچها را داشتتتته باشتتتد و نگوید که عجب مردمانی بودند .به نظرم یکی از پتانستتتیلهای ما همین
موضوع است .ما متأسفانه سرمایهگذاری خاصی انجام ندادهایم ما همیشه دنبال این موضوع بودهایم که گردشگران را
از مردم جدا کنیم در صورتیکه اتفاقاً برعکس باید گرد شگران را بفر ستید داخل مردم ،مردم از اینها ا ستقبال کنند.
برای تعامل مردم با گردشگران باید یک سری آموزشهای الزم در نظر بگیریم.



مهیاکردن بسترهای آموزشی برای راهنماهای گردشگری محلی

یکی از موضتتوعاتی که باید حستتاستتیت بیشتتتری به آن داشتتته باشتتیم ،بحث راهنماهای گردشتتگری محلی و
آموزشهای الزم برای آنان ا ست .یکی از عوامل گ سترش گرد شگران ،بحث برنامههای راهنماهای گرد شگری ا ست.
در صورتیکه در راهنماهای گرد شگری محلی فعال با شند ،بحث گرد شگری هم فعالتر خواهد شد .برای این گروه از
افراد محلی باید کالسهای آموزشتتی متعددی برنامهریزی شتتود چون در صتتورت عدم آموزش ،با ضتتررها و زیانهای
متعددی روبرو میشوند که این موضوع به ضرر گردشگری آن منطقه خواهد شد.
یکی از مدیران که در سالهای اخیر به موضوع گردشگران محلی واردشده است ،براین باور است که:
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تور لیدرهای محلی هم متأ سفانه آموزشهای الزم را ندیدهاند و ح سابوکتاب همه ویژگیهای الزم تور را در نظر
نمیگیرند که متأسفانه در اولین تجربه ضرر میکنند و تور لیدرها عالوه بر اینکه باید بدانند که گرد شگران از جاهای
دیدنی دیدن کنند و لذت ببرند باید ح سابوکتاب هم بلد با شند و بهتر ا ست که این تور لیدرهای محلی آموزشهای
مالی مناسب را فراگیرند.



توجیه اقتصادی سرمایهگذاری

درباره سرمایهگذاری و یا عدم سرمایهگذاری هم بحثهای زیادی وجود دارد که این موضوع هم از دید مدیران
شهری و هم منطقه آزاد پنهان نمانده است و در این زمینه اظهارنظرهای متعددی انجام دادهاند که به برخی از اینها اشاره
خواهیم کرد .یکی از مدیران منطقه آزاد معتقد است که
سرمایه گذاری یک مفهوم و مقوله است که باید توجیه اقتصادی پیدا کند که انجام شود .سالهای سال ما در چابهار
فقط سه هتل دا شتیم و این سه هتل حداقل برای دوره  15ساله در چابهار بودهاند و این سه هتل هم جوابگو بودهاند و
حتی کمتر با نصتتتف ظرفیت کار میکردهاند بنابراین هیچ ستتترمایه گذار دیگر تمایل پیدا نمیکرد که در این حوزه
ستتترمایهگذاری کند اما با این تحوالت از یکستتتو تبلیغات گستتتترده از ستتتوی دیگر و ریختن این ترس و تعریف از
خوبیهای این منطقه باعث شده که هرسال تعداد افرادی که به چابهار سفر میکنند بیشتر شود.

یکی دیگر از مدیران معتقد است که:
فیلمهای بسیار زیادی می بینید که در سرمای کشنده کانادا و آالسکا یا در گرمای سوزان آریزونا افرادی جوینده طال
بودهاند و به طمع ثروت آمدهاند به آن بیابانها و آباد کردهاند چون احستتاس میکردند درآمدهای وجود دارد .اگر ما
توانایی این را دا شته با شیم و این اح ساس در سرمایهگذاران ایجاد کنیم در افق نهچندان دور ،سرمایهگذاری چندین
برابر می شود و سیلی از سرمایهگذاران وارد اینجا می شوند .مثالً در حال حاضر افغانستانیهای زیادی هستند که وارد
منطقه شدهاند و سرمایهگذاری میکنند ،چراکه احساس میکنند سرمایه شان به هدر نمیرود و سودی چند برابری از
این سرمایهگذاری به دست میآورند.



طراحی نقشه گردشگری برای توسعه گردشگری

ازجمله موضتتوعاتی که در ستتال خای اخیر به آن پرداختهشتتده استتت ،طراحی نقشتته گردشتتگری بوده استتت که
مدیران منطقه آزاد اقداماتی در این زمینه انجام دادهاند تا شاید عاملی برای گسترش و ترویج بیشتر گردشگری شود.
درباره طراحی نقشه گردشگری ،یکی از مدیران معتقد است که:
برای اولین بار راهنمای گردشگری در منطقه آزاد ایجاد کردهایم که تقریباً بخشهای مختلف چابهار را در این نقشه
دیدهایم .برای اولین بار نقشتته گردشتتگری منطقه را طراحی کردهایم قبالً فقط به منطقه آزاد اختصتتاص داده بود ولی
االن این نق شه گرد شگری را برای سایر مناطق همجوار هم در نظر گرفتهایم .نقطه گرد شگری ما از گلاف شان شروع
میشتتود و تا گواتر ادامه دارد و تمام جاهای دیدنی را به همراه توضتتیح مختصتتر آوردهایم و این به گردشتتگر خیلی
کمک میکند و این اقداماتی است که مدیریت منطقه آزاد دارد انجام میدهد.
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توسعه ورزشهای آبی و دریایی برای جذب بیشتر گردشگران

ازجمله قابلیتها و پتانستتیلهایی که شتتهر چابهار دارد بحث ترویج و توستتعه ورزشهای آبی و دریایی استت .در
صورت توسعه و ترویج این ورزشها استقبال گردشگران چند برابر می شود .در چند سال اخیر اقداماتی برای توسعه این
نوع ورزشها در شهر چابهار انجامشده است و بهتبع آن ،تعداد گردشگرانی که از این بازیها استقبال کردهاند ،چند برابر
شده ا ست .در صورت وجود برنامه خاص ویژه برای ترویج و گ سترش این نوع ورزشها ،بر تعداد گرد شگران افزوده
میشود و هرسال شاهد جمعیت زیادی از گردشگران خواهیم بود که برای انجام این ورزشها میآیند.
یکی مدیران معتقد است که:
مهمترین پتان سیل شهر چابهار دریا ا ست که متأ سفانه ا ستفاده زیادی ازش نکردهایم .فقط از دریا برای ماهیگیری و
صید و صیادی ا ستفاده کردهایم و قطب صیادی ک شور ه ستیم و طبق آمار اداره شیالت بزرگترین قطب صیادی
آسیای شرقی هستیم؛ اما از نظر مسافری و گشتهای دریایی ،مسافربری تقریباً در حد صفر هستیم .تفریحات دریایی
ورزشهای دریایی هم اصالً وجود ندارد و از اینها بهشدت میتوان گردشگر جذب کرد.

یکی از گردشگران معتقد است که:
حیف است که شهر چابهار ا صالً ورزشهای دریایی مثل موج سواری و قایق سواری و جت اسکی و ...رو ندارد .از
این ورزشها میتوان پول کالنی به جیب زد و تعداد زیادی افراد رو سرکار برد و مشغول کرد.
جدول شماره  :18 -4مسئله شناسی محور گردشگری و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور گردشگری




نگاه جزیرهای مدیران در مباحث مربوط به گردشگری



نگاه نقطهای به چابهار در مباحث مربوط به گردشگری و

یکی از مهمترین اقدامات

انفکاک از سایر مناطق همجوار


احساس ناامنی با توجه به تبلیغات سوء از استان و منطقه



عدم وجود زیرساختهای رفاهی اولیه برای گردشگران



آگاهی کم راهنمایان تورهای گردشگری



راههای ارتباطی نامناسب برای گردشگران و باال بودن

هزینه سفر با هواپیما


تأثیر عامل حاشیهنشینی و فقر در کاهش گردشگر



عدم وجود امکانات برای استفاده از سواحل

o

عدم آشنایی با جاذبههای گردشگری در داخل و خارج

از کشور



سیاستهای پیشنهادی

عدم وجود جاذبه برای سرمایهگذاران
وجود مشکل آب آشامیدنی



تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب بهعنوان
تبلیغات گسترده درباره ویژگیها ،ظرفیتها و جاذبههای

فرهنگی ،طبیعی ،تاریخی و اقتصادی منطقه



کلنگری درباره گردشگری منطقه
ایجاد فرصتها و اعطای امتیازات برای سرمایهگذاران

در بخش گردشگری


اصالح شبکه مواصالتی و گسترش زیرساختهای

گردشگری مانند هتل ،فرودگاه و...


انتفاع عمومی در گسترش گردشگری که به اشتغال،

کاهش فقر و افزایش رفاه جامعه محلی کمک کند.


حمایت از بخش خصوصی برای همکاری در

گردشگری منطقه


باال بردن ارزشافزوده محصوالت منطقه از طریق

گسترش گردشگری
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 -4-3-4وضعیت محیطزیست
یکی از ارکان مهم در بحث مستتئولیت اجتماعی شتترکتی توجه به محیطزیستتت استتت .این مبحث بهویژه زمانی
برجسته می شود که در یک منطقه حساس و شکننده زیستمحیطی ،طرحهای گسترده توسعهای مانند بنادر ،پتروشیمی،
فوالد و ...را دا شته با شیم .کمآبی ،سواحل گ سترده مرجانی و جنگلهای حرا ،صنایع سنگین ،عدم ت صفیه فا ضالب و
پستتماندهای شتتهری و گستتترش روزبهروز جمعیت در منطقه محیطزیستتت را دچار چالش میکند .فعالیت بندری در این
منطقه و ا ستقرار انبارهای غله برای انتقال آن به ک شور افغان ستان نیز مزید بر علت شده و در افزایش حیوانات موذی مانند
موش و مار و ...مؤثر بوده است.
 -1-4-3-4منابع آبی

کمبود آب شرب و کشاورزی و توسعهنیافتگی روستاها و از طرفی دیگر جاذبه چابهار باعث ایجاد حاشیهنشینی شده
است که این مسئله باعث تغییر کاربری زمینهای اطراف شهر و نیز نوار ساحلی شده است.
درصد برخورداری آب سالم در چابهار  23درصد است.
بیشترین حجم مصرفی آب در مناطق مسکونی است که متأسفانه تصفیهخانه ندارند و حجم قابلتوجهی از آلودگی
را ایجاد میکنند و برخی هتلها و کارگاههای تولیدی آب را با فیلتر شنی تصفیه میکنند که قابلاتکا نیست( .مصاحبه
با رئیس محیطزیست شهرستان)
 -2-4-3-4مطالعات ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی

یکی از نقاط ضعف منطقه آزاد عدم ت شریح برنامهها و پروژههای خود برای مردم بومی ا ست که آنها را در جریان
امور بگذارند برای همین اعتماد بین ستتازمان و مردم محلی از بین رفته استتت و بهتبع آن مشتتارکت مردمی را در کنار
خود ندارند .مطالعات زیس تتمحیطی هم اگر انجام میشتتود باید به اطالع مردم برستتد تا برخی نگرانیهای محلی رفع
شود( .مصاحبه با ساکنان محلی)
اگر برای مباحث محیطزیستی برخی از شرکتها مانند پتروشیمی و فوالد مشاور برای ارزیابی تأثیرات محیطزیستی
هم استتتخدام کنند به نظرات آنها توجه نمیکنند چراکه بر استتاس مطالعات انجامشتتده ظرفیت محیطزیستتتی برای هر
یک از صتتتنایع مشتتتخص استتتت اما در عمل بیش از گنجایش آن صتتتورت میگیرد که این امر به محیطزیستتتت در
کوتاهمدت و بلندمدت آسیب میرساند.
منطقه آزاد مطالعات پایهای مانند درصد میزان فلزات خاک ،آلودگی هوا و صوت ،سنجش ذرات ،وضعیت آب را
انجام دهد و بهصتتورت آرشتتیو نگهداری کنند تا این مطالعات بهصتتورت مستتتمر مورد پایش قرار گیرند( .مصتتاحبه با
رئیس محیطزیست شهرستان)
 -3-4-3-4حیوانات موذی

انبارهای ذخیره کاال نزدیک شهر است برای مثال وقتی گندم در انبارها دپو می شود ،جانوران جونده مانند موش که
اکثریت هم غیربومی ه ستند را دور خود جمع میکند که بهتبع آن خزندگانی مانند مار هم بی شتر می شوند و این برای
ایمنی شهروندان مناسب نیست( .مصاحبه با رئیس محیطزیست شهرستان)
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تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -4-4-3-4محیطزیست دریایی

منطقه ایجاد کارگاههای صتتنعتی هم نزدیک نوار ستتاحلی استتت و هم نزدیک منطقه شتتهری استتت که باعث انتقال
آلودگیها به دریا و شهر میشود.
رفتوآمد ک شتیها در برخی مواقع باعث از بین رفتن مرجانها و نیز مانع تخمریزی ماهیها در نوار ساحلی می شود
که سازمان بنادر بایستی در قبال این کارها ،اقدامات جبرانی انجام دهد( .مصاحبه با رئیس محیطزیست شهرستان)
جنگل حرا ،ستتواحل الکپشتتتها ،مناطق مرجانی ،تمستتاح پوزهکوتاه نیاز به برنامه حمایتی و حفاظتی دارند که با
اقدامات توسعهای ممکن است نادیده گرفتهشده و از بین بروند( .مصاحبه با رئیس محیطزیست شهرستان)
 -5-4-3-4فاضالب و پسماندها

در جوامع شهری پ سماندها و فا ضالب بهعنوان یکی از م شکالت ا سا سی ا ست چراکه حجم باالی آنها بی شتر در
تخریب محیطزیست و آلودگی محیطی مشهود است( .مصاحبه با یکی از شهروندان)
در بحث فاضالب با توجه به ساحلی بودن شهر که به اهمیت آن افزوده میشود نه سیستم مناسب جمعآوری داریم و
نه سیستم تصفیه وجود دارد( .مصاحبه با رئیس محیطزیست شهرستان)
چابهار ستتایت بازیافت زباله دارد که منطقه آزاد نیز حمایت میکند اما خودشتتان تولید انرژی پاک و یا آب شتترب
مستقل ندارند( .مصاحبه با رئیس محیطزیست شهرستان)
اگر بازچرخانی آب را درست انجام دهند و از تصفیه فاضالب برای ف ضای سبز استفاده کنند بازدهی بیشتر و هزینه
کمتری هم برای ستتتازمان دارد تا اینکه برای تأمین آب فضتتتای ستتتبز اقدام به خرید آب کنند( .مصتتتاحبه با رئیس
محیطزیست شهرستان)
در بحث بهداشت عمومی کارشده ولی خیلی جای کار دارد و یکی از موارد مشهود آنکه بایستی چارهای اندیشیده
شود مسئله فاضالب است که به صورت بهداشتی ساخته نشده و به صورت اصولی هم دفع نمی شود( .مصاحبه با رئیس
کمیته امداد)
 -6-4-3-4منطقه آزاد و محیطزیست

محل منطقه آزاد شاید به دلیل مسائل استراتژیک مناسب باشد؛ ازنظر زیستمحیطی بههیچوجه درست نبوده و باعث
تخریب محیطزیست و زیستگاههای این منطقه شده است.
در مباحث محیطزیست به تقسیمات سیاسی اکتفا نکنیم؛ بلکه باید آنها را بهصورت یک کلیت در نظر گرفت؛ زیرا
اقدامی که در منطقه آزاد صورت میگیرد ممکن است اثرات آن فراتر از یک شهرستان باشد.
درهمآمیختگی بافت شهری با برخی از کاربریها نیز مشکلآفرین است برای مثال بافت شهری در کنار طرح توسعه
ا سکله شهید به شتی بر م شکالت محیطزی ست شهری تأثیر سوئی دارد .حاال در کنار این ،شما راهآهن را هم ا ضافه
کنید و ببینید که چه میشتتود؛ ازاینرو آلودگی صتتوتی و ...در کنار آلودگی آبها و تخریب محیطزیستتت ازجمله
مشکالت اساسی منطقه چابهار بخصوص شهر چابهار است که بهواسطه توسعه منطقه آزاد به وجود میآید.
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منطقه آزاد برنامه جامعی برای پیکربندی برای مناطق خود ندارد که بر استتتاس آن بتواند نقشتتته کامل محیطزیستتتتی
تدوین شود چراکه بیشتر تصمیمات فردمحور و مقطعی است .نباید مواد غذایی ،کشتارگاه و ...در کنار مواد صنعتی،
آسفالت و شیمیایی باشد که محصوالت را دچار آلودگی میکند .نباید صرفاً فروختن زمین بدون توجه به مالحظات
زیستمحیطی باشد.
نباید منطقه آزاد در مباحث محیطزیستتت محصتتور در منطقه ستترزمینی خودش باشتتد چراکه این مباحث خارج از
چارچوب تعیین شده بر ا ساس فنس و دیوار و دروازه ا ست و مربوط به یک حوزه محیطزی ستی می شود( .م صاحبه با
رئیس محیطزیست شهرستان)
جدول شماره  :19 -4مسئله شناسی محور محیطزیست و سیاستهای پیشنهادی
مسئله شناسی محور محیطزیست



کمبود منابع آبی منطقه



حیوانات موذی حاصل از فعالیت بندری

سیاستهای پیشنهادی



تأمین زیرساخت مناسب برای تأمین آب شرب و استفاده
صحیح از منابع آبی موجود



عدم تصفیه فاضالب ورود آن به ساحل



استفاده صنایع سنگین از آب دریا و تصفیه آن



گسترش صنایع بهویژه صنایع سنگین بدون توجه به مالحظات



اجرای دقیق مصوبات ترمیمی مطالعات ارزیابی تأثیرات
اجتماعی

زیستمحیطی آن


اجرایی نشدن مالحظات ترمیمی طرحهای ارزیابی تأثیرات



زیستمحیطی برای صنایع
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تصفیه فاضالب و بازیافت پسماندهای صنعتی و شهری

 -5مطالعه وضعیت جمعیتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد چابهار
-1-5

مقدمه

جمعیت یکی از اصلیترین عوامل اثرگذار در برنامهریزی و سیاستگذاری طرحهای توسعه است؛ بنابراین توزیع
متوازن جمعیت در پهنه جغرافیایی و پایداری آن با توجه به استتتتفاده بهینه از امکانات و منابع نشتتتان از اهمیت مطالعات
جمعیتی در برنامههای توسعه دارد .همچنین بررسی روند رشد جمعیت ،گروههای جمعیتی و ویژگیهای آن میتواند در
برنامهریزی تحوالت آینده مؤثر باشتتد .در این فصتتل به تحلیل روند جمعیت و ویژگیهای جمعیتی استتتان ستتیستتتان و
بلوچستان با تأکید بر نقاط شهری و روستایی و مقایسه آن با کل کشور و سپس به بررسی وضعیت تحوالت و ویژگیهای
جمعیتی حوزه نفوذ که مشتمل بر  5شهرستان ،چابهار ،کنارک ،سرباز ،قصرقند و نیک شهر است ،پرداخته شده است.
 -2-5تقسیمات سیاسی استان و شهرستانهای موردمطالعه

ا ستان سی ستان و بلوچ ستان با و سعت حدود  187502کیلومترمربع معادل  11/5در صد م ساحت ک شور را به خود
اختصاص داده ا ست .این استان بین  25درجه و  3دقیقه تا  31درجه و  29دقیقه عرض شمالی و  58درجه  49دقیقه تا 63
درجه و  20دقیقه طول شرقی واقع شده ا ست و از شمال به ا ستان خرا سان جنوبی ،از جنوب به دریای عمان ،از شرق به
کشورهای افغانستان و پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود شده است .بر اساس آخرین تق سیمات
کشوری این استان دارای  19شهرستان 37 ،مرکز شهری 48 ،بخش 112 ،دهستان و  9948آبادی است که  7108آبادی
دارای سکنه و  2840آبادی خالی از سکنه بوده ا ست .شهر ستانهای حوزه فراگیر برا ساس آخرین تق سیمات سیا سی
مصوب وزارت کشور ،در جدول ذیل ارائه شده است .بهطور کلی  5شهرستان 16 ،بخش 11 ،شهر و  38دهستان بهعنوان
قابل د سترسترین مناطق در حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار در نظر گرفته شدهاند که در جدول شماره  ،1 -5آمده ا ست.
در محدوده مورد بررستتی حدود  2300آبادی موجود بوده که حدود  600مورد از آنها در حال حاضتتر خالی از ستتکنه
است و  1700مورد دارای جمعیت و فعالیت است.
جدول شماره  :1 -5تقسیمات کشوری حوزه نفوذ مورد مطالعه
محدوده

مساحت کل

تعداد

(کیلومترمربع)

شهرستان

1628777

429

1058

187502

19

48

37

کل حوزه نفوذ

46181

5

16

11

38

شهرستان چابهار

7719

1

3

2

6

496

شهرستان کنارک

8969

1

2

2

4

180

136

شهرستان سرباز

10568

1

4

3

11

798

581

217

شهرستان قصرقند

5395

1

3

1

6

203

160

43

شهرستان نیک شهر

13530

1

4

3

11

619

396

223

کل کشور
استان سیستان و بلوچستان

بخش

آبادی

آبادی خالی

شهر

دهستان

آبادی

دارای سکنه

از سکنه

1246

2589

91463

57697

33766

112

9948

7108

2840

2296

1719

577

446

50
44

مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

تصویر شماره  :1-5استان سیستان و بلوچستان و شهرستانهای مورد بررسی حوزه نفوذ
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 -3-5بررسی ویژگیهای جمعیتی استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور

 -1-3-5تحلیل روند جمعیت استان سیستان و بلوچستان و سهم آن از کل کشور
با توجه به جدول شماره  ،2-5جمعیت ا ستان سی ستان و بلوچ ستان برا ساس آخرین سر شماری سال  ،1395به 2
میلیون و  775هزار نفر ر سیده ا ست .سهم ا ستان سی ستان و بلوچ ستان از جمعیت  80میلیون نفری در حدود  3/5در صد
بوده که با توجه به دورههای سرشماری ،1355-95 ،روند افزایشی داشته است .سهم جمعیت استان از  2درصد در سال
 1355به  3/5درصد در سال  1395رسیده است .در بررسی سهم نقاط شهری استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با نقاط
شهری کل ک شور ،از میزان  1در صد سال  1355به  2/3در صد در سال  1395ر سیده ا ست در صورتیکه سهم نقاط
روستایی استان در مقایسه با کل کشور از  2/8به  6/9درصد از کل جمعیت روستایی کشوری رسیده است .این نشان از
سهم باالی استان در جمعیت روستایی کل کشور دارد که رتبه سوم در میزان جمعیت روستایی در کل کشور را داراست.
جمعیت روستایی استان روند رشد داشته و از  500هزار نفر در سال  1355به یکمیلیون  429هزار در  1395رسیده است.
جدول شماره  :2 -5روند جمعیت استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور (هزار نفر)
1355

1365

1375

1385

1390

1395

جمعیت کل کشور

33709

49445

60055

70496

75150

79926

جمعیت نقاط شهری کشور

15855

26845

36818

48260

53647

59147

جمعیت نقاط روستایی کشور

17854

22600

23238

22236

21447

20731

جمعیت استان سیستان و بلوچستان

664

1197

1722

2405

2534

٢٧٧٥

جمعیت نقاط شهری سیستان و بلوچستان

162

487

794

1193

1243

1345

جمعیت نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

501

709

928

1212

1291

1429

سهم کل استان سیستان و بلوچستان از کل کشور

1.97%

2.42%

2.87%

3.41%

3.37%

3.47%

سهم شهری استان سیستان و بلوچستان از کل شهری کشور

1.02%

1.81%

2.16%

2.47%

2.32%

2.27%

سهم روستایی استان سیستان و بلوچستان از کل روستایی کشور

2.81%

3.14%

3.99%

5.45%

6.02%

6.89%

جمعیت نقاط شهری کشور

47%

54%

61%

68%

71%

74%

جمعیت نقاط روستایی کشور

53%

46%

39%

32%

29%

26%

جمعیت نقاط شهری سیستان و بلوچستان

%٥ 2

41%

46%

50%

49%

48%

جمعیت نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

75%

59%

54%

50%

51%

5٢%

محدوده
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نمودار شماره  :1 -5سهم استان سیستان و بلوچستان از جمعیت کل کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی

سهم استان سیستان و بلوچستان از جمعیت کل کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی
۸
۷
۶
۵

سهم کل استان سیستان و بلوچستان از کل کشور

۴

سهم شهری استان سیستان و بلوچستان از کل

۳

شهری کشور

۲

سهم روستایی استان سیستان و بلوچستان از کل

۱

روستایی کشور

۰
1395

1390

1385

1375

1365

1355

تحوالت جمعیتی در شهرستانهای مورد بررسی که در جدول زیر مورد نشان داده شده است ،بیانگر این است که
در برخی از شهرستانها تفاوت چشمگیری با تحوالت کشوری و حتی استانی وجود دارد .از بارزترین تفاوتها ،میتوان
به دو برابر شدن جمعیت شهر ستان چابهار در بازه زمانی  1375تا  1385ا شاره کرد که جمعیت شهر ستان از حدود 100
هزار نفر به بیش از  200هزار نفر رسیده است .این رشد در بازه زمانی  5ساله بعدی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و
به حدود  264هزار نفر در سال  1390و سپس به  283هزار در آخرین سرشماری سال  1395رسیده است .بهطور مشخص
احداث و توسعه منطقه آزاد چابهار را میتوان مهمترین دلیل این تغییرات دانست که در شهرستان مجاور آن ،کنارک نیز
باعث افزایش جمعیت شده است.
شتتهرستتتان کنارک نیز با افزایش جمعیت قابلتوجهی همراه بوده و از  45هزار نفر در ستتال  1375به حدود 100
هزار نفر در سال  1395رسیده است .شهرستانهای دیگر (نیک شهر ،سرباز و قصر قند) بهاندازه شهرستانهای چابهار و
کنارک با افزایش جمعیت زیادی روبهرو نبودهاند .با توجه به حوزه نفوذ مطالعات که مجموع  5شتتتهرستتتتان را شتتتامل
می شود؛ براساس سرشماری سال 1395؛ مجموع جمعیت در  5شهرستان  770هزار نفر بوده که با توجه به جمعیت حدود
 2میلیون و  775هزارنفری ،عدد قابلتوجهی بوده و  27درصد از کل جمعیت استان را تشکیل میدهد.
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جدول شماره  :3-5جمعیت شهرستانهای مورد بررسی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ،تعداد و بعد خانوار در سال
1395
محدوده

1375

1385

1390

1395

خانوار 95

بعد خانوار
95

جمعیت کل

جمعیت شهری

جمعیت
روستایی

جمعیت کل

چابهار

109184

216681

264051

283204

68147

4/16

کنارک

45728

71063

82001

98212

23600

4/16

قصرقند

-

-

-

61076

15524

3/93

سرباز

100860

164695

164557

186165

45910

4/05

نیک شهر

148901

188713

212963

141894

37207

3/81

چابهار

36888

77128

90245

112409

27216

4/13

کنارک

14941

30716

38852

47261

10830

4/36

قصرقند

-

-

-

11605

2649

4/38

سرباز

0

17865

23392

28146

6332

4/45

نیک شهر

24892

43092

44959

28273

6786

4/17

چابهار

72296

139553

173806

170795

40931

4/17

کنارک

30787

40347

43149

50951

12770

3/99

قصرقند

-

-

-

49471

12875

3/84

سرباز

100860

146830

141165

158019

39578

3/99

نیک شهر

123956

145621

168004

113621

30421

3/73

کل حوزه نفوذ

404673

641152

723572

770551

190388

4/05

0/24

0/27

0/29

0/28

0/27

3/94

نسبت جمعیت محدوده مورد مطالعه
نسبت به کل جمعیت استان

ویژگی خاص دیگر جمعیتی ا ستان ،میزان شهرن شینی در ا ستان و تحوالت آن در مقای سه با کل ک شور ا ست .در
سطح ک شور ،جمعیت شهرن شینی در طول  4دهه از  47در صد به  74در صد ر سیده در صورتی که در ا ستان سی ستان و
بلوچستان از  24درصد در سال  55به  48درصد رسیده است .این وضعیت نشان از روستایی بودن استان دارد که خود این
مستتئله در میزان برخورداری جمعیت از امکانات و خدمات شتتهری مؤثر استتت .بیشتتتر روستتتاهای استتتان به امکانات اولیه
زیستی ،ازجمله آب آشامیدنی سالم ،امکانات آموزشی و بهداشتی دسترسی ندارند و بیش از  50درصد جمعیت استان در
جوامع روستایی زندگی میکنند .با توجه به تحوالت شهرنشینی ،وضعیت استان در مقایسه با کل کشور ،شبیه دیگر نقاط
کشور در سه دهه گذشته است که وضعیت موجود استان و میزان برخورداری از امکانات نیز نشان از عقبماندگی و عدم
برخورداری استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با استانهای دیگر دارد.
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نمودار شماره  :2 -5مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی درکل کشور و استان سیستان و بلوچستان

مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی در کل کشور و استان سیستان و بلوچستان
100%
26%
51%

51%

50%

54%

59%

48%

49%

50%

46%

41%

1395

1390

1385

1375

1365

29%

90%

32%

39%

46%

53%

75%

80%
70%
60%
50%

74%

71%

40%

68%

61%

54%

47%

24%

30%

20%
10%
0%

1355

1395

1390

1385

سیستان و بلوچستان

1375

1365

1355

کشوری

درصد جمعیت روستایی

درصد جمعیت شهری

در سطح شهرستانهای مورد بررسی نیز میزان شهرنشینی درصد پایینتری از روستانشینی دارد .در کل محدوده
در سال  1395حدود  30درصد از ساکنان در نقاط شهری و  70درصد در نقاط روستایی زندگی میکنند .بیشترین آمار
شهرن شینی در شهر ستان کنارک  48در صد و چابهار  40در صد و کمترین میزان شهرن شینی در سرباز  15در صد ا ست.
نمودار باال نشان از نیز میزان درصد روستانشینی حوزه نفوذ مورد بررسی دارد.
جدول شماره  :4 -5نسبت شهرنشینی شهرستانهای مورد مطالعه
محدوده

1375

1385

1390

1395

چابهار

34%

36%

34%

40%

کنارک

33%

43%

47%

48%

قصرقند

-

-

-

19%

سرباز

0%

11%

14%

15%

نیک شهر

17%

23%

21%

20%

کل حوزه نفوذ

19%

26%

27%

30%

همانطور که در نمودارهای زیر مشاهده می شود ،شهرستانهای مورد بررسی حجم باالیی از جمعیت روستایی را
شتتتامل میشتتتود .این وضتتتعیت در روندهای مهاجرتی باید مدنظر قرار گیرد که در صتتتورت وجود دافعه در مبدأ نقاط
روستایی مانند خشکسالی ،از بین رفتن کشاورزی ،نبود اشتغال جایگزین و  ...ظرفیت باالیی برای مهاجرفرستی روستاها
و افزایش جمعیت نقاط شتتتهری محدوده نفوذ مورد مطالعه وجود دارد .بهعبارتدیگر ،هنوز پتانستتتیل مهاجرت از نقاط
روستتایی به نقاط شتهری مانند شتهر چابهار و کنارک وجود داشتته و با تغییرات توستعهای در محدودههای شتهری مانند
توسعه صنایع پتروشیمی و فوالد در اطراف شهر چابهار ،میتواند به موج مهاجرتی دیگر در آینده نزدیک بیانجامد.
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نمودار شماره  :3 -5مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی استان سیستان و بلوچستان با حوزه نفوذ مورد مطالعه

51%

51%
70%

73%

74%

81%

30%

27%

26%

19%

49%

48%

1395

1390

1385

1375

1395

حوزه نفوذ مورد مطالعه

1390

50%

54%

50%

46%

1385

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1375

استان سیستان و بلوچستان
درصد جمعیت شهری

درصد جمعیت روستایی

نمودار شماره  :4 -5مقایسه نسبت جمعیت شهری به روستایی شهرستانهای مورد مطالعه

77% 79% 80%
89% 86% 85% 83%

57% 53% 52%
66% 64% 66% 60% 67%
100%

23% 21% 20%
11% 14% 15% 17%

43% 47% 48%
34% 36% 34% 40% 33%

0%
1375 1385 1390 1395 1375 1385 1390 1395 1375 1385 1390 1395 1375 1385 1390 1395
نیک شهر

کنارک

سرباز
درصد جمعیت روستایی

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

چابهار

درصد جمعیت شهری

در برر سی روند تغییرات خانوار ا ستان سی ستان و بلوچ ستان از سال  1355تا  ،1395همانطور که در جدول زیر
مشاهده میشود ،تعداد خانوار استان از  148هزار در سال  1355به  704هزار در  1395رسیده است که این مقایسه نشان از
رشد نزدیک به  5برابر تعداد خانوار در طول  40سال اخیر دارد .سهم تعداد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان از کل
کشور روند افزایشی داشته به نحوی که از  2/2درصد در سال  1355به  2/7درصد در سال  1385و  2/9درصد در سال
 1395میرسد.
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جدول شماره  :5 -5روند تعداد خانوار استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور (هزار نفر)

1355

1365

1375

1385

1390

1395

کل کشور

6712

9674

12398

17502

21186

24196

نقاط شهری کشور

3266

5529

7949

12406

15428

18125

نقاط روستایی کشور

3446

4145

4449

5096

5758

6071

استان سیستان و بلوچستان

148

221

291

470

588

704

نقاط شهری سیستان و بلوچستان

34

85

131

226

290

334

نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

113

135

160

243

298

370

سهم کل استان سیستان و بلوچستان از کل کشور

2.21%

2.28%

2.35%

2.69%

2.78%

2.91%

سهم شهری استان سیستان و بلوچستان از کل شهری کشور

1.04%

1.54%

1.65%

1.82%

1.88%

1.84%

سهم روستایی استان سیستان و بلوچستان از کل روستایی کشور

3.28%

3.26%

3.60%

4.77%

5.18%

6.09%

بعد خانوار کل کشور

5.02

5.11

4.84

4.03

3.55

3.30

بعد خانوار نقاط شهری کشور

4.85

4.86

4.63

3.89

3.48

3.26

بعد خانوار نقاط روستایی کشور

5.18

5.45

5.22

4.36

3.72

3.41

بعد خانوار استان سیستان و بلوچستان

4.49

5.42

5.92

5.12

4.31

3.94

بعد خانوار نقاط شهری سیستان و بلوچستان

4.76

5.73

6.06

5.28

4.29

4.03

بعد خانوار نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

4.43

5.25

5.80

4.99

4.33

3.86

سال
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از دیگر ویژگیهای خانوار که موردتوجه ا ست ،افزایش بعد خانوار از  4/5نفر در سال  1355به  5/9نفر در سال
 1375و کاهش آن به  3/9در ستتال  1395استتت .بعد خانوار در جامعه روستتتایی بیشتتتر از جامعه شتتهری بوده و در 1395
هنوز باالی  4نفر در سطح رو ستاهای ا ستان ا ست .این و ضعیت در کل ک شور 3/2 ،در شهرها و  3/4در رو ستاها ا ست.
تغییرات بعد خانوار به تفکیک نقاط شتتهری و روستتتایی در نمودار زیر دیده میشتتود .افزایش جمعیت در دهه  60باعث
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.
در شهر ستانهای مورد برر سی حوزه نفوذ نیز تغییرات بعد خانوار مورد م شاهده ا ست .بااینوجود بعد خانوار در
مجموع  5شهرستان 4/05 ،نفر بوده که در جامعه شهری در مقایسه با جامعه روستایی اندکی باالتر است .استان سیستان و
بلوچ ستان و بهویژه شهر ستانهای جنوبی این ا ستان ،در مقای سه با دیگر شهر ستانهای ا ستان و ا ستانهای دیگر ،میزان
فرزندآوری باالیی دارند و ازنظر فرهنگی و سبک زندگی تمایل بیشتر به خانواده پرجمعیت دارند.
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نمودار شماره  :5 -5مقایسه بعد خانوار کل کشور و استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهری  -روستایی
مقایسه بعد خانوار کل کشور و استان سیستان و بلوچستان به تفکیک شهری -
روستایی

7.00
6.00
5.00
4.00
3.00

بعد خانوار نقاط روستایی کشور
بعد خانوار نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

2.00

بعد خانوار نقاط شهری کشور
بعد خانوار نقاط شهری سیستان و بلوچستان

1.00
0.00
1395

1390

1375

1385

1365

1355

 -2-3-5تحلیل روند نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی و مقایسه آن با کشور
برر سی روند نرخ ر شد جمعیت در نقاط شهری و رو ستایی ا ستان با و ضعیت تغییرات روندی کل ک شور ،هم سو
ا ست اما تفاوتهایی ازنظر شدت تغییرات دارد .نرخ ر شد جمعیت ک شور ،از  3/91در بازه زمانی  1355-65به  1/24در
بازه زمانی  1390-95رسیده است و در  4دهه گذشته نرخ رشد روند کاهشی داشته است .این روند در استان سیستان و
بلوچ ستان ،هم سو ا ست اما همی شه از نرخ ر شد جمعیت باالتری در مقای سه با متو سط کل ک شور برخوردار بوده ا ست.
بیشترین نرخ رشد جمعیت کل استان در بازه زمانی  1355-65برابر با  6/07بوده که در سالهای بعد روند کاهشی داشته
است و در بازه دو سرشماری آخر بین سالهای  90تا  ،1395میزان رشد استان  1/83بوده که جامعه شهری با رشد  1/6و
جامعه روستتتایی استتتان نرخ رشتتد جمعیتی بیش از  2را تجربه کردهاند؛ این درحالی استتت که نرخ رشتتد جمعیت جامعه
روستایی کل کشور ،بعد از سال  ،1375رشد منفی داشته و در آخرین سرشماری برابر با  -0/68بوده است.
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جدول شماره  :6 -5روند رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان در مقایسه با کل کشور

1355-65

1365-75

1375-85

1385-90

1390-95

نرخ رشد جمعیت کل کشور

3/91

1/96

1/62

1/29

1/24

نرخ رشد جمعیت نقاط شهری کشور

5/41

3/21

2/74

2/14

1/97

نرخ رشد جمعیت نقاط روستایی کشور

2/39

0/28

-0/44

-0/72

-0/68

نرخ رشد جمعیت استان سیستان و بلوچستان

6/07

3/70

3/40

1/05

1/83

نرخ رشد جمعیت نقاط شهری سیستان و بلوچستان

11/64

5/01

4/16

0/82

1/59

نرخ رشد جمعیت نقاط روستایی سیستان و بلوچستان

3/53

2/73

2/71

1/27

2/05

سال

منبع :سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار و محاسبات مشاور

نمودار شماره  :6 -5نرخ رشد جمعیت کل کشور و استان سیستان و بلوچستان به تفکیک نقاط شهری  -روستایی

نرخ ر ش د جمعی ت ک ل کشو ر و ا ستا ن سیستا ن و بلو چستا ن به تفک یک
نقا ط ش هری  -رو س تای ی
8.00

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

7.00

6.00
5.00
4.00
3.00

2.00
1.00
0.00
-1.00

1390-95

1385-90

1375-85

1365-75

-2.00
1355-65

در شهرستانهای مورد بررسی ،همان طور که در بخش جمعیت مورد تأکید قرار گرفت ،شهرستانهای چابهار و
کنارک نرخ رشد بسیار باالتری در بازه زمانی سال  1375به بعد را تجربه کردهاند .در بازه زمانی  1375تا  1385شهرستان
چابهار نرخ رشد باالی  7داشته که نرخ رشد جامعه شهری این شهرستان بیشتر از جامعه روستایی بوده است .در دورههای
بعدی نیز از نرخ رشد باالی  4در بازه  1385تا  1390و  1/4در بازه زمانی  1390تا  1395برخوردار بوده است.
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شهرستان کنارک که تحت تأثیرترین شهرستان از تحوالت منطقه آزاد چابهار بعد از خود شهرستان چابهار است
که نرخ رشتتد جمعیت چشتتمگیری در بازه زمانی بعد از ستتال  1375تجربه کرده استتت .نرخ رشتتد جمعیت شتتهری این
شتتهرستتتان در بازه زمانی  90تا  95باالی  4بوده استتت که در خور توجه استتت .تنها شتتهرستتتانی که در جامعه شتتهری و
روستایی آن نرخ رشد منفی را در سالهای اخیر تجربه کرده است نیک شهر با رشد منفی نزدیک به یک در بازه زمانی
 90تا  95بوده است .نرخ رشد منفی جمعیت شهری این شهرستان بیشتر از نرخ رشد جامعه روستایی آن است .این مسئله
در بخش مربوط به مهاجرت مورد تدقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.
جدول شماره  :7 -5نرخ رشد جمعیت در شهرستانهای مورد بررسی

1375-85

1385-90

1390-95

نرخ رشد

چابهار

7/09

4/03

1/41

جمعیت کل

کنارک

4/51

2/90

3/67

سرباز

5/03

-0/02

2/50

نیک شهر

2/40

2/45

-0/96

کل حوزه نفوذ

4/71

2/45

1/27

نرخ رشد

چابهار

7/65

3/19

4/49

جمعیت

کنارک

7/47

4/81

4/00

شهری

سرباز

-

5/54

3/77

نیک شهر

5/64

0/85

-2/37

کل حوزه نفوذ

8/20

3/18

2/89

نرخ رشد

چابهار

6/80

4/49

-0/35

جمعیت

کنارک

2/74

1/35

3/38

روستایی

سرباز

3/83

-0/78

2/28

نیک شهر

1/62

2/90

-0/59

کل حوزه نفوذ

3/72

2/18

0/63

محدوده
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نمودار شماره  :7 -5نرخ رشد جمعیت شهرستانهای مورد مطالعه در بازه زمانی  1375-95به تفکیک شهری  -روستایی
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
1390-95

1385-90

1375-85

نرخ رشد جمعیت روستایی
کل حوزه نفوذ مورد مطالعه

1390-95

1385-90

1390-95

1375-85

نرخ رشد جمعیت شهری
نیک شهر

1385-90

1375-85

نرخ رشد جمعیت کل
سرباز

کنارک

چابهار

 -3-3-5رشد جمعیت در شهرهای استان سیستان و بلوچستان
باتوجه به محدوده مداخله که مربوط به شهر چابهار است ،بررسی وضعیت جمعیتی شهر چابهار از اهمیت ویژهای
برخوردار ا ست .برای این منظور برر سی و ضعیت جمعیتی شهرهای ا ستان و مقای سه ر شد جمعیت آنها میتواند بیانگر
نکات مهمی باشد .مرکز استان ،شهر زاهدان است که بیشترین جمعیت را در بین دیگر شهرهای استان دارد .جمعیت این
شتتهر نزدیک  600هزار نفر بوده که اختالف آن با دومین شتتهر پرجمعیت (زابل  135هزار نفر) قابلتوجه استتت .در حال
حاضتتر 3 ،شتتهر زابل ،ایرانشتتهر و چابهار باالی  100هزار نفر جمعیت دارد و ستته شتتهر بعد ستتراوان ،خاش و کنارک در
رتبههای بعدی ه ستند .بررسی جمعیت سه شهر هم سطح زابل ،ایران شهر و چابهار ،ن شان میدهد که در سال  ،1355زابل
جمعیتی در حدود  30هزار نفر داشته در سال  65به  75هزار میرسد .بعد از این سال ،روند رشد جمعیتی آن کند شده تا
سال  1385به حدود  135هزار میرسد .از سال  ،1385شهر زابل ،رشد جمعیتی چندانی نداشته است و در دو سرشماری
بعد ،جمعیت آن اندکی نیز کاهش مییابد .شهر دیگر ،ایرانشهر است که روند رشدی شبیه به زابل داشته ا ست و در دهه
اخیر رشد اندکی حدود  10هزار نفری داشته است؛ اما شهر چابهار ،تحوالت متفاوتی دارد .جمعیت  6هزار نفری چابهار
در ستتال  ،1355به عدد  20هزار در  1365میرستتد و یک دهه بعد به عدد  35هزار نفر رستتیده اما با احداث منطقه آزاد و
جذاب شدن چابهار برای زندگی و اشتغال ،در مدت یک دهه تا سال  ،1385جمعیت شهر به نزدیک  75هزار نفر افزایش
مییابد و در دهه بعد نیز ر شد چ شمگیری دا شته و در سال  1395به عدد  106هزار نفر میر سد .در جدول و نمودارهای
زیر ،روند رشد جمعیت  6شهر نشان داده شده است که دو شهر چابهار و کنارک تحوالتی شبیه به هم و رشد چشمگیری
در دهه اخیر داشتند.
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جدول شماره  :8-5جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان  1345تا 1395
شهرستان

شهر

45

55

65

70

75

85

90

95

زاهدان

زاهدان

39732

93740

281923

356389

419518

567449

560725

587730

زابل

زابل

18806

29404

75105

90019

100887

136956

137722

134950

ایرانشهر

ایرانشهر

5386

11386

40027

56447

76959

100642

97012

113750

چابهار

چابهار

2828

5922

20544

29517

34618

73098

85633

106739

سراوان

سراوان

5397

9097

22730

32969

41177

59610

59795

60014

خاش

خاش

4639

8236

20228

27420

38924

57811

54105

56584

کنارک

کنارك

2506

5069

10076

10965

14941

30716

35630

43258

سراوان

جالق

4589

6505

7979

9285

10221

13999

17546

18098

نیک شهر

نیك شهر

2134

3179

4636

7227

9349

14483

15889

17732

سرباز

پیشین

_

_

_

_

_

10529

13690

16011

سیب و سوران

سوران

1407

1701

3981

4436

7163

10350

10632

13580

زهک

زهك

4589

6505

5778

7119

8002

11401

14324

13357

فنوج

فنوج

2381

3294

5603

6495

7437

10041

11577

13070

مهرستان

مهرستان

_

_

_

_

_

8103

10112

12245

ایرانشهر

بمپور

2407

2978

5209

6736

6843

9323

10071

12217

قصرقند

قصرقند

_

_

3699

4390

8106

10848

8563

11605

ایرانشهر

محمدان

_

_

_

_

_

_

8193

10302

دلگان

گلمورتی

_

_

_

_

_

3348

8310

10292

سرباز

راسك

_

_

_

_

_

6200

8472

10115

میرجاوه

میرجاوه

1034

1660

3195

4898

8113

14162

10121

9359

چابهار

نگور

438

881

1259

2155

2270

4030

4612

5670

نمودار شماره  :8 -5افزایش جمعیت شهرستانهای پرجمعیت استان سیستان و بلوچستان از 1365-95
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
90

95
کنارک

85
خاش

75
چابهار

سراوان

200

70
ایرانشهر

65
زابل
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جدول شماره  :9 -5رشد جمعیت شهرهای استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی  1345تا 1395

شهرستان

شهر

1345-55

1355-65

1365-70

1370-75

1375-85

1385-90

1390-95

زاهدان

زاهدان

8/96

11/64

4/80

3/32

3/07

-0/24

0/95

زابل

زابل

4/57

9/83

3/69

2/31

3/10

0/11

-0/41

ایرانشهر

ایرانشهر

7/77

13/40

7/12

6/40

2/72

-0/73

3/23

چابهار

چابهار

7/67

13/25

7/52

3/24

7/76

3/22

4/50

سراوان

سراوان

5/36

9/59

7/72

4/55

3/77

0/06

0/07

خاش

خاش

5/91

9/40

6/27

7/26

4/03

-1/32

0/90

کنارک

کنارک

7/30

7/11

1/71

6/38

7/47

3/01

3/96

سراوان

جالق

3/55

2/06

3/08

1/94

3/20

4/62

0/62

نیک شهر

نیک شهر

4/07

3/84

9/29

5/28

4/47

1/87

2/22

نمودار شماره  :9 -5نرخ رشد جمعیت در بازه زمانی  45تا 95
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

1390-95

1375-85

1385-90

1370-75

1365-70

1355-65

-2.00
-4.00

سراوان

چابهار

ایرانشهر

زابل

زاهدان

نیک شهر

جالق

کنارک

خاش
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 -4-3-5بررسی وضعیت مهاجرت در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ
مهاجرت داخلی از مهمترین عوامل تعیینکننده نرخ ر شد جمعیت و ترکیب سنی جن سی جمعیت مناطق مختلف ک شور
ا ست .در جدول صفحه بعد جریانهای مهاجرتی بین ا ستانی در دو سر شماری اخیر ارائه شده ا ست .همان طوریکه از
اطالعات جدول برمیآید در دوره  1385تا  1390در مجموع تعداد  1965491نفر از استانهای کشور خارج و وارد سایر
استانها شدهاند .به عبارتی حجم کل جابجاییهای بین استانی در دوره مذکور برابر با رقم فوق بوده است .در دورۀ اخیر
یعنی  1390تا  1395حجم جابجایی های بین استتتتانی به باالی  2میلیون نفر رستتت یده استتتت .این موضتتتوع به اهم یت
جابجاییهای داخلی در ایران ا شاره دارد که روند رو به افرای شی را طی نموده ا ست .جدول فوق برا ساس تعداد اختالف
مهاجران وارد شده منهای مهاجران خارج شده در دورۀ  1390تا  1395مرتب شده ا ست .ا ستانهایی که در باالی جدول
قرار دارند ،تهران ،البرز ،یزد و ...که محا سبه اختالف بین مهاجران وارد شده با خارج شده آنها؛ مثبت ا ست؛ مهاجرپذیر
بوده و استانهایی که عدد منفی دارند؛ استانهای مهاجر فرستند .استان سیستان و بلوچستان جز استانهای مهاجرفرست و
در رتبه پنجم مهاجرفرستتتی قرار دارد .همانطور که مشتتاهده میشتتود؛ استتتانهایی که دافعه مقصتتد باالیی دارند ،مانند
خوزستتتان که به دلیل وضتتعیت زیستتتمحیطی ،آلودگیهای آب و هوایی ،گردوغبار ،کمبود آب ،مهاجرفرستتت ترین
ا ستان ا ست .بعد از آن ا ستان لر ستان ،کرمان شاه و همدان قرارگرفتهاند که و ضعیت ا شتغال و نبود فر صتهای شغلی از
دالیل آن است .در مورد استان سیستان و بلوچستان نیز میتوان دافعه بودن وضعیت کنونی مبدأ که بیشتر روستاهای استان
هستتت و نبود اشتتتغال ،درآمد کافی ،امکانات اولیه زیستتتی و ...باعث خروج خانوارها از روستتتاها و مهاجرت به ستتمت
استانهای برخوردار از نظر امکانات زیستی و وجود فرصتهای شغلی شده است.
نمودار شماره  :10 -5وضعیت مهاجرت فرستی و مهاجرپذیری استانها در سال 1390-1395
200000
150000
100000
50000
0

خوزستان

کرمانشاه

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

فارس

گلستان
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جدول شماره  :10 -5وضعیت مهاجرت بین استانی در دورۀ  1385تا 1395
مهاجرت بین استانی

استان

 1390تا 1395

 1385تا 1390
مهاجران خارجشده

مهاجران واردشده

مهاجران خارجشده

مهاجران واردشده

مهاجرپذیر/مهاجر فرست

کل

1965491

1965491

2062954

2062954

0

تهران

400821

379158

350632

516922

166290

البرز

97799

190341

103437

207669

104232

یزد

24559

50490

23535

60281

36746

سمنان

23256

41506

22622

53268

30646

اصفهان

92656

139368

103140

127903

24763

قم

40930

45644

41608

63861

22253

هرمزگان

43427

51437

47552

65599

18047

گیالن

56106

85924

61555

74891

13336

بوشهر

27405

51612

30885

43705

12820

مازندران

53660

78947

59063

69714

10651

خراسان رضوی

115021

108827

107786

112027

4241

قزوین

37998

31598

34918

36010

1092

خراسان جنوبی

17499

31201

31260

28787

-2473

مرکزی

43538

51333

50126

44570

-5556

زنجان

26880

30277

30493

23960

-6533

ایالم

18513

15858

23066

11795

-11271

کردستان

46954

36793

49618

37789

-11829

کهگیلویه و بویراحمد

17193

12940

26123

13930

-12193

آذربایجان غربی

51732

37851

48309

34809

-13500

خراسان شمالی

30238

29836

37011

21548

-15463

گلستان

37179

51017

51848

33699

-18149

آذربایجان شرقی

71728

64330

67968

48908

-19060

فارس

98589

73170

92934

72745

-20189

اردبیل

39827

26232

44625

24384

-20241

چهارمحال و بختیاری

31551

14965

38844

17577

-21267

کرمان

43935

37792

48217

26477

-21740

سیستان و بلوچستان

60414

27000

59627

27301

-32326

همدان

63724

45512

71636

39218

-32418

کرمانشاه

77131

39020

77553

42625

-34928

لرستان

60735

24991

91472

27350

-64122

خوزستان

114493

60521

135491

53632

-81859
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 -1-4-3-5بررسی وضعیت مهاجرتی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

در ادامه به بررستتی میزان مهاجرت درون استتتانی و مهاجرت بروناستتتانی واردشتتده به هرکدام از شتتهرستتتانهای
استان سیستان و بلوچستان مقایسه شده و بیشترین شهرستانهای مهاجرپذیر مورد بررسی قرارگرفته است.
همانطور که جدول زیر ن شان میدهد؛ کل مهاجران در بین سالهای  1390تا  1395حدود  83هزار نفر ا ست که
 53هزار نفر آن درون استتتانی بوده و  30هزار نفر از بیرون استتتان واردشتتدهاند .با توجه به میزان مهاجرت ،شتتهر زاهدان،
بیشتتترین میزان مهاجر واردشتتده را که  15هزار درون استتتان و  12هزار بیرون استتتانی بوده به خود اختصتتاص داده استتت.
پسازآن شتتهرستتتان چابهار با بیش از  10هزار مهاجر واردشتتده در رتبه دوم قرار دارد .میزان مهاجرت درون استتتانی به
شهرستان چابهار حدود  8هزار نفر و میزان برون استانی نزدیک  3هزار نفر بوده است .شهرستان بعدی ،ایرانشهر با حدود
 9هزار مهاجر ( 6هزار درون و  3هزار برون استان) و در رتبه بعد کنارک با  8هزار ( 2هزار درون و  6هزار برون استان) و
در رتبه بعدی زابل با  8هزار ( 5هزار درون و  3هزار برون استان) قرارگرفته است.
جدول شماره  :11 -5میزان مهاجران واردشده به تفکیک درون استان و برون استان به شهرستانهای استان سیستان و
بلوچستان
کل مهاجرت

مهاجرت درون

مهاجرت بروناستانی

استانی
کل استان

82783

52657

30126

زاهدان

26935

15231

11704

چابهار

10492

7793

2699

ایرانشهر

9460

6409

3051

کنارک

8122

1716

6406

زابل

8090

5007

3083

خاش

4415

3343

1072

سراوان

3903

3568

335

زهک

2306

1751

555

سرباز

1386

1259

127

نیک شهر

1161

1011

150

سیب و سوران

1119

1040

79

نیمروز

953

746
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مهرستان

878

764

114

فنوج

830

730

100

میرجاوه

783

731

52

هامون

635

510

125

هیرمند

505

420

85

دلگان

476

346

130

قصرقند

334

282

52
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با توجه به شهرهای مورد برر سی ،چابهار و کنارک دو نقطه مطلوب و جذاب برای مهاجران درون ا ستان و حتی
برون استان بهحساب میآید .این مسئله با توجه به توسعه صنایع سنگین (پتروشیمی و فوالد) باید موردنظر قرار بگیرد.
نمودار شماره  :11 -5میزان مهاجران واردشده درون و بروناستانی به شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان 90-95
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زابل

کنارك

ایرانشهر
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مهاجرت برون استانی

زاهدان

مهاجرت درون استانی

کل مهاجرت

 -2-4-3-5بررسی وضعیت مهاجرتی شهرستان چابهار

بررسی مهاجران واردشده به شهرستان چابهار در بازه زمانی  1365تا  1395نشان میدهد که چابهار در بازه زمانی
 1375-1385نزدیک به بیش از  19هزار نفر را به خود جذب کرده است که  14هزار نفر آن درون استان و  5هزار نفر آن
خارج از استان بوده است.
جدول شماره  :12 -5وضعیت مهاجرت به شهرستان چابهار در بازه زمانی  1365تا 1395
سال

جمع

شهرستان محل

سایر شهرستانهای

شهرستانهای سایر

خارج از

سرشماری

استان

استانها

کشور

شهر

آبادی

شهر

آبادی

شهر

آبادی

اظهارنشده

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%

دربازه ده سال بعدی ،1385-1395 ،شهرستان چابهار بیش از  14هزار مهاجر به خود جذب کرده است که حدود
 10هزار نفر از داخل ا ستان بوده و نزدیک  4هزار نفر خارج از ا ستان که این م سئله جمعیت شهر چابهار را در بازه زمانی
 30ساله ،از  20هزار به  106هزار رسانده است که رشدی بیش از  5برابر را نشان میدهد.
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بررستتتی روند مهاجرت نشتتتان میدهد که در بازه زمانی ستتتالهای  ،1375-1385بیشتتتتر از درون شتتتهرستتتتان و
شتتهرستتتانهای داخل استتتان صتتورت میگرفت؛ اما در بازههای زمانی بعدی ،بیشتتترین مهاجرتها از شتتهرستتتانها و
آبادیهای داخل استان جذب شهرستان چابهار میشدهاند.
جدول زیر نشان میدهد که بیشترین مهاجران به شهرستان چابهار از استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی،
تهران ،گلستان ،کرمان و فارس بوده است.
جدول شماره  :13 -5مهاجران واردشده از استانهای دیگر به شهرستان چابهار در سال 90-95
استان محل اقامت فعلی چابهار

استان محل اقامت قبلی
سال

9513

9013

مرد و زن

9132

5234

سیستان و بلوچستان

6520

2967

خراسان رضوی

427

275

خراسان جنوبی

243

61

تهران

231

181

گلستان

194

54

کرمان

182

158

فارس

153

265
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 -4-5بررسی وضعیت نیروی انسانی و اشتغال در استان سیستان و بلوچستان

در این بخش به برر سی شاخصهای اقت صادی مانند انواع جمعیت فعال و غیرفعال اقت صادی ،ویژگیهای جمعیت
شاغل در بخشهای مختلف اقت صادی و شاخصهای عمده اقت صادی در سطح کلی ،نقاط شهری و نقاط رو ستایی و...
پرداخته خواهد شتتد .گفتنی استتت که به دلیل عدم ارائه آمار در ستتطح شتتهرستتتان؛ ستتطح آماری در این بخش در ستتطح
کشوری و استانی خواهد بود.
 -1-4-5جمعیت فعال و غیرفعال
تمامی اعضتتتای  10ستتتاله و بیشتتتتر خانوارها که در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری شتتتاغل و یا بیکار
بودهاند ،جمعیت "فعال اقت صادی" به شمار میآیند .مح صالن ،خانهداران و دارندگان درآمد بدون کار ،چنانچه شاغل و
یا بیکار نیز بودهاند" ،فعال اقتصادی" محسوب میشوند.
جدول شماره  :14 -5توزیع نسبی جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت و جنس
جمعیت
محدوده

 10ساله
و بیشتر

جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی

جمعیت فعال ازنظر اقتصادی

جمع

شاغل

بیکار

جمع

محصل

خانهدار

دارای

سایر

درامد
بدون کار

کل
جمعیت
مرد

کل کشور
سیستان و بلوچستان

100/0%
100/0%

39/4%
31/1%

34/5%
27/1%

4/9%
4/0%

60/6%
68/9%

17/7%
24/4%

31/6%
30/0%

7/4%
5/7%

3/9%
8/8%

کل کشور

100/0%

64/1%

57/4%

6/7%

35/9%

18/3%

0/2%

11/9%

5/4%

سیستان و بلوچستان

100/0%
100/0%
100/0%

51/6%
14/9%
11/4%

45/6%
11/8%
9/2%

5/9%
3/1%
2/0%

48/4%
85/1%
88/6%

26/8%
17/1%
22/1%

0/1%
62/8%
58/7%

8/6%
2/8%
2/8%

12/9%
2/3%
4/9%

کل کشور

زن

سیستان و بلوچستان

نمودار شماره  :12 -5درصد جمعیت فعال و غیرفعال در محدودههای مورد بررسی

35.9%

48.4%

60.6%

68.9%
88.6%

85.1%

11.4%

14.9%

64.1%

51.6%

39.4%

31.1%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن

بلوچستان
مرد

جمعیت غیر فعال
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در کل کشتتور 39 ،درصتتد از افراد باالی  10ستتال ،جمعیت فعال و  61درصتتد جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصتتادی
ه ستند .این و ضعیت در ا ستان سی ستان و بلوچ ستان  31در صد جمعیت فعال و  69در صد جمعیت غیرفعال ا ست .در صد
جمعیت فعال و غیرفعال در مردان با زنان متفاوت ا ست .در مردان  64در صد در کل ک شور و  52در صد در سطح ا ستان
فعال هستند ،اما در زنان این آمار  15درصد و  11درصد است.
در نمودار زیر ،و ضعیت ا شتغال و بیکار در جمعیت فعال قابلم شاهده ا ست .در کلیت ک شور 35 ،در صد شاغل
هستند؛ اما در استان وضعیت اشتعال محدودتر بوده و  27درصد است .آمار اشتغال در مردان  57کل کشور به  45استان
در بیکاری  7درصد کشور و  6درصد استان و در زنان  12درصد کل کشور شاغل و  3درصد بیکار ،در استان  9درصد
زنان شاغل و  2درصد بیکار هستند.
نمودار شماره  :13 -5درصد جمعیت شاغل و بیکار ،جمعیت فعال در محدودههای مورد بررسی
57.4%

60.0%

45.6%

50.0%
34.5%
27.1%

30.0%
20.0%

11.8%

9.2%

3.1%

2.0%

40.0%

6.7%

5.9%

4.9%

4.0%

10.0%
0.0%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن

سیستان و

کل کشور

بلوچستان
مرد

بیکار

کل جمعیت

شاغل

در ارتباط با جمعیت غیرفعال و گروههای مربوطه ،در سطح کل کشور 18 ،درصد محصل 32 ،درصد خانهدار7 ،
در صد درآمد بدون کار و  4در صد سایر موارد ه ستند؛ اما در سطح ا ستان  24در صد مح صل 30 ،در صد خانهدار و 6
در صد درآمد بدون کار و  9در صد سایر ه ستند .در تفکیک بین زن و مرد ،بی شترین اختالف در خانهدار بودن ا ست که
برای مردان صفر و برای زنان در سطح کشور  63و در سطح استان  59درصد است .نسبت محصلها در داخل استان ازنظر
جنستیت  27درصتد مرد و  22درصتد زنان هستتند که در قستمت آموزش به آن اشتاره شتد .با این وصتف میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که در شاخصهای شهری و رو ستایی ا ستان باید به زیر ساختهای ا شتغال تأکید فراوان شود تا ا ستان
خود را به سطح ک شور بر ساند .از طرف دیگر ،به دلیل بار تکفل باالی ا ستان و فر صتهای ا شتغال کم ،نیازمند تقویت
پایههای اقتصادی و اشتغال هستند.
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نمودار شماره  :14 -5درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک گروههای مربوطه در محدودههای مورد بررسی
63%

59%

70%
60%
50%

22%

18%

17%

3% 5%

32%

30%
24%

27%
13%
9%

3% 2%

12%
5%
0%

0%

40%
30%

18%
9%

6%

4%

20%

7%

10%
0%

کل کشور

سیستان و

سیستان و

بلوچستان

کل کشور

بلوچستان

زن

سیستان و
بلوچستان

مرد
سایر

کل کشور

دارای درامد بدون کار

کل جمعیت
خانه دار

محصل

 -1-1-4-5جمعیت فعال و غیرفعال در نقاط شهری

با توجه به برر سی کلی ،و ضعیت جمعیت فعال و غیرفعال در نقاط شهری و رو ستایی را به تفکیک مورد برر سی
قرار داده میشتتود .هرچند تفاوت خیلی زیادی بین نقاط شتتهری و روستتتایی در ستتطح کل کشتتور وجود ندارد ،اما در
وضعیت استان سیستان و بلوچستان شرایط متفاوت است .جمعیت فعال کل کشور در نقاط شهری  39درصد اما در استان
این شتتاخص  35درصتتد استتت .این وضتتعیت در مردان تفاوت بیشتتتری باهم دارد 63 .درصتتد مردان باالی  10ستتال ،جز
جمعیت فعال هستتتند در صتتورتی که در استتتان  55درصتتد استتت .در زنان تفاوت به نفع جمعیت فعال استتتان ستتیستتتان و
بلوچستان است .دلیل این امر ،فعالیت زنان شهری برای اداره هزینههای اقتصادی زندگی است .زنان سرپرست خانوار در
کل استان آمار باالیی در مقایسه با کل کشور دارد.
جدول شماره  :15 -5توزیع نسبی جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت و جنس در نقاط شهری
جمعیت

محدوده

 10ساله و

جمعیت فعال ازنظر اقتصادی

جمع

بیکار

شاغل

جمع

جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی

محصل

خانهدار

بیشتر

دارای

سایر

درامد
بدون کار

کل
جمعیت

مرد

کل کشور

100/0%

38/9%

33/6%

5/3%

61/1%

18/1%

31/4%

8/0%

3/6%

سیستان و بلوچستان

100/0%

35/4%

30/0%

5/5%

64/4%

24/7%

26/8%

5/6%

7/5%

کل کشور

100/0%
100/0%

63/3%
54/8%

56/2%
47/5%

7/1%
7/0%

36/7%
45/2%

18/4%
25/8%

0/2%
0/1%

13/1%
8/5%

5/0%
10/8%

100/0%
100/0%

14/5%
16/2%

10/9%
12/5%

3/6%
4/0%

85/5%
83/8%

17/9%
23/6%

62/6%
53/4%

2/9%
2/6%

2/1%
4/2%

سیستان و بلوچستان

زن

کل کشور
سیستان و بلوچستان
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نمودار شماره  :15 -5درصد جمعیت فعال و غیرفعال در محدودههای مورد بررسی (نقاط شهری)

36.7%

45.2%

61.1%

64.4%
83.8%

85.5%

16.2%

14.5%

63.3%

54.8%

38.9%

35.4%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

سیستان و

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

کل کشور

بلوچستان

زن

مرد
جمعیت غیر فعال

کل جمعیت
جمعیت فعال

ن سبت جمعیت شاغل و بیکار در کل ک شور  34در صد شاغل به  5در صد بیکار در نقاط شهری ا ست؛ در ا ستان
سیستان و بلوچستان  30درصد شاغل به  5درصد بیکار است .تفاوت زیادی در کل جمعیت بین کشور و استان مالحظه
نمیشتتود؛ اما در تفکیک جنس ،میزان اشتتتغال مردان  56درصتتد در کل کشتتور و  48درصتتد مردان استتت که نشتتان از
اختالف بیش از  8درصدی است .همچنین درصد اشتغال زنان در سطح استان بیشتر از کشور در نقاط شهری است.
نمودار شماره  :16 -5درصد جمعیت شاغل و بیکار ،جمعیت فعال در محدودههای مورد بررسی (نقاط شهری)
56.2%

60.0%

47.5%

50.0%

33.6%

30.0%

40.0%
30.0%

12.5%

10.9%

4.0%

3.6%

20.0%
7.1%

7.0%

5.5%

5.3%

10.0%
0.0%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن

سیستان و

کل کشور

بلوچستان
مرد

بیکار

کل جمعیت

شاغل

و ضعیت نقاط شهری در گروههای مربوط به جمعیت غیرفعال ،شبیه کل جمعیت ا ست .در صد مح صل در نقاط
شهری ا ستان  26در صد ا ست در صورتی که در کل ک شور  18در صد ا ست .همچنین در زنان ،در صد خانهدار در کل
کشور  63درصد و در استان  53درصد است.
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نمودار شماره  :17 -5درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک گروههای مربوطه در محدودههای مورد بررسی (نقاط شهری)
70%

63%
53%

60%
50%
25%27%

26%

24%

18%

18%
3% 2%

18%

13%

9%11%

3% 4%

31%

5%

0%

6% 8%

4%

0%

8%

40%
30%
20%
10%
0%

کل کشور

سیستان و

سیستان و

بلوچستان

کل کشور

بلوچستان

زن

سیستان و
بلوچستان

مرد
سایر

کل کشور

دارای درامد بدون کار

کل جمعیت
خانه دار

محصل

 -2-1-4-5جمعیت فعال و غیرفعال در نقاط روستایی

در نقاط روستایی استان وضعیت متفاوتتر از نقاط روستایی کل کشور است .در کل کشور 41 ،درصد از افراد
باالی  10ساله رو ستایی جز نیروهای فعال ازنظر اقت صادی ه ستند و این در صد در ا ستان سی ستان و بلوچ ستان  26در صد
است .در مردان روستایی  66درصد فعال و در استان  48درصد و در زنان کل کشور  16درصد فعال و در سطح استان 6
درصد است .وضعیت اشتغال در نقاط روستایی استان با نقاط روستایی کل کشور به خاطر اقلیم و وضعیت خ شک سالی
بسیار متفاوت و پایینتر از متوسط کل کشوری است.
جدول شماره  :16 -5توزیع نسبی جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب وضع فعالیت و جنس در نقاط روستایی
جمعیت
جمعیت غیرفعال ازنظر اقتصادی
جمعیت فعال ازنظر اقتصادی
 10ساله
محدوده
سایر
دارای
خانهدار
محصل
جمع
بیکار
شاغل
جمع
و بیشتر

درامد
بدون کار

کل
جمعیت

100/0%
100/0%

41/0%
26/4%

37/3%
24/0%

3/6%
2/0%

59/0%
73/6%

16/7%
24/2%

32/0%
33/3%

5/6%
5/8%

4/8%
10/3%

سیستان و بلوچستان

100/0%
100/0%

66/3%
48/0%

60/7%
43/5%

5/6%
5/0%

33/7%
52/0%

18/3%
28/0%

0/2%
0/1%

8/5%
8/7%

6/6%
15/1%

کل کشور

100/0%

16/1%

14/5%

1/7%

83/9%

15/0%

63/2%

2/7%

2/9%

سیستان و بلوچستان

100/0%

6/3%

5/9%

0/5%

93/7%

20/6%

64/3%

3/1%

5/7%

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل کشور

مرد
زن
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نمودار شماره  :18 -5درصد جمعیت فعال و غیرفعال در محدودههای مورد بررسی (نقاط روستایی)

33.7%
52.0%
73.6%

83.9%

93.7%

59.0%

66.3%
48.0%
26.4%

16.1%

6.3%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

41.0%

سیستان و

سیستان و

کل کشور

بلوچستان

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

کل کشور

بلوچستان

زن

مرد
جمعیت غیر فعال

کل جمعیت
جمعیت فعال

در نمودار زیر ،اختالف فاحش بین اشتتتغال روستتتایی در استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان با میانگین کل کشتتور
قابلمشاهده است .در کل جمعیت  37درصد کل روستاییان ،شاغل هستند و در استان این عدد  24درصد است .به عبارتی
تنها یکچهارم افراد باالی  10سال شاغل هستند .وضعیت بیکاری هم در نیروی فعال  4درصد کل کشور در مقایسه با 2
درصد استان است .در تفکیک جنسیتی 61 ،درصد مردان روستایی در کل کشور شاغل هستند اما در روستاهای استان
این عدد  44در صد ا ست و در زنان؛  15در صد کل ک شور به  6در صد شاغل در رو ستاهای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان
قابلمقایسه است.
نمودار شماره  :19 -5درصد جمعیت شاغل و بیکار جمعیت فعال در محدودههای مورد بررسی (نقاط روستایی)
60.7%

43.5%

37.3%
24.0%

14.5%
5.9%
0.0%

1.7%
کل کشور

سیستان و

بلوچستان

5.6%

5.0%

کل کشور

سیستان و

بلوچستان
زن

3.6%

2.0%
سیستان و

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

کل کشور

بلوچستان
مرد

بیکار

کل جمعیت

شاغل

در جمعیت غیرفعال نیز ،درصد محصلین جامعه روستایی در مردان  28استان سیستان و بلوچستان به  18کشوری و
در زنان  20به  15کشوری است .در جمعیت خانوار تفاوت قابلتوجهی وجود ندارد.
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نمودار شماره  :20 -5درصد جمعیت غیرفعال به تفکیک گروههای مربوطه در محدودههای مورد بررسی (نقاط روستایی)
64%

63%

70%
60%

50%
33%
28%

24%

21%
15%
3% 6%

3%

3%

32%

30%

18%

15%
9%

17%
10%
6%

9% 7%
0%

0%

40%

6% 5%

20%
10%
0%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن

سیستان و
بلوچستان

مرد
سایر

کل کشور

دارای درامد بدون کار

کل جمعیت
خانه دار

محصل

 -2-4-5شاخصهای عمده نیروی کار
در ادامه به برخی از شتتاخصهای عمده نیروی کار در کل کشتتور به تفکیک نقاط شتتهری و روستتتایی پرداخته
میشود .سپس سهم اشتغال هر بخش در اقتصاد کشور به تفکیک مورد بررسی قرار میگیرد.
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) 1در کل کشور  39درصد است که در سطح استان سیستان و بلوچستان 31
درصد است .نرخ مردان در کل کشور  64درصد و در استان  51درصد که اختالف چشمگیری بین میانگین کشوری و
استان وجود دارد .این نشاندهنده ضعف پایههای اقتصادی استان و عدم وجود ظرفیتهای اشتغال کافی با توجه به نیروی
انسانی است .وضعیت زنان تا حدودی نزدیکتر به میانگین کشوری است.
نرخ بیکاری 2در سه گروه نشان داده شده است .بیکاری کلی ،بیکاری در گروه سنی  15تا  24سال و بیکاری در
گروه سنی  15تا  29سال .نرخ بیکاری کلی  12در صد بوده که در گروه سنی  15تا  24سال این عدد به  29و در گروه
سنی  15تا  29سال به  26درصد میرسد .بهعبارتدیگر نیروی جوان کشور میزان بیکاری  30درصدی را تجربه میکند.
این وضعیت در استان برای مردان نرخ بیکاری  11درصد و برای گروه سنی  15تا  24سال  32درصد است.

 :1عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیكار) 10ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار  10ساله و بیشتر ،ضربدر
.100
 :2عبارت است از نسبت جمعیت بیكار به جمعیت فعال (شاغل و بیكار) ،ضربدر  100شاخصهای عمده نیروی کار در
جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس
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جدول شماره  :17 -5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس
سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی
شاخصهای عمده نیروی کار
محدوده
کل
جمعیت

مرد
زن

نرخ

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت
اقتصادی

بیکاری

15-24ساله

15-29ساله

خدمات

کشاورزی صنعت

کل کشور

39/4%

12/4%

29/2%

25/9%

18/0%

31/9%

50/1%

سیستان و بلوچستان

31/1%

12/9%

31/8%

26/3%

18/2%

29/2%

52/6%

کل کشور

64/1%

10/5%

25/4%

21/4%

17/1%

33/3%

49/6%

سیستان و بلوچستان

51/6%

11/6%

32/9%

24/1%

20/2%

28/0%

51/8%

کل کشور

14/9%

20/7%

44/2%

42/3%

22/0%

25/2%

52/8%

سیستان و بلوچستان

11/4%

18/7%

26/8%

34/4%

8/6%

34/7%

56/7%

در بین دو جنس ،و ضعیت بیکاری زنان در سطح ا ستان سی ستان و بلوچ ستان در مقای سه با میانگین کل ک شور،
پایینتر است؛ اما در ارتباط با نیروی انسانی مرد ،وضعیت بیکاری باالتر از میانگین کل کشور است.
نمودار شماره  :21 -5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس
64%

70%
60%

52%
44%42%
34%
27%

39%
33%

21%
15%

19%
11%

25%
21%

24%
12%

11%

31% 32%
26%

29%
26%

13%

12%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن
نرخ بیکاری  ۲9-۱۵ساله

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

مرد
نرخ بیکاری  ۲۴-۱۵ساله

کل جمعیت
نرخ بیکاری

نرخ مشارکت اقتصادی

نمودار پایین سهم سه بخش خدمات ،ک شاورزی و صنعت را از و ضعیت ا شتغال ک شور و ا ستان به تفکیک دو
جنس ن شان میدهد .در کل ک شور  18در صد ک شاورزی 32 ،در صد صنعت و  50در صد خدمات از و ضعیت ا شتغال و
اقتصادی سهم دارند .در سطح استان این نسبتها تفاوتهای اندکی دارد ،کشاورزی  18درصد صنعت  29و خدمات 53
درصد؛ این وضعیت نشان میدهد که وضعیت استان در مقایسه میانگین کشوری بیشتر خدماتی بوده و صنایع کمتری در
آن م ستقر ه ستند .و ضعیت به تفکیک مرد ن شان از تفاوت  3در صدی در ک شاورزی به نفع مردان ا ستان ( 17در صد کل
ک شور  20در صد ا ستان) ،تفاوت  5در صدی در صنعت به نفع ک شوری و تفاوت  2در صدی خدمات به نفع استان وجود
دارد.
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در سهم اشتغال زنان تفاوت قابلتوجهی در بخش کشاورزی بوده و  22درصد کشوری در مقابل  9درصد استانی
قرار دارد .از طرف دیگر ،وضتتعیت صتتنعت و خدمات به نفع زنان استتتانی بوده و  35درصتتد استتتانی در مقابل  25درصتتد
کشوری در بخش صنعت و  57درصد استانی در مقابل  53درصد کشوری در بخش خدمات است.
نمودار شماره  :22 -5سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی کل جمعیت

56.7%

52.8%

51.8%

49.6%

52.6%

50.1%

25.2%

28.0%

33.3%

29.2%

31.9%

20.2%

17.1%

18.2%

18.0%
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22.0%
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کل کشور

سیستان و
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کل کشور

سیستان و
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کل کشور

بلوچستان

مرد

زن
خدمات
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کل جمعیت
کشاورزی

 -1-2-4-5شاخصهای عمده نیروی کار در نقاط شهری

در نقاط شهری کل کشور  39درصد نرخ مشارکت و  14درصد بیكاری وجود دارد .در سطح استان 35
درصد نرخ مشارکت و  16درصد بیكاری وجود دارد .در مردان نرخ مشارکت اقتصادی کشوری  63درصد
و استانی  55درصد است که فرصتهای کم اشتغال از عوامل آن است .وضعیت بیكاری مردان  11درصد
کل کشوری و  13درصد استان است .در گروههای سنی وضعیت مردان کشوری  28درصد افراد  15تا 24
سال و  35درصد استان است.
جدول شماره  :18 -5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهری
سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی
شاخصهای عمده نیروی کار
محدوده
کل
جمعیت

مرد
زن

نرخ

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری

نرخ مشارکت
اقتصادی

بیکاری

15-24ساله

15-29ساله

کشاورزی صنعت

خدمات

سیستان و بلوچستان

38/9%
35/4%

13/7%
15/5%

32/3%
35/7%

28/1%
30/7%

5/3%
3/9%

34/4%
25/3%

60/3%
70/8%

کل کشور

63/3%

11/2%

27/5%

22/6%

5/7%

36/0%

58/3%

سیستان و بلوچستان

54/8%

13/2%

34/7%

26/2%

5/0%

25/8%

69/2%

کل کشور

14/5%

24/8%

50/6%

46/8%

3/3%

26/1%

70/6%

سیستان و بلوچستان

16/2%

22/9%

39/7%

45/7%

0/0%

23/2%

76/8%

کل کشور
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نمودار شماره  :23 -5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط شهری
63%
55%

51%
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40%

25%
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23%
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بلوچستان
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26%

35% 36%
31%

28%
23%

13%

11%

کل کشور
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بلوچستان
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14%
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نرخ بیکاری  ۲9-۱۵ساله
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39%
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نرخ بیکاری  ۲۴-۱۵ساله

کل جمعیت
نرخ بیکاری

نرخ مشارکت اقتصادی

سهم ا شتغال بخشهای مختلف در جامعه شهری ک شوری  5در صد ک شاورزی 35 ،در صد صنعت و  60در صد
خدمات است .در استان  4درصد کشاورزی 25 ،درصد صنعت و  71درصد خدمات است .در مردان شهری ،کشوری و
استانی  5درصد کشاورزی 36 ،درصد صنعت در سطح کشوری و  26درصد استان یو در خدمات  58درصد کشوری و
 69در صد ا ستانی ا ست .در جنس زن 3 ،در صد ک شاورزی ک شوری در مقابل صفر در صد ا ستانی 26 ،در صد صنعت
کشوری و  23درصد استانی و بخش خدمات  70کشوری در مقابل  77درصد استانی قابلمقایسه است.
نمودار شماره  :24 -5سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نقاط شهری

76.8%
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صنعت
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کشاورزی
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 -2-2-4-5شاخصهای عمده نیروی کار روستایی

نرخ م شارکت اقت صادی رو ستاها در کل ک شور  41در صد ا ست که در مقای سه با ا ستان سی ستان و بلوچ ستان 26
درصتتدی بستتیار باالتر استتت .نرخ بیکاری در کل کشتتور و استتتان در بخش روستتتایی تفاوت چندانی ندارد و در بیکاری
مردان و زنان نیز تفاوت قابلتوجه نیست؛ اما نرخ مشارکت در جنس مرد روستایی در سطح کشور  66درصد و در استان
 48درصتتد استتت .به همان نستتبت در زن روستتتایی کشتتوری  16درصتتد و زن روستتتایی استتتانی  6درصتتد ،این نشتتان از
فرصتهای بسیار محدود اشتغال و نوع نگاه جامعه روستایی به کار زنان دارد.
جدول شماره  :19-5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط روستایی
شاخصهای عمده نیروی کار

محدوده
کل
جمعیت

مرد

نرخ مشارکت

نرخ

نرخ بیکاری

نرخ بیکاری

اقتصادی

بیکاری

15-24ساله

15-29ساله

خدمات

کشاورزی صنعت

کل کشور

41/0%

8/9%

22/5%

19/9%

50/3%

25/4%

24/3%

سیستان و بلوچستان

26/4%

9/2%

26/9%

20/1%

37/3%

34/3%

28/4%

کل کشور

66/3%
48/0%

8/5%
9/4%

21/1%
30/7%

18/3%
21/5%

47/6%
38/7%

25/9%
30/6%

26/5%
30/7%

16/1%
6/3%

10/3%
7/5%

28/7%
9/0%

27/1%
13/7%

61/3%
27/6%

23/2%
60/0%

15/4%
12/4%

سیستان و بلوچستان
کل کشور

زن

سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی

سیستان و بلوچستان

در نمودار زیر تفاوتها قابلم شاهده و مقای سه ا ست .نرخ م شارکت اقت صادی بخش رو ستایی در سطح ک شور و
استان تفاوت فاحشی باهم دارد .این وضعیت میتواند به مهاجرتهای فصلی و دائمی به نقاط شهری و دارای فرصتهای
اشتغال منجر شود .این مسئله در شهرستان چابهار در دهههای قبل انجام شده بود و پتانسیل مهاجرت به دلیل اشتغال هنوز
در نقاط روستایی استان وجود دارد.
نمودار شماره  :25 -5شاخصهای عمده نیروی کار در جمعیت  10ساله و بیشتر برحسب جنس در نقاط روستایی
66%
48%
41%
29%27%
16%
10%

14%
6% 8% 9%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

31%
22%

21%18%
9%

9%

کل کشور

سیستان و
بلوچستان

زن
نرخ بیکاری  ۲9-۱۵ساله

9%

9%

سیستان و

کل کشور

بلوچستان
مرد

نرخ بیکاری  ۲۴-۱۵ساله
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سهم ا شتغال بخشهای مختلف ،در کل ک شور  50در صد ک شاورزی 25 ،در صد صنعت و  25در صد خدمات
است .این نسبت به دلیل ظرفیتهای محدود عرصه کشاورزی  37درصد 34 ،درصد صنعت و  29درصد خدمات است.
در تفکیک دو جنس ،مردان کشوری  47درصد کشاورزی 26 ،درصد صنعت و  26درصد خدمات و مردان استان39 ،
در صد ک شاورزی 30 ،در صد صنعت و  31در صد خدمات که در مقای سه با جنس زن ،دارای تفاوتهایی ا ست .در زنان
روستایی کشوری 61 ،درصد کشاورزی 23 ،درصد صنعت و  15درصد خدمات و در سطح استان 28 ،درصد کشاورزی،
 60درصد صنعت که بیشتر مربوط به صنایعدستی مانند سوزندوزی و ...و  12درصد خدمات است.
نمودار شماره  :26 -5سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی نقاط روستایی
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 -3-4-5تحصیالت نیروی کار فعال

بررسی وضعیت تحصیالت نیروی کار نشان میدهد که در سطح کشور  91درصد از افراد شاغل باسواد و
تنها  9درصد بیسواد هستند .در نیروی بیكار نیز  97درصد باسواد و تنها  3درصد بیسواد هستند .در سطح
استان سیستان و بلوچستان 84 ،درصد شاغلین باسواد و  16درصد بیسواد هستند .این وضعیت در نیروی
فعال نشاندهنده نیاز به کسب سواد و افزایش تحصیالت برای ارتقاء شغلی و فعالیت در شغلهای نیازمند
سواد و مهارت است .در نیروی بیكار نیز مانند سطح کشور  95درصد افراد باسواد و  5درصد بیسواد
هستند .میزان باسوادی در نیروی بیكار بیشتر از نیروی فعال شاغل است.
جدول شماره  :20 -5وضعیت سواد و بیسوادی در نیروی کار فعال به تفکیک سطح تحصیالت
سوادآموزی بیسواد
عالی
متوسطه دیپلم
راهنمایی
جمع باسواد ابتدایی
محدوده
کل کشور

شاغل

100/0%
100/0%
100/0%

91/4%
97/1%
84/2%

21/6%
12/7%
23/5%

21/9%
17/4%
20/3%

0/5%
0/5%
1/0%

22/3%
24/2%
15/4%

23/7%
41/8%
22/0%

1/5%
0/5%
2/0%

8/6%
2/9%
15/8%

بیکار

100/0%

95/2%

16/9%

26/5%

0/2%

20/4%

30/9%

0/3%

4/8%

بیکار
سیستان و بلوچستان

شاغل
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نمودار شماره  :27 -5میزان باسوادی و بیسوادی در نیروی شاغل و بیکار
4.8%

15.8%
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بی سواد

باسواد

بررسی میزان تحصیالت در نیروی شاغل کل کشور ،نشان میدهد که  22درصد تحصیالت ابتدایی 22 ،درصد
ال
راهنمایی 22 ،درصتتد دیپلم و  24درصتتد تحصتتیالت عالی دارند .در صتتورتی که در نیروی کار بیکار ،وضتتعیت کام ً
متفاوت ا ست 13 .در صد آنها تح صیالت ابتدایی 18 ،در صد متو سطه 24 ،در صد دیپلم و  42در صد تح صیالت عالی
دارند .در استتتان هم تفاوتها قابلتوجه استتت و میزان تحصتتیالت پایینتر از متوستتط کشتتوری استتت .حدود  17درصتتد
بیکاران ابتدایی 27 ،درصد متوسطه 20 ،درصد دیپلم و  31درصد دارای تحصیالت عالیه هستند .این وضعیت در نیروی
بیکار نیز کامالً قابلمشتتتاهده استتتت؛ بنابراین پیشتتتنهاد میشتتتود ،دورههای ستتتوادآموزی و فنی و حرفهای برای کستتتب
مهارتهای شغلی برگزار شود.
نمودار شماره  :28 -5وضعیت تحصیالت بین نیروی شاغل و بیکار
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 -5-5بررسی بودجه خانوار استان سیستان و بلوچستان و مقایسه با کل کشور

ا صوالً یکی از ا سا سیترین مطالعات آماری که بهمنظور نیل به اهداف مختلف اقت صادی و اجتماعی ،در اغلب
ک شورهای جهان صورت میگیرد ،برر سی بودجه خانوار ا ست .از طریق این برر سی میتوان به چگونگی هزینهها و
درآمدهای خانوارها و روند تغییرات آن ها و نیز آمار و اطالعات گوناگون دیگری پی برد .مهمترین اهداف این
بررسی ،شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها و مطالعه در مورد روند تغییرات آنها در اثر تحوالت اقتصادی و
اجتماعی و تعیین سهم هزینههای مختلف در هزینه کل خانوارها و اطالع از چگونگی مصرف میتوان ذکر کرد .با توجه
به دادههای جداول زیر میتوان به یافتههای زیر اشاره کرد.
در ستال  1395متوستط درآمد پولی و غیرپولی 1ناخالص ستاالنه یک خانوار شتهری در کشتور حدود 392373
هزار ریال (ماهانه حدود  32697هزار ریال)  69.3درصد آن را درآمد پولی ناخالص و  30.7درصد را درآمد غیر پولی
تشکیل داده است .در استان سیستان و بلوچستان در این سال ،متوسط مجموع درآمد ساالنه یک خانوار شهری 271135
هزار ریال بوده که پایینتر از متو سط کل ک شور ا ست که سهم درآمد پولی به درآمد غیر پولی  84در صد به  16در صد
ا ست .میزان ر شد درآمد سال  1395به سال قبل حدود  20در صد ا ست .روند طولی درآمدهای پولی و غیرپولی در دو
جدول زیر در سطح کشور و استان از سال  1387تا  1395آمده است و نمودارها میران تغییرات دورهای را نشان میدهد.
در سال  1395متوسط هزینه ناخالص ساالنه یک خانوار شهری حدود  393005هزار ریال (ماهانه حدود 32750
هزار ریال) بود که در مقایسه با سال قبل  11.5درصد افزایش داشته است .در استان سیستان و بلوچستان ،متوسط هزینه
ناخالص یک خانوار شهری ،پایینتر از میانگین متوسط کل کشور و در حدود  280894هزار ریال (ماهیانه حدود 23407
هزار ریال) بوده که در مقایسه با سال قبل حدود  19.6درصد افزایش داشته که بیشتر از رشد کل کشور است.
نکته قابلتوجه در درآمدها و هزینههای خانوار ،باال بودن هزینههای ماهانه در مقایستته با درآمدهای ماهانه استتت.
خانوار ایرانی بهطور متوسط ،در سال  632هزار ریال بیشتر از درآمد خود خرج میکند.

 .1انواع درآمد پولی عبارتاند از :درآمد از مزد و حقوق (بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی) ،درآمد از مشاغل آزاد (کشاورزی
و غیرکشاورزی) ،درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از فروش کاالهای دستدوم .درآمد غیر پولی عبارت است از ارزش
اجاری مسكن شخصی ،در برابر خدمت و رایگان و ارزش کاالها و خدمات در برابر مزد و حقوق ،رایگان (نه از خانوار
دیگر) تولید برای مصرف در خانه ،از محل کسب کشاورزی و غیرکشاورزی.
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جدول شماره  :21 -5مجموع میانگین درآمد و میانگین هزینههای خانوار در کل کشور از سال  1387تا ( 1395هزار ریال)
1387

سال

1389

1388

1391

1390

1393

1392

1395

1394

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

جمع کل هزینه ناخالص

115445

100%

127139

100%

141662

100%

173926

100%

216540

100%

284462

100%

328760

100%

352651

100%

393006

100%

خوراکیها و آشامیدنیها

27475

23/8%

30168

23/7%

35213

24/9%

43267

24/9%

56841

26/2%

74724

26/3%

80807

24/6%

83276

23/6%

89976

22/9%

دخانیات

453

0/4%

519

0/4%

519

0/4%

558

0/3%

863

0/4%

1176

0/4%

1159

0/4%

1118

0/3%

1334

0/3%

پوشاک و کفش

5359

4/6%

6447

5/1%

6931

4/9%

7963

4/6%

9842

4/5%

13149

4/6%

15243

4/6%

15897

4/5%

16914

4/3%

مسكن ،آب ،برق وگاز و سایر

38211

33/1%

39879

31/4%

42637

30/1%

53292

30/6%

71158

32/9%

97074

34/1%

109902

33/4%

123496

35/0%

139435

35/5%

لوازم ،اثاث و خدمات

5812

5/0%

6703

5/3%

7382

5/2%

8304

4/8%

9647

4/5%

11923

4/2%

13600

4/1%

14536

4/1%

15777

4/0%

بهداشت و درمان

5209

4/5%

6455

5/1%

7866

5/6%

9300

5/3%

11858

5/5%

16021

5/6%

19031

5/8%

20549

5/8%

23153

5/9%

حمل و نقل

13365

11/6%

14767

11/6%

16014

11/3%

20310

11/7%

20390

9/4%

24299

8/5%

34043

10/4%

36034

10/2%

41851

10/6%

ارتباطات

2983

2/6%

2942

2/3%

3203

2/3%

3941

2/3%

4415

2/0%

5730

2/0%

7030

2/1%

7489

2/1%

8322

2/1%

تفریح و امور فرهنگی

2824

2/4%

3460

2/7%

3952

2/8%

4691

2/7%

5070

2/3%

6549

2/3%

7727

2/4%

6940

2/0%

7649

1/9%

تحصیل

2651

2/3%

2854

2/2%

3475

2/5%

3653

2/1%

4217

1/9%

4990

1/8%

6170

1/9%

6524

1/9%

7344

1/9%

رستوران و هتل

2482

2/1%

2846

2/2%

3143

2/2%

3973

2/3%

4535

2/1%

5857

2/1%

6553

2/0%

7402

2/1%

8368

2/1%

کاالها و خدمات متفرقه

8623

7/5%

10099

7/9%

11326

8/0%

14673

8/4%

17703

8/2%

22970

8/1%

27494

8/4%

29389

8/3%

32884

8/4%

کل کشور

کشور

درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد

مجموع درآمدپولی و غیر پولی

113182

100%

123949

100%

136814

100%

167197

100%

209059

100%

276867

100%

313820

100%

352586

100%

392373

100%

درآمد پولی ناخالص

79628

70/4%

88961

71/8%

100306

73/3%

123615

73/9%

148119

70/9%

191623

69/2%

218732

69/7%

245638

69/7%

272049

69/3%

درآمد غیر پولی

33555

29/6%

34988

28/2%

36508

26/7%

43582

26/1%

60940

29/1%

85245

30/8%

95088

30/3%

106948

30/3%

120325

30/7%
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جدول شماره  :22 -5مجموع میانگین درآمد و میانگین هزینههای خانوار در استان سیستان و بلوچستان از سال  1387تا ( 1395هزار ریال)
1387

سال

1389

1388

1391

1390

1393

1392

1395

1394

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

هزینه

درصد

جمع کل هزینه ناخالص

90856

100%

81731

100%

109804

100%

127125

100%

139177

100%

181013

100%

198273

100%

234838

100%

280894

100%

خوراکیها و آشامیدنیها

35152

38/7%

26940

33/0%

34814

31/7%

43582

34/3%

55330

39/8%

78962

43/6%

82995

41/9%

90380

38/5%

103190

36/7%

دخانیات

115

0/1%

225

0/3%

222

0/2%

324

0/3%

385

0/3%

1376

0/8%

1206

0/6%

444

0/2%

391

0/1%

پوشاک و کفش

5068

5/6%

4270

5/2%

7054

6/4%

8480

6/7%

6101

4/4%

9168

5/1%

10868

5/5%

11128

4/7%

16498

5/9%

مسكن ،آب ،برق وگاز وسایر

17865

19/7%

18480

22/6%

20956

19/1%

24727

19/5%

28455

20/4%

35566

19/6%

40219

20/3%

55847

23/8%

60536

21/6%

لوازم ،اثاث وخدمات

4959

5/5%

3933

4/8%

5752

5/2%

6255

4/9%

6983

5/0%

7346

4/1%

8254

4/2%

9639

4/1%

12169

4/3%

بهداشت و درمان

3987

4/4%

4181

5/1%

5724

5/2%

4848

3/8%

8910

6/4%

7662

4/2%

7003

3/5%

11934

5/1%

13498

4/8%

حمل و نقل

8682

9/6%

11545

14/1%

14525

13/2%

18265

14/4%

12019

8/6%

15482

8/6%

17931

9/0%

20253

8/6%

28079

10/0%

ارتباطات

2520

2/8%

2170

2/7%

3005

2/7%

3492

2/7%

3067

2/2%

3977

2/2%

4766

2/4%

5704

2/4%

7373

2/6%

تفریح و امور فرهنگی

1875

2/1%

1222

1/5%

3321

3/0%

2581

2/0%

2161

1/6%

2465

1/4%

2245

1/1%

2581

1/1%

3054

1/1%

تحصیل

1966

2/2%

1967

2/4%

2039

1/9%

2198

1/7%

2717

2/0%

2734

1/5%

3139

1/6%

3655

1/6%

4706

1/7%

رستوران و هتل

1306

1/4%

1064

1/3%

1834

1/7%

2144

1/7%

2609

1/9%

2050

1/1%

2949

1/5%

2885

1/2%

4853

1/7%

کاالها و خدمات متفرقه

7362

8/1%

5736

7/0%

10558

9/6%

10229

8/0%

10440

7/5%

14225

7/9%

16698

8/4%

20388

8/7%

26548

9/5%

سیستان و بلوچستان

کشور

درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد درآمد

درصد

مجموع درآمدپولی وغیر پولی

78300

100%

82047

100%

106771

100%

119624

100%

124494

100%

155484

100%

175264

100%

227432

100%

271136

100%

درآمد پولی ناخالص

63167

80/7%

67570

82/4%

91500

85/7%

103134

86/2%

102421

82/3%

130279

83/8%

147330

84/1%

187048

82/2%

228211

84/2%

درآمد غیر پولی

15133

19/3%

14477

17/6%

15271

14/3%

16491

13/8%

22073

17/7%

25205

16/2%

27934

15/9%

40384

17/8%

42924

15/8%
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نمودار شماره  :29 -5مجموع درآمدپولی وغیر پولی ناخالص و مجموع هزینههای ناخالص خانوار شهری در کشور و استان سیستان و بلوچستان
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
مجموع درآمدپولی وغیر پولی ناخالص

جمع کل هزینه ناخالص

مجموع درآمدپولی وغیر پولی ناخالص

جمع کل هزینه ناخالص

سیستان و بلوچستان
1395

کشور
1394

1392

1393

1391

1390

1389

1388

1387

1386

نمودار شماره  :30 -5نسبت تغییرات هزینههای ناخالص خانوار در نقاط شهری کل کشور و استان سیستان و بلوچستان  1386تا 1395

نسبت  9۵به 9۴

نسبت  9۴به 9۳

نسبت  9۳به 9۲

نسبت  9۲به 9۱

نسبت  9۱به 9۰

سیستان و بلوچستان
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نسبت  9۰به ۸9

کل کشور

نسبت  ۸9به ۸۸

نسبت  ۸۸به ۸۷

نسبت  ۸۷به ۸۶

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

در سطح ک شور به صورت میانگین بی شترین سهم هزینههای خانوار به ترتیب مربوط به م سکن ،آب ،برق و گاز و سایر سوختها با  36در صد ،خوراکیها و آ شامیدنیها  23در صد،
حملونقل حدود  11درصد است .در استان سیستان و بلوچستان ،بیشترین سهم هزینههای خانوار ،مربوط به همان  3بخش اما با ترتیبی متفاوت است .در رتبه اول بهجای مسکن ،خوراکیها و
آشامیدنیها با حدود  37درصد ،در رتبه دوم ،مسکن ،آب ،برق و گاز با  ،22حملونقل با  10در رتبههای بعدی قرار دارند.
بررسی روند از سال  1391تا  1395تغییرات جزئی را نشان میدهد که بیشتر بین دو بخش مسکن و هزینههای خوراکی و آشامیدنی متغیر است .سال  91میزان هزینه مسکن  33درصد
بوده که بهمرور افزایشیافته و همزمان از هزینههای خوراکی و آشامیدنی کاهش داشته است .در استان سیستان و بلوچستان نیز ،هزینههای مسکن از  20درصد سال  1391به  22درصد 1395
رسیده و همزمان هزینههای خوراکی و آشامیدنی از  40درصد به  37درصد رسیده است.

جدول شماره  :23 -5بررسی میزان تغییرات سه مورد اولویتدار در هزینههای خانوار در سطح کشور و استان سیستان و بلوچستان
1391

1392

1393

1394

1395

خوراکیها و آشامیدنیها

26/2%

26/3%

24/6%

23/6%

22/9%

مسكن ،آب ،برق وگاز وسایرسوخت ها

32/9%

34/1%

33/4%

35/0%

35/5%

حمل و نقل

9/4%

8/5%

10/4%

10/2%

10/6%

سیستان و

خوراکیها و آشامیدنیها

39/8%

43/6%

41/9%

38/5%

36/7%

بلوچستان

مسكن ،آب ،برق وگاز وسایرسوخت ها

20/4%

19/6%

20/3%

23/8%

21/6%

حمل و نقل

8/6%

8/6%

9/0%

8/6%

10/0%

کل کشور
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نمودار شماره  :31 -5درصد سه مورد اولویت دار در هزینههای سبد خانوار کل کشور و استان سیستان و بلوچستان
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
حمل و نقل

مسکن،آب،برق وگاز

حمل و نقل

خوراکی ها و آشامیدنی ها

مسکن،آب،برق وگاز

وسایرسوخت ها

وسایرسوخت ها

سیستان و بلوچستان

کل کشور
1395

1394

1393

1392

خوراکی ها و آشامیدنی ها

1391

 -1-5-5بررسی هزینههای سبد خانوار به تفکیک هر بخش
در ادامه به بررسی هرکدام از بخشهای سبد خانوار در سطح کشور و استان پرداخته میشود .مسکن بهعنوان مهمترین بخش هزینهای سبد خانوار؛ بیش از  35درصد هزینهها را صرف
خود میکند .در صورتی که این مورد در استان ،حدود  22درصد است .این اختالف در بخش هزینههای خوراکی و آشامیدنی بین کشور و استان ،جبران می شود .در سطح کشور هزینههای
خوراکی و آشامیدنی  23درصد است در صورتی که در استان  37درصد؛ است .در ارتباط با حملونقل ،هم در سطح کشور و هم استان ،تقریباً  10درصد از سبدخانوار با به خود اختصاص
میدهد .کاالها و خدمات متفرقه در ک شور  8در صد و استان  9/5در صد؛ بهداشت درمان سطح ک شور  6در صد و استان  5در صد؛ پوشاک و کفش ک شور  4و استان  6در صد لوازم و اثاث
مورد استفاده در خانه ،تقریباً هم در سطح کشور و هم استان  4درصد در اولویتهای بعدی قرار میگیرند .بقیه موارد زیر  2درصد از سبد خانوار را به خود اختصاص دادهاند که هزینه تفریح
و امور فرهنگی در سطح کشور  2و در استان  1درصد است .این مسئله میتواند در برنامهریزی موردتوجه قرار گیرد .همچنین هزینه تحصیالت بعد از مصرف دخانیات ،در کمترین رتبه قرار
دارد و میزان آن در استان کمتر از میانگین کشوری است .این مسئله نیز نیاز به توجه ویژه دارد.
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جدول شماره  :24 -5بررسی سبد خانوار و درصد هزینههای هر بخش به تفکیک کل کشور و استان سیستان و بلوچستان در سال 1395
کل کشور

سیستان و بلوچستان

کل کشور

سیستان و بلوچستان

4/0%

4/3%

مسكن ،آب ،برق وگاز وسایرسوخت ها

35/5%

21/6%

لوازم ،اثاث وخدمات مورداستفاده درخانه

1/7%

خوراکیها و آشامیدنیها

22/9%

36/7%

رستوران و هتل

2/1%

حمل و نقل

10/6%

10/0%

ارتباطات

2/1%

2/6%

کاالها و خدمات متفرقه

8/4%

9/5%

تفریح و امور فرهنگی

1/9%

1/1%

بهداشت و درمان

5/9%

4/8%

تحصیل

1/9%

1/7%

پوشاک و کفش

4/3%

5/9%

دخانیات

0/3%

0/1%

نمودار شماره  :32 -5نسبت هزینههای ناخالص سبد خانوار در کل کشور و استان سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان

کل کشور
36.7%
22.9%

1.1%
1.7%
0.1%

0.3%

1.9%

1.9%

4.3%

2.6%
2.1%

5.9%

1.7%
2.1%

4.0%
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4.8%
4.3%

5.9%

9.5%
8.4%

10.0%
10.6%

35.5%
21.6%

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
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 -6-5بررسی وضعیت آموزش پایه و آموزش عالی در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ

آموزش پایهایترین اصل توسعه انسانی است .آموزش آدمی را از قید و بند جبرهای تاریخی و مکانی میرهاند و
راه بهتر زیستتتن را میگشتتاید .آموزش رهایی استتت و تا زمانی که میزان بیستتوادی بر باستتوادی در جامعهای غلبه کند،
توستتتعه نمیتواند کیفیت زندگی افراد را افزایش دهد تا زمانی که آموزش و آگاهی درونی نشتتتود ،معیارهای بیرونی
توانایی تأثیرگذاری زیادی نخواهند داشت.
 -1-6-5وضعیت باسوادی در جمعیت باالی  6سال
وضعیت آموزش در برخی از استانها بهویژه استانهای دور از مرکز و پایتخت ،از وضعیت کیفی و کمی منا سبی
برخوردار نیست .این وضعیت هم در نیروی انسانی آموزشدهنده و هم امکانات آموزشی موردنیاز قابلتوجه است .نرخ
با سوادی کل ک شور  87/6در صد در سطح ا ستان  76و در سطح حوزه مورد برر سی  65/8ا ست .این و ضعیت ن شان از
تفاوت بیش از  20درصد نرخ باسوادی شهرستانهای مورد بررسی با سطح کل کشور دارد .تفاوت دیگر بین نقاط شهری
با نقاط روستایی است .این تفاوت در سطح کشور  12درصد ،در سطح استان  16درصد و در سطح شهرستان چابهار 17
درصتتد تفاوت وجود دارد .وضتتعیت آموزش روستتتاهای استتتان ،بستتیار نامناستتب و با کمبودهای متعددی همراه استتت.
همچنین باید به تفاوت میزان با سوادی بین دو جنس توجه ویژه کرد که میزان با سوادی مردان حدود  15در صد باالتر از
باسوادی زنان در شهرستانهای مورد بررسی است.
جدول شماره  :25 -5نرخ باسوادی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
محدوده

باسوادان

شهری

نرخ

نرخ

نرخ

نرخ

نرخ

روستایی

زن

مرد

باسوادی

باسوادی

باسوادی

باسوادی

باسوادی

کل

شهری

روستایی

مرد

زن

14362
789986
270999

32913
931430

29754
801762

231863

184773

87/6
76/0
65/8

90/8
84/2
76/2

78/5
68/2
61/3

91/0
81/2
72/7

84/2
70/8
59/6

86765

69490

67/5

77/7

60/7

73/6

61/1

35128

24191

49596

40734
14508

69/5
60/4
65/1

79/2
70/5
64/2

60/2
58/7
65/3

80/0
66/9
73/3

65/1
54/1
57/0

35850

66/9

75/9

64/6

272/

61/2

کل کشور

کل کشور

1

سیستان و بلوچستان

48305
62667
943206 1733192

کل حوزه نفوذ

413636

142637

شهرستان چابهار

156255

71747

84508

شهرستان کنارک

56319

31331

شهرستان سرباز

90330

15632

شهرستان قصرقند

32737

6154

24988
74698
26583

18229

شهرستان نیک شهر

77995

17773

60222

42145

 :1آمار کل کشور براساس هزار نفر است.
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نمودار شماره  :33 -5نرخ باسوادی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
87.6
66.9

65.1

76.0

69.5

67.5

60.4

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

65.8

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

کل کشور

 -2-6-5وضعیت دانشآموزان و کارکنان آموزشی
در سطح کشور بیش از  14میلیون نفر دانشآموز وجود دارد که حدود  18درصد جمعیت کشور است .این نسبت
در استان سیستان و بلوچستان عدد قابلتوجه  25درصد است .به عبارتی از هر  4نفر ،یک نفر در سطح استان دانشآموز
ا ست که جمعیتی بالغ بر  700هزار نفر را شامل می شود .در شهرستانهای مورد برر سی ،حدود  186هزار نفر دانشآموز
وجود دارد که  24درصد جمعیت را تشکیل میدهد؛ سهم شهرستان چابهار نزدیک  70هزار نفر است که  24/3درصد از
جمعیت را ت شکیل میدهد .این ن سبت در شهر ستانهای دیگر بین  22/2تا  25/6در صد در نو سان ا ست .برای  14میلیون
دانشآموز؛ نزدیک  800هزار نفر کارکنان آموزش پرورش در سطح کل کشور وجود دارد .سهم استان نزدیک  33هزار
نفر و سهم شهرستان چابهار  2200نفر است .بررسی سرانه کارکنان و معلمان نشان میدهد که سرانه معلم به دانشآموز
در سطح کشور برای  25دانشآموز یک معلم ،در سطح استان برای  30دانشآموز یک معلم و در سطح حوزه نفوذ برای
 40نفر یک معلم وجود دارد .این آمار در سطح شهرستان چابهار  44دانشآموز ،کنارک  46و سرباز  54دانشآموز برای
هر معلم استتت .این وضتتعیت در کیفیت آموزش تأثیر زیادی گذاشتتته و باعث پایین آمدن کیفیت آموزش دانشآموزان
میشتتود .همچنین از دیگر مستتائلی که به زبان آمار ،قابلبیان نیستتت ،میزان کیفیت آموزشتتی نیروهای انستتانی (معلمین و
مدیران) در سطح ا ستانهای محروم ا ست .در ا ستان سی ستان و بلوچ ستان و شهر ستانهای مورد برر سی نیز م سئله ب سیار
پررنگ و قابلتوجه ا ست .پیامدهای ا صلی پایین بودن کیفیت آموز شی در میزان قبولی پایههای تح صیلی و مهمتر از آن
در میزان قبولی در کنکور دان شگاههای مادر ا ست .تقریباً سهم دان شجویان ا ستان از دان شگاههای مادر ک شور ،نزدیک به
صتتفر استتت در صتتورتی که یکی از نیازهای منطقه وجود نیروهای متخصتتص در حوزههای مختلف بهویژه حوزه درمان
پزشتتکی و فنی و مهندستتی استتت .برای این منظور جذب برخی از استتاتید موفق و ستترمایهگذاری در نیروی انستتانی برای
بهبود وضعیت آموزشی و رسیدن به نتایج درخشان در ورود به دانشگاه میتواند وضعیت آموزش را از دور باطل خارج
کند .همانطور که در نمودار زیر م شاهده می شود ،سرانه معلم در شهر ستان چابهار  44دانشآموز برای یک معلم ا ست
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درحالیکه سرانه متو سط ک شوری  25نفر به ازای یک معلم ا ست .این تفاوت نیاز به افزایش نیروی ان سانی ازنظر کمی و
کیفی را مورد تأکید قرار میدهد.
جدول شماره  :26 -5جمعیت دانشآموزی و کارکنان آموزشی و سرانههای مربوطه در محدودههای مورد بررسی
دانشآموز
محدوده

کارکنان آموزشی
کیفیتبخشی

به جمعیت

آموزشی به

دانشآموز

کل

دانشآموز

17/8%

18

25

21
28

30
40
44

جمع

6871016 7349326 14220342

796889

569892

226997

سیستان و بلوچستان

686188

363612

322576

کل حوزه نفوذ

186202

99454

86808

32643
6600

22988

9655

4671

1929

24/7%
24/2%

شهرستان چابهار

68843

37386

31457

2211

1560

651

24/3%

31

شهرستان کنارک

21757
43688

11831
23349

9926
20399

667
1219

472
816

195
403

22/2%
23/5%

33
36

46
54

شهرستان قصرقند

15603
36311

8281
18607

7322
17704

560
1943

413
1410

147
533

25/5%
25/6%

28
19

38
26

شهرستان سرباز
شهرستان نیک شهر

دختر

مدیریت و

دانشآموز

کارکنان

معلم به

معلم

کل کشور

جمع

پسر

سرانه

نمودار شماره  :34 -5نسبت دانشآموز به کل جمعیت به تفکیک محدودههای مورد بررسی
25.6%

25.5%

23.5%

22.2%

24.3%

24.2%

30.0%

24.7%

25.0%
17.8%

20.0%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

کل کشور

نمودار شماره  :35 -5سرانه معلم به دانشآموز به تفکیک محدودههای مورد بررسی
54

60
46

44

38

50

40
30

26

40
25

30
20
10
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان
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 -1-2-6-5بررسی سرانههای آموزش مقطع پیشدبستانی

تعداد کودکان پیشدبستانی در کل کشور حدود  837هزار است که این تعداد در  28هزار آموزشگاه و  40هزار
کالس م شغول آموزش ه ستند .سرانه کالس به دانشآموز  20نفر در سطح کل ک شور ا ست .برا ساس دادههای آماری
سالنامه 1395؛ تعداد دانشآموزان مقطع پیشدب ستانی  61هزار در قالب  1100آموز شگاه و  3800کالس درس ا ست که
سرانه  16نفر در هر کالس را نشان میدهد.
در سطح شهرستانهای مورد بررسی ،سرانه چابهار  12نفر ،کنارک  12نفر ،سرباز  ،16قصرقند  10و نیک شهر 14
نفر استتتت .مهمترین عامل این مستتتئله به اجباری نبودن آموزش و عدم عالقه خانوادهها به آموزش کودکان و کماهمیت
بودن آموزش در نگرشهای والدین مربوط میشتتود .از طرف دیگر هزینههای آموزشتتی نیز در میزان استتتقبال خانوادهها
برای ثبت نام کودکان تأثیر منفی دارد .بدین منظور مهمترین کار در این حوزه ،آگاهی بخ شی و ارائه برنامههای مختلف
فرهنگی برای مهم جلو دادن آموزش بهویژه در مقاطع ابتدایی و قبل از آن است.
جدول شماره  :27 -5سرانه کالس به دانشآموزان پیشدبستانی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
امکانات آموزشی

دانشآموز پیشدبستانی

محدوده

جمع

پسر

دختر

آموزشگاه

کالس

سرانه کالس به دانشآموز

کل کشور

837129
61569

426740
31193

410389
30376

28220
1100

40702
3832

کل حوزه نفوذ

19678

10076

9602

315

1510

شهرستان چابهار

6575

3441

3134

120

538

20/6
16/1
13/0
12/2

شهرستان کنارک

2440
5094
2094
3475

1260
2568
1045
1762

1180
2526
1049
1713

97
35
25
38

195
317
214
246

12/5
16/1
9/8
14/1

سیستان و بلوچستان

شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :36 -5سرانه کالس به دانشآموزان پیشدبستانی به تفکیک محدودههای مورد بررسی

سرانه کالس به دانش آموز پیش دبستانی به تفکیک محدوده های مورد بررسی
20.6
16.1
14.1

20.0

16.1
12.5

12.2

25.0

13.0

15.0

9.8
10.0
5.0
0.0
شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان
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 -2-2-6-5بررسی سرانههای آموزش مقطع دبستان

در مقطع ابتدایی ،ستترانههای مربوط به کل کشتتور ،به ازای یک معلم 29 ،دانشآموز استتت که این وضتتعیت در
استان  30و در سطح شهرستان چابهار  36دانشآموز می شود .سرانه کالس درس نیز در سطح ک شور  24دانشآموز در
یک کالس درس است که در سطح استان  23و در سطح شهرستان چابهار  27دانشآموز است .این وضعیت نشان از نیاز
شدید به معلم و فضاهای آموزشی در مقطع ابتدایی در سطح شهرستانهای مورد بررسی دارد .در سطح شهرستان سرباز
وضعیت سرانه معلم به دانشآموز 48 ،نفر است که بیشترین دانشآموز را در بین شهرستانهای مورد بررسی دارد.
جدول شماره  :28 -5سرانههای مدارس ابتدایی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
دانشآموز ابتدایی
محدوده

پسر

جمع

کارکنان آموزشی
معلم

دختر

امکانات آموزشی
آموزشگاه

مدیریت و

سرانه

کالس

کیفیتبخشی

کل کشور

265057
14089

93068
4565

63322
3591

321865
18258

کل حوزه نفوذ

120092

61822

58270

3304

979

1058

5318

شهرستان چابهار

44033
14128
29781
9592
22558

22823
7301
15347
4965
11386

21210
6827
14434
4627
11172

1013
346
616
319
1010

359
106
216
69
229

251
99
231
110
367

1636
563
1419
461
1239

سیستان و بلوچستان

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

3712099 3936666 7648765
205527 219970 425497

سرانه

سرانه

سرانه معلم

کارکنان به

کالس به

به

دانشآموز

دانشآموز

دانشآموز

21
23
28
32
31
36
25
18

24
23
23
27
25
21
21
18

29
30
36
43
41
48
30
22

نمودار شماره  :37 -5سرانههای مدارس ابتدایی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
48
43

41

36

36
31

30
22

23

21

21

28

27

25

25
18 18

32

30

29
23 23

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه معلم به دانش آموز

سرانه کالس به دانش آموز
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سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز

24

21

کل کشور
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 -3-2-6-5بررسی سرانههای آموزش دوره اول متوسطه

در دوره متوستتتطه اول ،تعداد دانشآموزان کاهش پیدا میکند ،بااینوجود در ستتتطح کشتتتور ،ستتترانه معلم 22
دانشآموز و ستترانه کالس  25دانشآموز استتت .در صتتورتی که در ستتطح استتتان این نستتبتها به  27و  25دانشآموز
میرسد .در سطح شهرستان چابهار نیز ،سرانه معلم  44دانشآموز و سرانه کالس  27دانشآموز است .در این مقطع بیشتر
به معلم آموزشتتی نیاز استتت و باید در این زمینه برنامهریزیهایی صتتورت بگیرد .این مقطع پایهای استتت برای مقطع دوره
متو سطه دوم ا ست؛ و ضعیت ن شان میدهد که اگر دانشآموزان در این دوره پایه ضعیفتری دا شته با شند؛ برای انتخاب
رشتههای تجربی و ریاضی شایستگی کمتری خواهند داشت؛ در صورتی که جامعه به متخصصان در حوزههای درمان و
فنی و مهندسی نیازمند است.
جدول شماره  :29 -5سرانههای مدارس دوره اول متوسطه به تفکیک محدودههای مورد بررسی
کارکنان آموزشی

دانشآموز اول متوسطه

محدوده

جمع

پسر

دختر

معلم

کل کشور

امکانات آموزشی

مدیریت و

آموزشگاه

کالس

کیفیتبخشی

سرانه
کارکنان

کالس به

سرانه

به

دانشآموز

معلم به

دانشآموز

دانشآموز

3112243
123666

1621096
69716

1491147
53950

142609
4563

57972
2459

24234
976

125943
4986

کل حوزه نفوذ

30183

17567

12616

721

506

238

1242

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

11703
3596

6977
2144

4726
1452

267
67

147
52

75
31

441
137

16
18
25
28
30

25
25
24
27
26

22
27
42
44
54

شهرستان سرباز

6001

3588

2413

109

108

49

279

28

22

55

شهرستان قصرقند

2519
6364

1469
3389

1050
2975

63
215

48
151

20
63

104
281

23
17

24
23

40
30

سیستان و بلوچستان

شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :38 -5سرانههای مدارس دوره اول متوسطه به تفکیک محدودههای مورد بررسی
55

60

54

44

40

50

42

40
30

28

23 24

23

30

28 27

26

22

25 24

27

25

22
18

17

30

25

16

20
10
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه معلم به دانش آموز

سرانه کالس به دانش آموز
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سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز

کل کشور

مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

 -4-2-6-5بررسی سرانههای آموزش دوره دوم متوسطه

با توجه به جدول و نمودار زیر ،وضعیت دوره متوسطه دوم ،ازنظر فضاهای آموزشی تفاوت اندکی با کل کشور
دارد ،اما ازنظر سرانه معلم و کارکنان آموز شی ،تفاوت موردتوجه ا ست .بهویژه در ارتباط با معلم ،سرانه کل ک شور 15
دانشآموز و ستترانه چابهار  25دانشآموز استتت .از طرفی دیگر ،همانطور که اشتتاره شتتد ،کیفیت آموزشتتی نیز بستتیار
پایینتر از متوسط کل کشور است که باید در زمینه آموزش و امکانات آموزشی برنامهریزیهای اساسی صورت گیرد و
برای رسیدن به نتایج بهتر ،سرمایهگذاریهایی انجام شود.
جدول شماره  :30 -5سرانههای مدارس دوره دوم متوسطه به تفکیک محدودههای مورد بررسی
دانشآموز دوم متوسطه

محدوده

جمع

کارکنان آموزشی

پسر

معلم

دختر

مدیریت و

امکانات آموزشی
آموزشگاه

کالس

کیفیتبخشی

کل کشور

1089205 1098954 2188159

سرانه
کارکنان

کالس به

سرانه معلم

به

دانشآموز

به
دانشآموز

دانشآموز

147305

70176

18943

116932

10

19

15

سیستان و بلوچستان

72691

40925

31766

3895

2474

739

3856

کل حوزه نفوذ

15933

9764

6199

613

432

183

827

شهرستان چابهار

6299
1556

3975
1103

2324
453

257
55

137
35

67
19

307
83

11
15
16
17

19
19
21
19

19
26
25
28

2802
1398
3878

1836
802
2048

996
596
1830

90
31
180

79
30
151

37
13
47

155
71
211

17
23
12

18
20
18

31
45
22

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :39 -5سرانههای مدارس دوره دوم متوسطه به تفکیک محدودههای مورد بررسی
45

31
22

20

18

28

26

25

23
17 18

21

17 19

16

19

15

12

19 19

19
15
11

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه معلم به دانش آموز

سرانه کالس به دانش آموز

10

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

کل کشور

سرانه کارکنان آموزشی به دانش آموز

در دو جدول زیر ،پراکندگی دوره متوسطه دوم و درصد جنسیت در رشتههای انتخاب شده توسط دانشآموزان
مورد بررسی قرارگرفته است .از تفاوتهای قابلتوجه در سطح کشور و استان ،اشاره به اولویت تحصیل پسران در مقایسه
با دختران است .در پایه اول متوسطه ،در سطح کل کشور  52درصد پسر و  48درصد دختر مشغول به تحصیل هستند؛ اما
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در سطح استان این نسبت  58به  42و در سطح شهرستانهای مورد بررسی  62به  38است .این نسبت در شهرستان کنارک
 71به  29در صد میر سد .این م سئله با توجه به فرهنگ منطقه ن سبت به تح صیل دختران ،ازدواج زودهنگام دختران ،عدم
وجود فرصتهای شغلی برابر و ...قابل تبیین است.
جدول شماره  :31 -5پراکندگی فراوانی دانشآموزان پایه دوره دوم متوسطه با توجه به مقاطع تحصیلی
پایه اول

محدوده

پایه دوم و سوم
متوسطه نظری

سال چهارم
کاردانش

فنی و حرفهای

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

کل کشور

464988

429173

251873

296135

86131

51587

117548

67497

178414

244813

سیستان و بلوچستان

17207

12543

10354

9677

2302

631

4692

1627

6370

7378

کل حوزه نفوذ

4060

2468

2572

1991

345

127

1314

318

1473

1265

شهرستان چابهار

1706

992

974

744

226

68

579

126

490

394

شهرستان کنارک

499
772

200
390

227
509

148
335

22
24

18
0

163
295

21
58

192
236

66
183

شهرستان قصرقند

313
770

212
674

263
599

208
556

0
73

0
41

66
211

12
101

160
395

164
458

شهرستان سرباز
شهرستان نیک شهر

جدول شماره  :32 -5پراکندگی درصد دانشآموزان پایه دوره دوم متوسطه با توجه به مقاطع تحصیلی به تفکیک
جنسیت
محدوده

پایه اول

پایه دوم و سوم
متوسطه نظری

سال چهارم
کاردانش

فنی و حرفهای

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

سیستان و بلوچستان

52%
58%
62%

48%
42%
38%

46%
52%
56%

54%
48%
44%

63%
78%
73%

37%
22%
27%

64%
74%
81%

36%
26%
19%

42%
46%
54%

58%
54%
46%

شهرستان چابهار

63%

37%

57%

43%

77%

23%

82%

18%

55%

45%

شهرستان کنارک

71%
66%

29%
34%

61%
60%

39%
40%

55%
100%

45%
0%

89%
84%

11%
16%

74%
56%

26%
44%

شهرستان قصرقند

60%
53%

40%
47%

56%
52%

44%
48%

0%
64%

0%
36%

85%
68%

15%
32%

49%
46%

51%
54%

کل کشور
کل حوزه نفوذ

شهرستان سرباز
شهرستان نیک شهر
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مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

 -3-6-5وضعیت آموزش عالی
آموزش عالی در راستتتتای آموزش پایه و مستتتائل مرتبط با آن قرار میگیرد .هر چه وضتتتعیت آموزش پایه ازنظر
کمیت و کیفیت باالتر باشد ،سبب پایداری آموزش عالی باکیفیت و کاراتر می شود؛ برعکس این مسئله نیز صادق است.
مشکالت آموزش پایه ،به آموزش عالی منتقل می شود .آموزش عالی استان بهویژه شهرستانهای مورد بررسی از کمبود
امکانات تخصتتصتتی ،فضتتاهای آموزشتتی ،استتاتید حرفهای؛ نبود رشتتتههای دانشتتگاهی مختلف و ...رنج می برد .از میان
شهرستانهای  5گانه ،مهمترین شهر دانشگاهی ،چابهار است و شهرستانهای نیک شهر ،سرباز ظرفیت بسیار محدودی در
عرصه دانشگاهی دارند .شهرستان چابهار ،با توجه به دادههای میدانی و آماری ،از نظر امکانات آموزشی و اساتید حرفهای
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .دانشگاه دریانوردی چابهار بهعنوان مهمترین دانشگاه شهرستان ،هیچ استادی ازنظر
رتبه علمی در هیئتعلمی دان شگاه ندارد .حدود  7در صد از ا ساتید رتبه دان شیار 34 ،در صد ا ستادیار و  60در صد مربی
هستند .در صورتی که در سطح کشور 6 ،درصد استاد تمام 13 ،درصد دانشیار 49 ،درصد استادیار و تنها  30درصد مربی
هستند.
جدول شماره  :33 -5وضعیت هیئتعلمی دانشگاهها در محدودههای مورد بررسی
جمع

آموزشگران

هیئتعلمی
مربی

دانشگاهی غیر

آموزشیار

هیئت علمی

1370
2%

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

کل کشور

81683
100%

5147
6%

10975
13%

39731
49%

24192
30%

268
0%

سیستان و بلوچستان

1986
100%

49
2%

181
9%

803
40%

929
47%

4
0%

20
1%

158

0

10

58

89

1

0

100%
136
100%

0%
0
0%

6%
9
7%

37%
46
34%

56%
81
60%

1%
0
0%

0%
0
0%

0

0

0

0

0

0

0

0%
4
100%

0%
0
0%

0%
0
0%

0%
0
0%

0%
4
100%

0%
0
0%

0%
0
0%

0

0

0

0

0

0

0

0%
18

0%
0

0%
1

0%
12

0%
4

0%
1

0%
0

0%

6%

67%

22%

6%

0%

0%

کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر
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نمودار شماره  :40 -5ترکیب درصدی آموزشگران دانشگاهی به تفکیک محدودههای مورد بررسی
0%

0%

0%

0%

2%

1%

22%

30%
47%

56%

60%
100%

49%

67%

6%
شهرستان

0%
شهرستان

نیکشهر

قصرقند

34%

37%

7%

6%

40%

0%
0%
شهرستان سرباز شهرستان کنارک شهرستان چابهار کل حوزه نفوذ
مورد مطالعه
مربی

آموزشگران دانشگاهی غیر هیت علمی

استادیار

دانشیار

13%

9%
سیستان و

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

کل کشور

بلوچستان
استاد

 -1-3-6-5دانشجویان مؤسسات آموزش عالی

وضعیت دانشجویان و فراوانی آنها با توجه به مقاطع تحصیلی در جدول زیر آمده است .در کل کشور بیش از 4
میلیون دانشتتجو در تمام مقاطع تحصتتیلی و رشتتتههای مختلف مشتتغول به تحصتتیل هستتتند .حدود  2میلیون  200هزار نفر
مردان و یک میلیون و  900هزار نفر زنان ت شکیل میدهند .ازنظر مقاطع تحصیلی نیز ،بی شتر در مقطع کارشناسی تحصیل
میکنند .در ستتطح استتتان ،نستتبت جنستتی و نستتبت دانشتتجویان در مقاطع تحصتتیلی تقریباً از وضتتعیت کل کشتتور تبعیت
میکند؛ اما در سطح شهرستانهای حوزه نفوذ ،و ضعیت کمی متفاوت ا ست .ن سبت جن سی به نفع مردان بوده و بی شترین
نسبت در مقطع کارشناسی است .به دلیل کمبود ظرفیت در مقاطع باالتر ،تعداد دانشجویان ارشد و دکتری بسیار اندک و
نسبت کمی از کل دانشجویان را به خود اختصاص داده است .از نکات دیگر ،نبود رشتههای پزشکی در سطح شهرستان
چابهار است .برخالف نیاز بیشازاندازه به نیروی انسانی متخصص در حوزه درمان ،تنها برخی از رشتههای پیراپزشکی در
سطح شهرستان موجود است.
جدول شماره  :34 -5دانشجویان دورههای مختلف تحصیلی مؤسسات آموزش عالی برحسب جنس و شهرستان
کاردانی

کارشناسی

مرد

زن

515869
13818

232757
4799

کل حوزه نفوذ

2607

769

5526

شهرستان چابهار

2007
0

566
0

4164
0

1849
0

185
0
415

43
0
160

470
0
892

303
0
533

کل کشور
سیستان و بلوچستان

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

مرد

کارشناسی ارشد

زن

دکتری حرفهای

دکتری تخصصی

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

410817
6003

353553
5065

38113
1233

46316
1529

81338
812

59220
627

2685

890

463

238

283

44

14

890
0

463
0

238
0

283
0

44
0

14
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1179750 1156094
30069
32262
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نمودار شماره  :41 -5نسبت جنسیت در دانشجویان محدودههای مورد بررسی

35%

35%

30%

31%

65%

65%

70%

69%

شهرستان

0%
شهرستان

شهرستان

0%
شهرستان

شهرستان

کل حوزه

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

نفوذ مورد

بلوچستان

44%

46%

56%

54%

کل کشور

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

مطالعه
زن

مرد

 -4-6-5مراکز فنی و حرفهای و رشتههای تحصیلی فنی
در بحث آموزش؛ به دلیل اهمیت آموزش فنی و حرفهای در منطقه و وجود پتانستتت یل های اشتتتت غال در زمی نه
پتروشیمی ،فوالد ،کشتی رانی ،گردشگری و ...اشارهای به وضعیت مراکز فنی و حرفهای می شود .در سطح حوزه نفوذ،
تنها  7مرکز آموزش فنی ( 4ویژه مردان و  3ویژه زنان) وجود دارد .در سطح استان نیز  19مرکز است .با توجه به ظرفیت
محدود مراکز ،احداث مراکز فنی دیگر ،میتواند پاسخی برای نیاز به نیروی متخصص فنی و حرفهای در این زمینه باشد.
جدول شماره  :35 -5وضعیت مربیان و مراکز ثابت فنی و حرفهای در محدودههای مورد بررسی
محدوده

مراکز ثابت

مربیان
جمع

مرد

زن

جمع

ویژه مردان

ویژه زنان

4224
127

2837
63

1387
64

586
24

209
10

116
9

کل حوزه نفوذ

30

14

16

7

4

3

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

12
7
4

6
2
3

6
5
1

2
2
1

1
1
1

1
1
0

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

7

3

4

2

1

1

کل کشور
سیستان و بلوچستان

شهرستان سرباز

در ر شتههای مربوط به مراکز فنی و حرفهای جدول زیر ن شاندهنده و ضعیت حرفه آموزان آمده ا ست .در ر شته
صتتنعت ،بیشتتتر مردان مشتتغول به آموزش هستتتند در صتتورتی که در رشتتته خدمات ،میزان زنان بیشتتتر استتت .در حوزه
کشتتتاورزی ،زنان و مردان تقریباً نستتتبت مستتتاوی دارند؛ هرچند در حوزه نفوذ به دلیل محدودیت مراکز فنی و حرفهای؛
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میزان مردان فزونی دارد .در رشته فرهنگ و هنر شرایط معکوس بوده و بهجز سطح کشور که  10درصدی از هنرجویان
مرد هستند ،در سطح شهرستانها هیچ مرکز فرهنگ و هنر برای مردان وجود ندارد و هیچ حرفهآموزی نیز نیست.
جدول شماره  :36 -5پراکندگی حرفه آموزان به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی
جمع

صنعت

مرد

زن

کل کشور

517594

306276

سیستان و بلوچستان

11864
2698
942

13145
2170
747

8193
1458
734

شهرستان کنارک

436

532

107

0

شهرستان سرباز

580
0
740

150
0
741

385
0
232

0
0
0

کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار

شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

مرد

خدمات
زن

فرهنگ و هنر

کشاورزی

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

110231

144180

54425

43772

7187

78904

543
12
12

3029
960
151

9016
1634
543

606
280
57

737
69
0

36
0
0

2849
455
192

118

405

211

69

0

58

183
0
508

114
0
572

12
0
0

0
0
0

0
0
0

36
0
169

39420 345751

نمودار شماره  :42 -5درصد آموزشدیدگان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفهای برحسب گروههای عمده
آموزشی به تفکیک جنس
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

کل حوزه نفوذ مورد مطالعه

کل کشور

سیستان و بلوچستان

خدمات زن

خدمات مرد

صنعت زن

صنعت مرد

فرهنگ و هنر زن

فرهنگ و هنر مرد

کشاورزی زن

کشاورزی مرد
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مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

 -7-5بررسی وضعیت بهداشت و درمان در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ

سالمت ،بهداشت و درمان از اولین نیازهای هر جامعه است .توجه به زیرساختهای بهداشتی و درمانی در اولویت
برنامههای دولتی قرار داشته و نسبت به آن تعهدات زیادی بر عهده نظام اداری و حاکمیتی است .حوزه سالمت و درمان،
دارای طیف مختلفی از امکانات بهدا شتی ،بیمار ستانی ،خدمات پز شکی ،ت شخی صی ،آزمای شگاهی و درمانی ا ست که
به صورت سرانه (ن سبت واحدها به جمعیت) محا سبه و مورد برر سی قرار میگیرد .نیازی به تأکید نی ست که خدمات و
امکانات موردنیاز در حوزههای مختلف در ا ستان سی ستان و بلوچ ستان در مقای سه با دیگر ا ستانها و میانگین ک شور در
سطح ب سیار پایینتری قرار دارد .حوزه سالمت ،بهدا شت و درمان نیز در مقای سه با متو سط ک شور ،و ضعیت منا سبی در
سطح استان ندارد .در ادامه به بررسی سرانهها و مسائل مربوط به این حوزه پرداخته میشود.
 -1-7-5مراکز بیمارستانی و ارائهدهنده خدمات بهداشتی
بیش از  950بیمارستان در سطح کشور وجود دارد که تنها  22مورد از آنها در سطح استان سیستان و بلوچستان
قرار دارند .سرانه تخت بیمار ستان برای هر هزار نفر ،دو تخت ا ست که این میزان در سطح ا ستان یکتخت و در حوزه
نفوذ مورد برر سی 0/3 ،تخت ا ست؛ بهعبارتدیگر اگر در سطح ک شور برای  500نفر یکتخت بیمار ستان وجود دا شته
باشتتد ،در ستتطح حوزه نفوذ برای  3500نفر یکتخت وجود دارد .در حوزه نفوذ  3بیمارستتتان وجود دارد که جمعاً 227
تخت دارد .در شهر ستان کنارک و ق صرقند هیچ بیمار ستانی وجود ندا شته و برای رفع نیازهای بیمار ستانی از شهر ستان
چابهار استتتفاده می شتتود .بهعبارتدیگر ،برای حدود  300هزار نفر ،تنها یک بیمارستتتان با  138تخت فعال موجود استتت.
این میزان به هیچ عنوان پا سخگوی نیازهای درمانی و ب ستری نبوده و و ضعیت بیمارستان چابهار در طول سال ،هیچ تخت
خالی نداشتتته و در راهروهای آن پر از مراجعان اورژانستتی استتت .با توجه به وضتتعیت موجود از مهمترین نیازهای بخش
درمان ،احداث بیمارستان تخصصی با ظرفیت  600تخت است که وضعیت سرانهها به میانگین کشوری نزدیک شود.
جدول شماره  :37 -5تعداد بیمارستانهای فعال کشور و تختهای ثابت موجود برحسب نوع وابستگی 1395
دولتی
جمع کل

دانشگاه علوم پزشکی

غیر دولتی

تأمین اجتماعی

سایر نهادها

محدوده

بیمارستان

تخت

بیمارستان

تخت

بیمارستان

تخت

بیمارستان

خیریه

سرانه
تخت

خصوصی

تخت بیمارستان تخت

بیمارستان

کل کشور

954

157303

594

107403

72

12021

97

13965

32

4906

159

1

تخت
1/97 19008

سیستان و بلوچستان

22
3

2871
227

17
3

2418
227

2
0

311
0

2
0

92
0

1
0

50
0

0
0

0
0

1/03
0/29

شهرستان چابهار

1
0

138
0

1
0

138
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0/49
0/00

شهرستان قصرقند

1
0

32
0

1
0

شهرستان نیک شهر

1

57

1

کل حوزه نفوذ
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز

32
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0/17
0/00

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0/40

 :1سرانه تخت فعال به ازای هر هزار نفر است.
239

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نمودار شماره  :43 -5سرانه تخت به تفکیک حوزههای مورد بررسی
1.97
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.03

0.49

0.40

0.29

0.17
0.00

0.00
شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

کل کشور

از دیگر سرانههای موردتوجه در حوزه مراکز درمانی و بهداشتی ،سرانه مربوط به مراکز بهداشتی ،پایگاه بهداشتی
و خانه بهداشت است .پایگاه بهداشت واحدی مستقر در مناطق روستایی با بیش از  6000نفر جمعیت و کلیه مناطق شهری
ا ست و جمعیتی حدود  12500نفر را پو شش میدهد .پر سنل در آن شامل ماما ،کاردان بهدا شتی زن ،کاردان بهدا شتی
مرد و خدمتگزار استتت .مراکز بهداشتتتی شتتامل درمانگاه ،کلینیک ،پلی کلینیک و مرکز بهداشتتت استتت .فعالیت مرکز
بهداشتتت عموماً انجام واکستتیناستتیون و در مواردی توأم با خدمات درمانی استتت .خانه بهداشتتت؛ واحدی مستتتقر در
روستاست که غالباً چند روستای دیگر (روستاهای قمر) را نیز پوشش میدهد .جمعیت تحت پوشش هر خانه بهداشت با
 2مجوز (زن و مرد) حدود  2000نفر استتتت .بهورزان زن و مرد ،کارکنان خانه بهداشتتتت هستتتتند که بومی بودن آنها
(اسکان در روستای اصلی یا روستاهای قمر) از شرایط ضروری است.
جدول شماره  :38 -5مراکز ارائهدهنده مراقبتهای اولیه بهداشتی
مراکز بهداشتی و درمانی

محدوده

جمع

پایگاه بهداشت

شهری

روستایی

کل کشور

5517

2820

2697

4198

سیستان و بلوچستان

236
65
18
8

79
17
6
3

157
48
12
5

118
14
11
3

110
11
8
3

شهرستان سرباز

18

3

15

0

0

0

شهرستان قصرقند

5
16

1
4

4
12

0
0

0
0

0
0

کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

شهرستان نیک شهر

تسهیالت

خانههای

سرانه

زایمانی

بهداشت

مراکز
بهداشتی

پایگاه

خانه

بهداشت

بهداشت

17854

0/69

0/53

2/23

0/85
0/84
0/64
0/81

0/43
0/18
0/39
0/31

3/39
3/87
2/44
3/46

0/00

4/94

0/00
0/00

3/93
5/57

جمع

شهری

روستایی

4021

177

299

8
3
3
0

30
13
2
3

941
298
69
34

3

92

0/97

2
3

24
79

0/82
1/13

 1سرانههای مراکز بهداشتی ،پایگاه بهداشت و خانههای بهداشت به ازای هر  10هزار نفر است.
240

1

سرانه

سرانه

مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

تعداد پایگاههای بهداشت در حوزه نفوذ فقط در شهرستان چابهار و کنارک هست و سرانه آن  0/39برای هر 10
هزار نفر است .در سطح بعدی مراکز بهداشتی است که سرانه در تمام شهرستانها کمی باالتر از میانگین کل کشور است
و در خانه بهداشتتت ،ستترانه حوزه نفوذ باالتر از ستتطح کشتتور استتت ،دلیل این مستتئله فراوانی نقاط روستتتایی و استتتقرار
خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی در سطح روستاهاست .همانطور که از نمودار زیر قابلمشاهده است؛ سرانه خانههای
بهدا شتی در شهر ستانهای سرباز و نیک شهر که تعداد رو ستاهای این دو شهر ستان بیش از سایر شهر ستانها و این امر
باعث افزایش سرانه این دو شهرستان ازنظر خانه بهداشت شده است.
نمودار شماره  :44 -5سرانه مراکز بهداشتی ،پایگاه بهداشت و خانههای بهداشت به تفکیک محدودههای مورد بررسی
5.6

6.0

4.9
3.9

3.9

3.5

5.0
3.4

2.4
1.1
0.0

0.8
0.0

2.2

3.0
2.0

1.0

0.8
0.3

0.6
0.4

0.0

4.0

0.9
0.4

0.8
0.2

0.70.5

1.0
0.0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه خانه بهداشت

سرانه پایگاه بهداشت

کل کشور

سرانه مراکز بهداشتی

 -2-7-5مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی
در ادامه به بررستتی ستترانه مراکز تشتتخیص تی مانند آزمایشتتگاههای طبی ،مؤستتستتات تشتتخیص تی هستتتهای ،مراکز
توانبخشی ،پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی و داروخانه پرداخته میشود.
در بین این موارد ،تعداد داروخانه و ستترانه آن بیش از موارد دیگر استتت .ستترانه داروخانه در ستتطح کل کشتتور
 13/6داروخانه به ازای هر  100هزار نفر استتت .این میزان در ستتطح استتتان  6و در ستتطح حوزه نفوذ  3/7استتت .ستترانه
آزمای شگاه ت شخی صی طبی در سطح حوزه نفوذ کمتر از ن صف کل ک شور بوده و  2/8در مقابل  8/3مرکز ا ست .سرانه
مراکز توانبخ شی نیز تقریباً یکچهارم سطح ک شور و بوده  1/95در مقابل  9/32و همچنین سرانه مؤ س سات ت شخیصی،
درمانی هستهای  1/4در مقابل  4مرکز است .در سرانه پایگاههای اورژانسی پیش بیمارستانی سرانهها باالتر از میانگین کل
ک شور ا ست؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه به سرانهها ،توجه به مراکز آزمای شگاهی ت شخی صی طبی ،مراکز
توانبخشی و مؤسسات تشخیصی درمان هستهای از اولویت باالیی برخوردار است.
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جدول شماره  :39 -5سرانه مراکز تشخیصی ،اورژانسی ،توانبخشی ،داروخانه به تفکیک محدودههای مورد بررسی

طبی

آزمایشگاه تشخیص

داروخانه

درمانی هستهای

مؤسسات تشخیصی،

مرکزتوابخشی

پیش بیمارستانی

پایگاههای اورژانس

تشخیص طبی

سرانه آزمایشگاه

سرانه داروخانه

هستهای

تشخیصی ،درمانی

سرانه مؤسسات

توانبخشی

بیمارستانی
سرانه مراکز

اورژانس پیش

سرانه پایگاههای

محدوده

کل کشور

6625

10937

3246

7449

2270

8/29

13/68

4/06

9/32

2/84

سیستان و بلوچستان

116
28
8
3

168
29
13
5

42
7
4
0

154
15
10
1

97
32
9
6

4/18
3/63
2/82
3/05

6/05
3/76
4/59
5/09

1/51
0/91
1/41
0/00

5/55
1/95
3/53
1/02

3/50
4/15
3/18
6/11

شهرستان سرباز

9

4

1

0

9

4/83

2/15

0/54

0/00

4/83

شهرستان قصرقند

2
6

2
5

1
1

0
4

0
8

3/27
4/23

3/27
3/52

1/64
0/70

0/00
2/82

0/00
5/64

کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :45 -5سرانه مراکز تشخیصی ،اورژانسی ،توانبخشی ،داروخانه به تفکیک محدودههای مورد بررسی
14
14

12

9
6
4

3

5

4

1

5

33
2
00

6

5
3

2

1

10

43

4
3

44
2

1
0

1

8

6

6

5

8

4

3

10

3

4

6
4

2

2
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه مؤسسات تشخیصی ،درمانی هسته ای

کل کشور

سرانه داروخانه

سرانه آزمایشگاه تشخیص طبی

سرانه پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی

سرانه مراکز توابخشی

 -3-7-5نیروی متخصص در حوزه درمان
سرانه نیروی متخصص در حوزه بهداشت و درمان از دیگر محورهای مورد بررسی است .در جدول زیر ،وضعیت
نیروی انسانی به سه گروه پزشک ،پیراپزشک 1و گروه کارکنان تقسیم شده است .براساس سالنامه  1395در کل کشور
حدود  47هزار پز شک وجود دارد که  1365نفر در سطح ا ستان سی ستان و بلوچ ستان و  221نفر در محدوده حوزه نفوذ
ارائه خدمت میکنند که شهر ستان چابهار بی شترین تعداد در بین  5شهر ستان مورد برر سی را به خود اخت صاص داده که
حدود  101پزشک است .بااینوجود براساس جدول زیر که سرانههای آن برای  100هزار نفر محاسبه شده است .سرانه
پزشک در سطح کشور 59 ،نفر برای هر  100هزار نفر ،در سطح استان  49نفر و در سطح شهرستان چابهار  39نفر است.
محدود حوزه نفوذ عدد پایینتر از  29برای هر  100هزار نفر را ن شان میدهد .مهمترین دلیل کمبود پز شک ،بومی نبودن
پزشتتکها و عدم استتتقرار و ادامه طبابت بعد از طی دوران طرح پزشتتکیشتتان استتت .به عبارتی ،بیشتتتر پزشتتکهای
 :1فرد غیرپزشكی است که در زمینه بهداشت و درمان فعالیت دارد.
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شهرستانهای مناطق محروم برای گذراندن طرح پزشکی ،به صورت موقت در محدوده حضور دارند که بعد از طی دوره
طرح؛ بیشتر شهرستان را ترک میکنند .این مسئله باعث افت سرانه پزشک بهویژه نبودن پزشک متخصص در حوزههای
مختلف درمانی می شود که در جدول بعدی مورد بررسی قرار گرفته است .سرانه پیراپزشک نیز ،در مقایسه با کل کشور
و حتی ا ستان ،از عدد پایینی برخوردار بوده و شامل  182پیراپز شک شهر ستان چابهار در مقابل  346پیراپز شک ا ستان
است.
جدول شماره  :40 -5سرانه پزشک ،پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک محدودههای مورد بررسی
سرانه سایر
سرانه
پزشک پیراپزشک سایرکارکنان سرانه سرانه
جمع
محدوده
پزشک پیراپزشک کارکنان
کل
262845
9591
1679

124814
4956
682

544
573
335

59
49
29

329
346
218

156
179
89

شهرستان چابهار

865

101

516

248

305

36

182

88

شهرستان کنارک

240
694
206
577

21
42
11
46

181
499
91
392

38
153
104
139

244
1136
111
407

21
23
18
32

184
268
149
276

39
82
170
98

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ

46852 434511
1365 15912
221
2582

شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :46 -5سرانه پزشک ،پیراپزشک و سایر کارکنان به تفکیک محدودههای مورد بررسی
346
276

329

268

300
218
184

170
149
98

182

82
32

18

39

200

156

150

89
36

21

250
179

88
23

350

29

49

59

100
50
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

سرانه پیراپزشک

سرانه پزشک

سرانه سایر کارکنان

کل کشور

در جدول و نمودار بعدی ،تخصصهای مختلف پزشکی مورد بررسی قرارگرفته و سرانه آنها برای هر  100هزار
نفر ارائه شتتده استتت .همانطور که اشتتاره شتتد ،در کل استتتان و حوزه نفوذ مورد مطالعه ،تنها ستترانه پزشتتک عمومی و تا
حدودی ستترانه پزشتتک متخصتتص به ستترانه کشتتور نزدیک استتت و در مورد بقیه موارد ،دندانپزشتتک ،داروستتاز ،علوم
آزمایشگاهی ،دکترای تخصصی ،فوق تخصص سرانهها بسیار پایین و حتی در بیشتر شهرستانها ،سرانه صفر است .تنها
در سطح شهرستان چابهار  9دندانپزشک مشغول به کارند که یک دندانپزشک در کنارک ،یک نفر در قصرقند و  2نفر
در نیک شتتهر به ارائه خدمت مشتتغول هستتتند .در محدوده مورد بررستتی هیچ پزشتتک متخصتتصتتی وجود ندارد و ستترانه
پزشک متخصص در حوزه نفوذ  8نفر در برابر  22نفر در سطح کشور است.
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جدول شماره  :41 -5سرانه پزشک برحسب تخصصهای مختلف به تفکیک محدودههای مورد بررسی
دکتری
علوم

پزشک
فوق

جمع

پزشک
عمومی

داندانپزشک

داروساز

46852

15868

4145

2016

374

1365

602

101

51

4

111

کل حوزه نفوذ

221

141

13

4

0

0

63

شهرستان چابهار

101

48

9

2

0

0

42

0

شهرستان کنارک

21

20

1

0

0

0

0

0

21

شهرستان سرباز

42

34

0

1

0

0

7

0

23

18

شهرستان قصرقند

11

10

1

0

0

0

0

0

18

16

2

شهرستان نیک شهر

46

29

2

1

0

0

14

0

32

20

1

محدوده

کل کشور
سیستان و بلوچستان

آزمایشگاهی

تخصصی

متخصص

6

22

3

16

2
0

سرانه
دندانپزشک

سرانه
داروساز

دکترای
تخصصی

59

20

5

3

0

4530

17452

2467

22

4

2

0

4

446

47

49

2

1

0

0

8

0

29

18

1

0

0

15

0

36

17

3

0

0

0

0

20

1

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

10

0

1

0

0

عمومی

دکتری
علوم

سرانه
دکترای

سرانه
پزشک

پزشک
متخصص

متخصص

سرانه
کل

سرانه
پزشک

سرانه

سرانه

آزمایشگاهی

پزشک
فوق
متخصص

نمودار شماره  :47 -5سرانه پزشک برحسب تخصصهای مختلف به تفکیک محدودههای مورد بررسی

20
18

16

22

22

20

25
20

18

17

20

16

15

15
10

8
4

0

1 1
0 0

0 0 0 0 0

2

3

0 1 0 0

0

0 0 0 0 0

1

0

1 0 0

6

4

0

1 0 0

2

2

10

0

2

4

5

3

3
0

5
0

شهرستان نیکشهر

شهرستان قصرقند

شهرستان سرباز

شهرستان چابهار

شهرستان کنارک

کل حوزه نفوذ مورد

سیستان و بلوچستان

کل کشور

مطالعه
سرانه پزشک فوق متخصص

سرانه پزشک متخصص

سرانه دکترای تخصصی

سرانه دکتری علوم آزمایشگاهی
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سرانه داروساز

سرانه دندانپزشک

سرانه پزشک عمومی
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 -8-5بررسی وضعیت بهزیستی و تأمین اجتماعی در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ

فعالیتهای مربوط به بهزیستی و تأمین اجتماعی در قالب خدمات حمایتی (غیربیمهای) و بیمهای توسط سازمانها
و مراکز متعدد دولتی و غیردولتی انجام میگیرد؛ اما به علت عدم دسترسی به آمارهای بخش غیردولتی ،اطالعات آماری
این بخش فقط مربوط به خدماتی ا ست که تو سط سازمانهای عمده دولتی ارائه می شود ،بها ستثنای خدمات انجام شده
توسط مراکز غیردولتی که تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.
یکی از گروه های نیاز به حما یت های ویژه ،کودکان هستتتتند .در بحث نگهداری از کودکان بیستتترپرستتتت و
مهدکودکهای موجود که به ارائه خدمات میپردازند ،جدول زیر آمارهای کشتتوری ،استتتانی و شتتهرستتتانهای مورد
برر سی را ن شان میدهد .در سطح شهر ستان چابهار تنها یک مرکز نگهداری از کودکان وجود دارد که  7کودک تحت
سرپرستی هستند .همچنین تعداد  163مهدکودک در سطح شهرستان وجود دارد که بیش از  5000هزار کودک را مورد
آموزش قرار داده و ارائه خدمات میکند.
جدول شماره  :42 -5فراوانی مراکز نگهداری از کودکان بیسرپرست ،آسیبهای اجتماعی و مهدکودکها
مهدهای کودک
آسیبهای اجتماعی
نگهداری کودکان بیسرپرست
محدوده
کل کشور

تعداد

تعداد مراکز

تعداد افراد

620
14
1

25347
156
7

1181
67
19

1
0
0
0

7
0
0
0

6
6
1
0

تعداد

سرانه

تعداد مهد

تعداد افراد

کودکان

مهدکودک

1021166
50343
5555

15217
809
163

643449
22900
5373

19/0
29/2
21/2

1045
1499
0
0

34
4
35
33

1155
90
1500
960

12/0
4/1
18/8
54/0

مراکز

سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :48 -5سرانه مهدکودک به تفکیک محدودههای مورد بررسی
42.9

42.3
34.0

29.3

29.1

45.0
40.0

33.0

35.0

28.3

30.0

22.5

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان
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 -1-8-5مراکز خدمات توانبخشی
از مهمترین بخشهای مربوط به خدمات بهزیستی ،خدمات توانبخشی و مراکز مربوط به آن است .وضعیت مراکز
ارائهکننده خدمات در بخشهای مختلف ،در ستتطح کشتتور نیز از وضتتعیت مناستتبی برخوردار نیستتت .این وضتتعیت در
استتتانهای محروم ،تقریباً صتتفر استتت .تنها مرکز خدمات در ستتطح شتتهرستتتان چابهار ،مرکز خدمات ذهنی استتت و در
بخشهای دیگر؛ هیچ مرکزی وجود ندارد .در ستتطح استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان هم خدمات ذهنی ،جستتمی حرکتی،
کمشنوا و ناشنوا و سالمند وجود دارد .به همین دلیل ،تعداد افراد مورد حمایت نیز در مقایسه با کل کشور فراوانی کمتری
دارد .در صتتتورتی که با توجه به مصتتتاحبههای میدانی ،نیاز به چنین خدماتی در بخشهای مختلف وجود دارد .همچنین
وضعیت کیفیت امکانات خدماتی به دلیل منابع بسیار محدود ،پایین است.
جدول شماره  :43 -5تعداد مراکز شبانهروزی و خدمت در منزل (دولتی و غیردولتی) تحت پوشش معاونت توانبخشی
جسمی حرکتی
دهان و بلع
ذهنی
جمع کل
محدوده

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

تعداد

تعداد

تعداد

مراکز

افراد

مراکز

1077
16
3
2
0
0

40267
529
66
33
0
0

275
11
3
2
0
0

10185
361
66
33
0
0

0
1

0
33

0
1

0
33

ضایعه نخاعی

تعداد افراد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد افراد

مراکز

افراد

2
0
0
0
0
0

200
0
0
0
0
0

86
1
0
0
0
0

3404
40
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

مراکز

کمبینا و نابینا

تعداد

تعداد

تعداد

مراکز

افراد

مراکز

کل کشور

8

334

11

429

سیستان و بلوچستان

0

0

0

0

2

کل حوزه نفوذ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

شهرستان قصرقند

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

شهرستان نیک شهر

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز

تعداد افراد

کمشنوا و ناشنوا

تعداد

تعداد افراد

سالمند

تعداد

تعداد

مراکز

افراد

68

2832

108

5077

78

2

50

0
0
0

0
0
0
0
0
0

مراکز
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 -2-8-5خانوارهای نیازمند حمایت
قسمتی از فعالیتهای مربوط به سازمان و ارگانهای فعال در حوزه بهزیستی ،حمایت از خانوارهای نیازمند است.
تقویت بنیان اقتصتتادی و اشتتتغال خانواده ،ارائه خدمات توانبخشتتی به خانواده ،حمایت از عضتتو نیازمند خانواده و ...از
فعالیتهای مرتبط با خانوارهاست .اداره کل بهزیستی در قالب دو معاونت اجتماعی و توانبخشی ،حدود  500هزار خانوار
را تحت حمایت خود دارد .در سطح ا ستان این میزان  19هزار خانوار و در سطح شهر ستان چابهار  4هزار خانوار ا ست.
براساس سرانه هر  10هزار خانوار ،در سطح کل کشور  ،63در استان  67خانوار و در سطح حوزه نفوذ  50خانوار است .با
توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای جنوب کشور بهویژه استان سیستان و بلوچستان ،تعداد خانوارها بسیار
بیشتتتر از عدد و رقمهای مندرج در جداول استتت .این اعداد خانوارهای مورد حمایت را نشتتان میدهد؛ در صتتورتی که
تعداد خانوارهای نیازمند حمایت ،بیشتتتتر از این مقدار استتتت .مهمترین دلیل عدم حمایت از تمام خانوارهای ،نبود منابع
کافی مالی و نیروی انستتتانی استتتت که توانایی پاستتتخدهی به تمام نیازمند ها را نداشتتتته و در حد توان به ارائه خدمت
میپردازند.
جدول شماره  :44 -5تعداد خانوارهای مستمریبگیر اداره کل بهزیستی
معاونت
اجتماعی

محدوده

معاونت توانبخشی
توانبخشی

روانی ترخیص از مراکز

سرانه

جمع

خانوارهای

روانی مزمن

مستمریبگیر

178812

298985
9815

8387
197

16662
338

502846
18544

63
67

8194
1745
387
229

1991
588
243
542

42
14
6
5

86
39
2
22

3864
1028
480
1122

50
36
49
60

553
142

146
472

4
13

6
17

298
936

49
66

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :49 -5تعداد خانوارهای مستمریبگیر اداره کل بهزیستی (به ازای هر ده هزار نفر)
67

66
60

60

50

49

49

63

70

50

36

40
30
20
10
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان
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 -3-8-5فعالیتهای کمیته امداد و مددجویان نیازمند
 1169واحد کمیته امداد ،حدود یک و نیم میلیون خانوار و نزدیک یکمیلیون زن سرپرست خانوار و ...در سطح
کشور خدمترسانی میکند .در سطح استان نسبت خانوارهای مورد حمایت بیشتر از کل کشور است .با توجه به جدول
مربوطه؛ به ازای  10هزار خانوار؛ در سطح کشور  198خانوار 118 ،سرپرست زن 375 ،هزار نفر نیازمند 204 ،سالمند 35
ایتام نیازمند حمایت را تحت پوشش خود قرارداده است .در سطح استان نسبتها تقریباً دو برابر کل کشور است.
جدول شماره  :45 -5واحدهای خدمترسانی ،مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی و مبالغ پرداختی
کل مبالغ
حامیان
ایتام
سالمندان
افراد
واحدهای خانوار مورد خانوار یا سرپرست
محدوده
امداد

حمایت

زن مورد حمایت

مورد

مورد حمایت

حمایت

مورد

ایتام

حمایت

پرداختی به
مددجویان

1169

1581609

939172

2998331

1630751

282065

848978

----

سیستان و بلوچستان

78
18

98502
30807

52838
15774

226057
69259

81779
31399

35748
11680

21696
5176

1007869
308493

شهرستان چابهار

4
3

6263
2778

3609
1691

14027
5854

3631
3597

3145
1289

1337
580

62643
27043

4
1
6

8152
3063
10551

4081
1487
4906

18810
6955
23613

11798
4169
8204

3094
919
3233

1483
234
1542

79677
30779
108351

کل کشور
کل حوزه نفوذ
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

ستترانههای مربوط به حمایت در ستتطح شتتهرستتتانهای حوزه نفوذ باالتر از ستتطح استتتان استتت .به ازای  10هزار
خانوار 400 ،خانوار 205 ،زن ستترپرستتت خانوار 899 ،نفر افراد نیازمند حمایت 407 ،ستتالمند و  152ایتام مورد حمایت
زیرپوشش کمیته امداد بودهاند .جداول توصیفی ارائه شده ،تصویر مشخصی از وضعیت اجتماعی و آسیبپذیر استان و
شتتهرستتتانهای مورد بررستتی در حوزه اجتماعی استتت .پیشتتنهاد میشتتود ،در ارتباط با این بخش فعالیتهای مشتتخص تی
برنامهریزی شود.
جدول شماره  :46 -5سرانه مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (به ازای ده هزار نفر)
حامیان
ایتام مورد
سالمندان
افراد
خانوار یا
خانوار
محدوده
مورد

سرپرست زن

مورد

حمایت

مورد حمایت

حمایت

مورد حمایت

حمایت

ایتام

کل کشور

198

118

375

204

35

106

سیستان و بلوچستان

355

190

815

295

129

78

کل حوزه نفوذ

400

205

899

407

152

67

شهرستان چابهار

221
283
438
502

127
172
219
243

495
596
1010
1139

128
366
634
683

111
131
166
150

47
59
80
38

744

346

1664

578

228

109

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر
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مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

نمودار شماره  :50 -5مددجویان مورد حمایت کمیته امداد امام خمینی (به ازای هر ده هزار نفر)
1664

1800
1600
1139

744
578
228
109

346

683

1400
1200

1010

899

634

1000

815

596

502
495
438
400 407
375
366
355 295
283
243
219 166
205 152 221
198 204
190 129
150
127 128
118
11147 172 13159
106
80
78
67
38
35

800
600
400
200
0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

حامیان ایتام

ایتام مورد حمایت

سالمندان مورد حمایت

افراد مورد حمایت

خانوار یا سرپرسست زن مورد حمایت

کل کشور

خانوار مورد حمایت

 -4-8-5کارگاههای تحت پوشش تأمین اجتماعی
در ادامه به فعالیتهای بیمهای تأمین اجتماعی در ارتباط با کارگاههای تحت پوشتتش پرداخته میشتتود .از حدود
یک میلیون و  192هزار کارگاه تحت پوشش حدود  82درصد زیر  10نفر کارکن دارند .به عبارتی کارگاههای کوچک
سهم بیشتری از اشتغال و بیمه تأمین اجتماعی را تحت پوشش خوددارند .کارگاههای متوسط که حدود  11درصد هستند،
تعداد افرادی بین  10تا  50نفر دارند و حدود  3در صد کارگاهها باالی  50نفر را به خود اخت صاص دادهاند .این در صدها
در سطح استان شبیه کشور است اما در سطح شهرستانها ،تفاوت اندکی دارد و کارگاههای سطح متوسط بیشتر است.
جدول شماره  :47 -5کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب طبقات کارکن
باالی
1-10نفر 11-50
سایر
باالی
11-50
1-10نفر
جمع
محدوده
نفر

50نفر

35308
551
129
62

34634
486
194
138

شهرستان کنارک

813

689

77

26

21

84/75%

شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند

556
0

460
0

72
0

17
0

7
0

12/95% 82/73%
0
0

3/06%
0

شهرستان نیک شهر

611

462

97

24

28

15/88%

3/93%

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار

136295 986180 1192417
1740
13302
16043
557
3313
4193
311
1702
2213

50نفر

نفر
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سایر

11/43% 82/70%
10/85% 82/91%
13/28% 79/01%
14/05% 76/91%

2/96%
3/43%
3/08%
2/80%

2/90%
3/03%
4/63%
6/24%

9/47%

3/20%

2/58%
1/26%
0
4/58%

75/61%

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نمودار شماره  :51 -5کارگاههای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب طبقات کارکن
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
شهرستان

شهرستان

شهرستان

نیکشهر

سرباز

کنارک
سایر

شهرستان کل حوزه نفوذ

چابهار

باالی  ۵۰نفر

سیستان و

کل کشور

بلوچستان
 ۱۰-۱نفر

۵۰-۱۱نفر

با توجه به کارگاههایی که تحت پوشتتش بیمه تأمین اجتماعی هستتتند ،بیش از  41میلیون نفر تحت پوشتتش بیمه
تأمین اجتماعی ه ستند که  13میلیون نفر به صورت ا صلی و بقیه به صورت تبعی یا م ستمریبگیر تحت پو شش ه ستند .در
سطح استان آمار بسیار متفاوت است .در سطح کشور  52درصد افراد کل کشور ،تحت پوشش هستند؛ اما در سطح استان
 25درصد و در شهرستانهای حوزه نفوذ  19درصد است .این نشان از درصد بسیار پایین اشتغال و بیمه تأمین اجتماعی در
سطح استان و شهرستانهای مورد مطالعه است.
جدول شماره  :48 -5تعداد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
جمع کل

محدوده
کل کشور
سیستان و بلوچستان

بیمهشدگان
اصلی

جمع

مستمریبگیران
جمع

تبعی

اصلی

تبعی

2482952 3236983 5719935 21933596 13779620 35713216 41433151
32814
37951
70765
437640
190362
628002
698767

کل حوزه نفوذ

145080

134669

42206

92463

10411

6179

4295

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

76382
24428
19793

70772
22544
18524

21501
7105
5879

49271
15439
12645

5610
1884
1269

3232
1166
786

2378
781
483

شهرستان قصرقند

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان نیک شهر

24477

22829

7721

15108

1648

995

653

شهرستان سرباز

در جدول زیر ،درصد تحت پوشش به نسبت کل جمعیت ،درصد بیمه شدگان و درصد مستمریبگیران و درصد
بیمهشدگان اصلی آمده است .همانطور که مشاهده میشود ،وضعیت شهرستان چابهار ،در مقایسه با دیگر شهرستانها به
دلیل فر صتهای ا شتغال بهتر از شهر ستانهای دیگر ا ست .بااینوجود در صد تحت پو شش ن صف میانگین کل ک شور
است که بهاحتمالزیاد به دلیل عدم اجباری بودن بیمه کارگران توسط کارفرما براساس قوانین منطقه آزاد بوده است.
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جدول شماره  :49 -5درصد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کل
درصد
درصد
درصد
درصد تحت
محدوده
پوشش

بیمهشدگان

مستمریبگیران

بیمهشدگان اصلی

کل کشور

52%

45%

7%

17%

سیستان و بلوچستان

25%

23%

3%

7%

کل حوزه نفوذ

19%
27%
25%
11%

17%
25%
23%
10%

1%
2%
2%
1%

5%
8%
7%
3%

17%

16%

1%

5%

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :52 -5درصد افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی
52%
45%

60%
50%
40%

25% 23%

27%25%

25%
19% 17%

17% 16%
11% 10%

5%
1%

3%
1%

7%
2%

30%
17%

23%

8%
2%

5%
1%

3%

شهرستان چابهار

کل حوزه نفوذ

سیستان و

مورد مطالعه

بلوچستان

7%

7%

20%
10%
0%

شهرستان

شهرستان سرباز

نیکشهر
درصد بیمه شدگان اصلی

شهرستان

کنارک
درصد مستمری بیگران

درصد بیمه شدگان

کل کشور

درصد تحت پوشش

با توجه به افراد بی مهشتتتده ،نوع بیمه آن ها میتواند اجباری ،توافقی و بیمه بیکاری باشتتتد .در ستتتطح استتتتان و
شهرستانهای مورد بررسی ،تقریباً بیشترین میزان بیمهشدهها از نوع بیمه اجباری است.
جدول شماره  :50 -5بیمهشدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب نوع بیمه
خاص
بیکاری
توافقی
اجباری
جمع
محدوده
13779620

9408019

145827

204775

4020999

سیستان و بلوچستان

190362

145394

5103

682

39183

کل حوزه نفوذ

67205

63978

24

115

3087

شهرستان چابهار

46500
7105

44583
6766

14
5

69
12

1834
322

شهرستان قصرقند

5879
0

5562
0

2
0

22
0

293
0

شهرستان نیک شهر

7721

7067

3

12

638

کل کشور

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز

251

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

نمودار شماره  :53 -5بیمهشدگان اصلی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی برحسب نوع بیمه
95%

95%

92%

96%

95%

100%

76%

68%

80%
60%

29%

21%

8%
0%0%

0%0%5%

0%0%5%

3%0%

1%1%

شهرستان

شهرستان

کل حوزه نفوذ

سیستان و

کل کشور

کنارک

چابهار

مورد مطالعه

بلوچستان

0%0%5%

0%0%4%

40%
20%
0%

شهرستان

شهرستان سرباز

نیکشهر

خاص

بیکاری

اجباری

توافقی

 -5-8-5زنان سرپرست خانوار
زنان سرپر ست خانوار از دیگر گروههای نیازمند حمایت به شمار میرود که با توجه به م سئولیت سنگینی که بر
عهدهدارند نیازمند توجه ویژه است .درصد آماری این زنان در سطح استان و شهرستانهای مورد بررسی در مقایسه با کل
کشور باالتر است .در سطح کشور  13درصد در سطح استان  18درصد و در سطح شهرستانهای مورد بررسی نزدیک
 19درصد از خانوارها ،سرپرست خانوار هستند که بیشتر آنها شغل مناسبی برای تأمین زندگی ندارند.
جدول شماره  :51 -5تعداد و درصد سرپرستان برحسب جنس به تفکیک محدودههای مورد بررسی
درصد مرد درصد زن
زن
مرد
تعداد سرپرستان
محدوده
3061331 21067200

87/3%

12/7%

24128531

سیستان و بلوچستان

702629

575526

127103

81/9%

18/1%

کل حوزه نفوذ

189558
67962
23368
45664

153999
56631
19252
36195

35559
11331
4116
9469

81/2%
83/3%
82/4%
79/3%

18/8%
16/7%
17/6%
20/7%

15478
37086

12210
29711

3268
7375

78/9%
80/1%

21/1%
19/9%

کل کشور

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :54 -5درصد زنان سرپرست خانوار در کل کشور و محدودههای مورد بررسی

19.9%

21.1%

20.7%

25.0%
17.6%

16.7%

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

18.8%

18.1%

20.0%
12.7%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
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کل حوزه نفوذ

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

 -9-5بررسی وضعیت فضاهای فرهنگی ،گردشگری در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ

شتتتاخصهای مختلفی را برای مباحث فرهنگی و گردشتتتگری میتوان مورد بررستتتی قرارداد اما به دلیل کمبود
دادههای آماری گردآوری شده ،تنها به سرانه فضاهای سینما ،تئاتر و موسیقی و درنهایت به اقامتگاههای موجود در سطح
کشتتور پرداخته میشتتود .عرصتته فرهنگ ،نیز مانند دیگر عرصتتهها ،دارای کمبودهای قابلتوجهی در استتتانهای محروم
ا ست .سرانه صندلی سینما در سطح ک شور  161صندلی برای  100هزار نفر ا ست .در صورتی که در سطح ا ستان این
شاخص  25و در سطح شهرستانهای مورد بررسی  32صندلی برای  100هزار نفر است .به زبان سادهتر ،دسترسی به سالن
سینما در سطح کشور  6برابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان است .قابلتوجه است که در  5شهرستان مورد بررسی
تنها یک سینما وجود دارد .از وضعیت کیفیت و کمیت سینما اطالعات دقیقی در دسترس نیست؛ بااینوجود عرصه سینما
میتواند در گذران اوقات فراغت و آموزش شهروندان بهویژه دانشآموزان بسیار مؤثر باشد.
جدول شماره  :52 -5سرانه فضاهای فرهنگی ،سینما به تفکیک محدوده مورد بررسی
1
سرانه گنجایش
سرانه
سرانه
تعداد
گنجایش
تعداد سینما تعداد
محدوده
سالن

تماشاگر

تعداد سینما

تعداد

(تعداد صندلی)

سالن

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار

279
3
1
1

415
3
1
1

128943
700
250
250

25443000
35000
5000
5000

0/3
0/1
0/1
0/4

0/5
0/1
0/1
0/4

161/3
25/2
32/4
88/3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
0/0
0/0

شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

نمودار شماره  :55 -5سرانه تعداد صندلی سینما (گنجایش) به ازای هر صد هزار نفر
161.3

88.3

32.4
0.0

0.0

0.0

25.2

0.0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

 :1سرانهها برحسب صد هزار نفر محاسبه شده است.
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کل حوزه نفوذ

سیستان و
بلوچستان

کل کشور

180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

شاخص بعدی که مشخصات آن در جدول زیر آمده است مربوط به وضعیت اجرای تئاتر و موسیقی است .در این
شاخص ،شهر تهران با اختالف زیاد در سطح ک شور قرارگرفته ا ست .در بحث اجرای تئاتر ،سرانه اجرای تئاتر در سطح
کشور  128اجرا برای هر  100هزار نفر است ،در صورتی که در سطح استان  16و در سطح شهرستانها  11اجراست .این
شاخص بسیار وضعیت پایینتری در مقایسه با میانگین کشوری دارد.
جدول شماره  :53 -5سرانه فضاهای فرهنگی ،تئاتر و موسیقی ،به تفکیک محدودههای مورد بررسی
سالن نمایش

محدوده

تعداد برنامه

تعداد تماشاگر

تعداد اجرا

سرانه
اجرای

تعداد

گنجایش

تئاتر

موسیقی

تئاتر

موسیقی

تئاتر

موسیقی

*

*

6924

*

102525

5304

421000

*

128/3

سیستان و بلوچستان

13
5

3068
1038

84
17

46
16

460
88

225
50

37500
9600

51200
13700

16/6
11/4

شهرستان چابهار

1
1

280
288

5
4

7
5

50
13

24
12

3800
2500

5500
3000

17/7
13/2

شهرستان قصرقند

2
0

200
0

2
0

2
0

10
0

8
0

1300
0

2000
0

5/4
0/0

شهرستان نیک شهر

1

270

6

2

15

6

2000

3200

10/6

تئاتر

کل کشور

1

کل حوزه نفوذ
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز

نمودار شماره  :56 -5سرانه تعداد اجرای تئاتر برای هر صد هزار نفر
128.3

140.0
120.0
100.0
80.0
60.0

10.6

0.0

5.4

13.2

17.7

11.4

40.0

16.6

20.0
0.0

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

کل حوزه

سیستان و

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

چابهار

نفوذ مورد

بلوچستان

مطالعه

 :1دادههای کل کشور در سالنامه  ،1395ناقص بود.
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کل کشور

مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

 -1-9-5فضاهای گردشگری  -اقامتی
برخالف ظرفیتهای فراوان در سطح ک شور ،صنعت گرد شگری در و ضعیت نامنا سبی قرار دارد .در این زمینه
تغییرات سیاستهای کالن کشوری و تجهیز زیرساختهای گردشگری میتواند تحول چشمگیری در جذب گردشگر
ایجاد کرده و باعث ایجاد اشتغال شود .استان سیستان و بلوچستان و بهویژه شهرستانهای مورد بررسی ،چابهار ،کنارک،
سرباز و ...از ظرفیتهای ب سیار باالی طبیعی برخوردار ه ستند که برخی از آنها در سطح جهان نیز منح صربهفرد ه ستند.
یکی از زیرساختهای گردشگری توجه به وضعیت اقامتگاهها و تجهیز آنها است .حدود  3400اقامتگاه در سطح کشور
وجود دارد که تنها  36مورد  5ستتتاره استتت .در ستتطح استتتان  35اقامتگاه وجود دارد که هیچیک  5ستتتاره نبوده و تنها 3
مورد  4ستاره ه ست که در شهر چابهار  2مورد از آنها قرارگرفته ا ست .یکی از موارد در برنامهریزی گرد شگری ،باید
تقویت زیرساختهای اولیه مانند اقامتگاههای مناسب برای شهرستانهای حوزه نفوذ باشد.
جدول شماره  :54 -5اقامتگاههای گردشگری به تفکیک محدودهای مورد بررسی برحسب نوع
مجتمع
هتل
مهمانپذیر
1و 2
3ستاره
4
5ستاره
جمع
محدوده
اقامتگاهها

پانسیون

آپارتمان

اقامتی

3408
35
5
4
0

36
0
0
0
0

105
3
2
2
0

294
1
0
0
0

718
7
0
0
0

1345
22
3
2
0

662
2
0
0
0

101
0
0
0
0

147
0
0
0
0

شهرستان سرباز

0

0

0

0

0

0

0

0

0

شهرستان قصرقند

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

کل کشور

1

سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک

شهرستان نیک شهر

ستاره

ستاره

نمودار شماره  :57 -5درصد انواع اقامتگاههای محدودههای مورد بررسی
100%
80%

60%
40%
20%
0%
شهرستان

شهرستان

شهرستان

شهرستان

نیکشهر

قصرقند

سرباز

کنارک

پانسیون

مجتمع اقامتی

هتل آپارتمان

مهمانپذیر

 :1دادههای کل کشور ،در سالنامه  ،1395ناقص بود.
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شهرستان کل حوزه نفوذ
چابهار
 ۱و  ۲ستاره

سیستان و

کل کشور

بلوچستان
 ۳ستاره

 ۴ستاره

 ۵ستاره

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -10-5بررسی وضعیت شاخصهای مسکن در استان و شهرستانهای حوزه نفوذ

مسکن از ملزومات زندگی آدمی است که تحت عنوان سرپناه جز نیازهای اولیه زیستی است .جدا از این اهمیت
اولیه و مصتترفی بودن مستتکن برای شتتهروندان ،ملک (زمین) و مستتکن در قرن اخیر جز کاالهای ستترمایهای محستتوب
میشود .این مسئله باعث افزایش چندین برابر قیمت زمین و مسکن در دهههای اخیر شده است و قدرت خرید مسکن در
مقابل میزان ساعات کاری را ب سیار پایین آورده ا ست .این م سئله در کالن شهرها و همچنین شهرهایی که با ر شد جمعیت
باال روبهرو میشتوند ،شتایع استت .برای بررستی وضتعیت مستکن تعداد پروانههای صتادرشتده و میزان مستاحت زمین و
زیربنای طبقات را مورد برر سی قرار داده شده ا ست .تحلیل صدور پروانه به صورت طولی بوده تا در سالهای گذ شته
روند مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-10-5پروانههای ساختمانی صادرشده
در جدول و نمودارهای زیر ،وضتتعیت روند صتتدور پروانه از ستتال  1390تا  1395مورد بررستتی قرارگرفته استتت.
نمودارها نشان میدهد که در سطح کشور ،وضعیت پروانههای صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری از تعداد باالی
 200هزار در سال  1390به حدود  120هزار در سال  1395رسیده است .اختالف فاز از سال  92به  93انجام شده و شرایط
با افت شدید مواجه بوده است .این وضعیت نشان میدهد که وضعیت اقتصادی و سرمایهگذاری در بخش مسکن با رکود
و کاهش تقا ضا مواجه بوده و باعث افزایش هزینههای تولید م سکن و عدم رغبت برای خرید باعث کاهش تولید م سکن
شده است .هرچند شاخصهای اقتصاد کالن کشور و تأثیر آنها در بخش مسکن را نباید نادیده گرفت .این وضعت در
استتتان ستتیستتتان و بلوچستتتان نیز از روندی مشتتابه برخوردار استتت و از  3000مورد به  2200مورد رستتیده استتت .بررستتی
شهرستانهای مورد مطالعه ،نشان از الگویی متفاوت دارد.
جدول شماره  :55 -5تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری
محدوده
95
94
93
92
91
90
213148

206372

206395

120408

119895

118390

2979
541
278

3045
490
287

2535
313
126

1751
129
97

1950
266
199

2233
306
236

شهرستان کنارک

18

8

29

21

18

16

شهرستان سرباز

81

43

20

1

0

0

44

3

12

29

94

7

37

25

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار

شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

164

152

برای بررسی دقیقتر هرکدام از شهرستانها را مورد بررسی قرار داده و مشخص می شود که تأثیر شهر چابهار در
ساختو ساز متمایزتر از دیگر شهر ستانها بوده و تعداد صدور پروانه در شهر چابهار برابر با  50در صد کل  5شهر ستان
است که در سال  1395این میزان به باالی  75درصد میرسد .به زبان سادهتر ،تقاضای مسکن و سرمایهگذاری در مسکن،
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مطالعه وضعیت جمعیّتی و ویژگیهای اجتماعی حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

ساختو ساز بناهای جدید و تجدید بناهای امالک قبلی با روند باالیی در حال انجام ا ست .این م سئله از افزایش جمعیت
و مهاجرتهای انجامشده به شهر میتواند تأثیر بپذیرد.
نمودار شماره  :58 -5تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا کل کشور
۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
95

94

92

93

91

90

نمودار شماره  :59 -5تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا استان سیستان و بلوچستان
۳۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰
95

94

92

93

91

90

نمودار شماره  :60 -5تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا حوزه نفوذ مورد مطالعه
۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰
95

94

92

93

91

90

نمودار شماره  :61 -5تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در شهرستانهای مورد بررسی
۳۵۰
۳۰۰
۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۰

95

94
شهرستان سرباز

92

93

91

شهرستان کنارک

شهرستان چابهار

شهرستان نیکشهر

شهرستان قصرقند
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90

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مستتاحت زمین عبارت از مستتاحت قطعه زمین ملکی استتت که ستتاختمان در آن ایجاد یا تجدید بنا شتتود .بررستی
مساحت زمین پروانههای صادرشده نیز نشان از روندی مشابه با تعداد آن دارد و در سطح کشور مساحت زمینها در سال
 1393به حدود  50درصد سال  1390کاهشیافته است اما بعد از سال  1393هم تعداد صدور پروانه و هم میزان مساحت
زمینهای ساختهشده افزایش نسبی داشته است .در سطح استان در سال  856 1395هزار مترمربع زمین برای احداث پروانه
صادر شده ا ست؛ که سهم شهر ستانهای موردنظر  105هزار بوده که حدود  80در صد آن در شهر ستان چابهار ا ست؛
بنابراین رشد ساختوساز در شهر چابهار همچنان ادامه مییابد.
جدول شماره  :56 -5مساحت زمین پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری
محدوده
95
94
93
92
91
90
کل کشور

74807000

75869000 68768000

43375000

43467000

44690000

سیستان و بلوچستان

1014692

1611147

784026

548988

684606

856900

کل حوزه نفوذ

250393
132684

284543
203970

133991
80031

48917
29945

70935
55505

105917
82716

3002
62298

1321
32564

4883
5119

6848
726

6134
0

2653
0

18243
25715

9884
1514

7588
1708

11681
8867

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

52409

46688

سطح کل زیربنای طبقات عبارت از مجموع سطح زیربنای تمامی طبقات اعم از زیرزمین ،طبقه همکف ،نیمطبقه،
طبقه اول و بقیه طبقات استتت .مستتئله قابل اشتتاره در این مورد ،میزان ارزش زمین نستتبت به احداث آن استتت .در بیشتتتر
کالن شهرها به دلیل ارزش باالی زمین ،واحدهای م سکونی در تعداد طبقات بی شتری احداث می شود و این باعث افزایش
سطح کل زیرطبقات میشود ،اما در شهرستانهای کشور به دلیل قیمت پایین زمین و هزینههای باالی ارتفاع سازی ،بیشتر
واحد در یک ،دو یا ستتتهطبقه احداث میشتتتوند؛ بنابراین تفاوت زیادی بین مستتتاحت زمین با مستتتاحت زیربنای طبقات
مشاهده نمیشود.
جدول شماره  :57 -5مساحت زیربنای طبقات پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در نقاط شهری
محدوده
95
94
93
92
91
90
113700000

117513000

134750000

68133000

62358000

62271000

سیستان و بلوچستان

973676

1003221

820528

540222

596907

876263

کل حوزه نفوذ

161838
113129

193084
155933

101668
64300

53040
44742

106995
87151

142224
130412

4513
20298

1507
13538

5592
3313

4463
420

6601
0

3215
0

7150
21313

1744
1671

1892
11351

3345
5252

کل کشور

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

23898

22106
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نمودار شماره  :62 -5مساحت زمین پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا کل کشور
۸۰۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰۰۰
۰
95

94

93

92

91

90

نمودار شماره  :63 -5مساحت زمین پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا استان سیستان و بلوچستان
۲۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۰
95

94

93

92

91

90

نمودار شماره  :64 -5مساحت زمین پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا حوزه نفوذ مورد مطالعه
۳۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
95

94

92

93

91

90

نمودار شماره  :65 -5مساحت زمین پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا در شهرستانهای مورد بررسی
۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
95

94
شهرستان سرباز

92

93

91

شهرستان کنارک

شهرستان چابهار

شهرستان نیکشهر

شهرستان قصرقند

259
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تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -2-10-5پروانههای صادرشده براساس نوع ساختمان
پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان را میتوان به تفکیک نوع ساختمان ازجمله م سکونی ،م سکونی و
کارگاه توأم ،بازرگانی ،صنعتی ،آموز شی ،بهدا شتی ،سایر تق سیمبندی کرد .تفاوتهای اندکی بین انواع ساختمانهای
وجود دارد .تقریباً حدود  84در صد ساختمانهای صدور پروانه شده ،از نوع م سکونی است .نزدیک  8در صد م سکونی
توأم با کارگاه 7 ،درصد بازرگانی و بقیه موارد که بین یک تا دو درصد میشود؛ صنعتی ،آموزشی و بهداشتی است.
از تعداد  2233پروانه ساختمانی صادرشده در استان برای احداث ساختمان  86 / 2درصد مسکونی 5 / 5 ،درصد
م سکونی و کارگاه توأم 6 / 9 ،در صد بازرگانی 0 / 9 ،در صد صنعتی ،آموز شی و بهدا شتی و  0 / 2در صد برای سایر
کاربریها صادرشده است .در شهرستانهای مورد بررسی نیز بیشترین آمار مربوط به ساختمانهای مسکونی است.
جدول شماره  :58 -5پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب نوع استفاده در نقاط شهری 95
سایر
صنعتی ،آموزشی،
بازرگانی
مسکونی و
مسکونی
جمع
محدوده
کارگاه توأم

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ

بهداشتی

118390
2233
306

99496
1925
257

9207
125
25

7874
156
17

1548
21
6

256
6
1

236
16
0

199
12
0

18
2
0

12
2
0

6
0
0

1
0
0

29
25

27
19

1
4

1
2

0
0

0
0

شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر
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کل کشور

سیستان و
بلوچستان

مسکونی و کارگاه توام

مسکونی
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 -3-10-5پروانههای صادرشده ساختمانی براساس نوع اسکلت و مصالح
غالب مصالحی که در سطح کشور برای ساخت ساختمان استفاده می شود ،بتون آرمه و اسکلت فلزی است؛ که
بیش از  81در صد از کل ساختمانها را شامل می شود .حدود  17در صد آجر و آهن بوده و بقیه موارد کمتر از  2درصد
ا ست .در سطح ا ستان نیز تفاوت به سمت آجر و آهن ا ست .حدود  41در صد بتون آرمه 38 ،در صد آجر و آهن19 ،
درصد اسکلت فلزی و آجر و چوب و بلوک سیمانی  2درصد.
در سطح شهرستانهای مورد بررسی ،تقریباً  100درصد موارد بتون آرمه است .این مسئله به خاطر وضعیت آب و
هوایی و جغرافیایی منطقه است که به دلیل رطوبت باال ،ساختمانها با بتون آرمه ساخته میشود.
جدول شماره  :59 -5پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث ساختمان برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده
ساختمانی در نقاط شهری 95
محدوده

جمع

آجر و آهن

آجر و چوب

118390
2233
306
236
16
0
29
25

20210
842
2
0
0
0
2
0

146
29
0
0
0
0
0
0

بلوک

اسکلت فلزی

بتون آرمه

سیمانی

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

1527
18
0
0
0
0
0
0

24894
429
0
0
0
0
0
0

71613
915
304
236
16
0
27
25
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 -4-10-5پروانههای صادرشده برحسب تعداد طبقات
همانطور که ا شاره شد ،بلندمرتبه سازی بی شتر در کالن شهرها به دلیل قیمت باالی زمین و کمبود زمین صورت
میگیرد .در کل کشور حدود  31درصد از ساختمانها ،یک طبقه 27 ،درصد دوطبقه 14 ،درصد سهطبقه 9 ،درصد چهار
طبقه و  19در صد پنج و بیش از پنج طبقه ا ست .این و ضعیت در ا ستان به این شرح ا ست که  51در صد یک طبقه26 ،
در صد دوطبقه 12 ،در صد سهطبقه و  9در صد چهار طبقه و باالتر ،در سطح شهر ستانها این آمار متفاوت ا ست .بهجز
چابهار ،در بقیه شهرستانها ،باالی سهطبقه وجود ندارد؛ و در مورد چابهار وضعیت به این شکل است که  23درصد یک
طبقه 35 ،درصد دوطبقه 31 ،درصد سهطبقه 9 ،درصد چهارطبقه و  3درصد باالی  5طبقه و بیشتر است.
جدول شماره  :60 -5پروانههای ساختمانی صادرشده برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات ساختمان در نقاط شهری
95
محدوده

جمع

یک طبقه

دو طبقه

سه طبقه

چهار طبقه

118390
2233
306
236
16
0
29
25

36603
1156
69
30
4
0
26
9

31420
588
106
78
11
0
3
14

16992
276
95
92
1
0
0
2

10783
145
28
28
0
0
0
0

پنج طبقه و
بیشتر

کل کشور
سیستان و بلوچستان
کل حوزه نفوذ
شهرستان چابهار
شهرستان کنارک
شهرستان سرباز
شهرستان قصرقند
شهرستان نیک شهر

22592
68
8
8
0
0
0
0
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 -11-5نتایج و یافتههای تحلیل دادههای آماری

این بخش از مطالعات به بررستتتی دادههای آماری که از منابع معتبر دولتی ،مانند مرکز آمار ایران ،بانک مرکزی،
ستتتازمان برنامهوبودجه و ...جمعآوریشتتتده بود ،پرداخته شتتتد .هدف اولیه بررستتتی وضتتتعیت اجتماعی ،اقتصتتتادی و
زیرستتاختهای موجود در حوزههای مختلف در ستتطح استتتان و شتتهرستتتانهای  5گانه حوزه نفوذ بود تا بتوان تصتتویری
واقعی از میدان مطالعات و حوزه نفوذ سازمان منطقه آزاد چابهار به د ست آورد و در گام بعدی بتوان با توجه به و ضعیت
موجود ،کمبودها را شناخت و اولویتبندی معطوف به دادههای آماری برای تخصیص منابع مالی و ان سانی انجام داد .در
ادامه به یافتههایی که میتوان در راستتتتای محورهای مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی ،به ارائه برنامهها و اقدامات اجرایی
پرداخت ،اشاره میشود و برنامههای متناسب با آن یافتهها پیشنهاد میشود.
 -1-11-5یافتههای جمعیتی و تحوالت آن
توجه به تحوالت جمعیتی و بررستتتی روندهای گذشتتتته میتواند در برنامهریزی و ستتتیاستتتتگذاری منطقهای و
شهری ،بسیار تأثیرگذار باشد .استان سیستان و بلوچستان با جمعیتی  2/7میلیون نفری ،حدود  3/5درصد جمعیت کشور را
در خود جایداده است و رشد جمعیتی آن در دهههای اخیر باالتر از میانگین کل کشور است .یافتههای حوزه جمعیتی و
مهاجرت بهطور خالصه در زیر آمده است.


کل استتتتان دارای جمعیت  2/7میلیون نفری که حدود  27درصتتتد آن در حوزه نفوذ مطالعات منطقه آزاد چابهار
قرارگرفته است.



نرخ ر شد جمعیت ا ستان در  5سال گذ شته  1/83که باالتر از میانگین ک شوری  1/24بوده ا ست .مهمتر از آن نرخ
رشد جمعیت روستایی استان  2/05است در صورتی که نرخ رشد جمعیت روستایی کشور  -0/68است.



نرخ رشد جمعیت شهری شهرستان چابهار و کنارک در دو دهه اخیر باالترین میزان نرخ رشد در استان بوده است.
در بازه زمانی  1375تا  85شتهرستتان چابهار نرخ رشتد باالی  7داشتته و در ستالهای بعد نیز این روند در مقایسته با
دیگر نقاط شهری ،باالتر بوده ا ست .نرخ ر شد جمعیت شهری شهر ستان کنارک در بازه زمانی  90تا  95باالی 4
بوده است که قابلتوجه است.



پایینترین میزان شهرن شینی در کل ک شور در سال  1395برای ا ستان سی ستان و بلوچ ستان با  48در صد که تفاوت
فاح شی با  74در صد میانگین کل ک شور دارد .حوزه نفوذ شهر ستانهای مورد مطالعه ،میزان شهرن شینی  30در صد
است که نشان از کمبود امکانات و زیرساختهای شهری در کل منطقه دارد.



بعد خانوار در ا ستان و شهر ستانهای حوزه نفوذ (باالی  )4در مقای سه با بعد خانوار میانگین ک شوری  3/3نفر باالتر
است.



در ستتتالهای اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفتن کشتتتاورزی و کاهش فرصتتتتهای اشتتتتغال ،تغییرات
مهاجرتی در سطح ا ستان باعث مهاجرفر ست شدن ا ستان شده ا ست .حدود  60هزار نفر از ا ستان خارج و  27هزار
نفر وارد استان شدهاند.
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کل مهاجران واردشتتده در بین ستتالهای  1390تا  1395حدود  83هزار نفر استتت که  53هزار نفر آن درون استتتانی
بوده و  30هزار نفر از بیرون استتتتان واردشتتتدهاند .با توجه به میزان مهاجرت ،شتتتهر زاهدان ،بیشتتتترین میزان مهاجر
واردشده را که  15هزار درون استان و  12هزار بیرون استانی بوده به خود اختصاص داده است .شهرستان چابهار با
بیش از  10هزار مهاجر وارد شده در رتبه دوم قرار دارد .میزان مهاجرت درون ا ستانی به شهر ستان چابهار حدود 8
هزار نفر و میزان برون استان نزدیک  3هزار نفر بوده است .شهرستان بعدی ،ایرانشهر با حدود  9هزار مهاجر ( 6هزار
درون و  3هزار برون استان) و در رتبه بعد کنارک با  8هزار ( 2هزار درون و  6هزار برون استان) قرارگرفته است .با
توجه به شهرهای مورد بررسی ،چابهار و کنارک دو نقطه مطلوب و جذاب برای مهاجران درون استان و حتی برون
استان بهحساب میآید .این مسئله با توجه به توسعه صنایع سنگین (پتروشیمی و فوالد) باید موردنظر قرار بگیرد.



برر سی روند مهاجرت شهر ستان چابهار ن شان میدهد که در بازه زمانی سالهای  ،1375-85مهاجرتها ،بی شتر از
درون شهرستان و شهرستانهای داخل استان صورت میگرفت؛ اما در بازههای زمانی بعدی ،بی شترین مهاجرتها از
شهر ستانها و آبادیهای داخل ا ستان جذب شهر ستان چابهار می شدهاند .بی شترین مهاجران به شهر ستان چابهار از
استانهای خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،تهران ،گلستان ،کرمان و فارس بوده است.
جدول شماره  :61 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه جمعیتی
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی
سیاستگذاری در راستای توسعه



تخصیص منابع مالی برای حوزه نفوذ منطقه آزاد و تالش برای توسعه منطقهای

منطقهای بهجای توسعه نقطهای



اجرای طرحهای اشتغالزایی ،صنعتی و ...برای تعادل بخشی به فرصتهای اشتغال



توجه ویژه به زیرساختهای شهری و دسترسی به امکانات شهری با توجه به افزایش جمعیت



ارتباط با جامعه محلی برای شناخت نیازها و کمبودها و اولویتبندی اجرایی



همکاری بین سازمانی و ارگانی در راستای مشارکت برای توسعه زیرساختها و سرانهها

افزایش سرانههای مربوط به



همکاری با سازمان بنادر و کشتیرانی برای توسعه امکانات موردنیاز کارکنان

خدمات و تسهیالت شهری



همکاری با صنایع سنگین ،برای اجرای زیرساختهای شهری موردنیاز در کنار توسعه پتروشیمی و

توجه به توسعه پایدار و همهجانبه

صنایع فوالد
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 -2-11-5یافتههای حوزه نیروی انسانی و اشتغال


وضعیت اشتغال و بیکار در جمعیت فعال قابل در کل کشور ،نشان میدهد که  35درصد شاغل هستند اما در استان
وضعیت اشتعال محدودتر بوده و  27درصد شاغل است .آمار اشتغال در مردان کل کشور  57درصد به  45درصد
ا ستان در بیکاری  7در صد ک شور و  6در صد ا ستان و در زنان  12در صد کل ک شور شاغل و  3در صد بیکار ،در
استان  9درصد زنان شاغل و  2درصد بیکار هستند.



در شاخصهای شهری و روستایی استان باید به زیرساختهای اشتغال تأکید فراوان شود تا استان خود را به سطح
کشتتور برستتاند .از طرف دیگر ،به دلیل بار تکفل باالی استتتان و فرصتتتهای اشتتتغال کم ،نیازمند تقویت پایههای
اقتصادی و اشتغال هستند.



میزان ا شتغال مردان  56در صد در کل ک شور و  48در صد در ا ستان ا ست که ن شان از اختالف بیش از  8در صدی
ا ست .در جمعیت  10سال به باالی نقاط رو ستایی  37در صد کل رو ستاییان شاغل ه ستند و در ا ستان این عدد 24
درصد است .به عبارتی تنها یکچهارم افراد باالی  10سال شاغل هستند.



نرخ مشارکت اقتصادی بخش روستایی در سطح کشور و استان تفاوت فاحشی باهم دارد .این وضعیت میتواند به
مهاجرتهای فصلی و دائمی به نقاط شهری و دارای فرصتهای اشتغال منجر شود .این مسئله در شهرستان چابهار
در دهههای قبل انجام شده بود و پتانسیل مهاجرت به دلیل اشتغال هنوز در نقاط روستایی استان وجود دارد.



در سطح استان سیستان و بلوچستان 84 ،درصد شاغلین باسواد و  16درصد بیسواد هستند .میزان تحصیالت شاغلین
استان؛ پایینتر از سطح تحصیالت متوسط کشوری است 13 .درصد ابتدایی 18 ،درصد متوسطه 24 ،درصد دیپلم و
 42درصد تحصیالت عالی دارند .همچنین حدود  17درصد بیکاران ابتدایی 27 ،درصد متوسطه 20 ،درصد دیپلم و
 31درصد تحصیالت عالیه دارند .این وضعیت در نیروی بیکار نیز کامالً قابلمشاهده است؛ بنابراین پیشنهاد میشود،
دورههای سوادآموزی و فنی و حرفهای برای کسب مهارتهای شغلی برگزار شود.
جدول شماره  :62 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه نیروی انسانی و اشتغال
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی


ایجاد اشتغال مبتنی بر پتانسیلهای استانی ،مانند صنایعدستی

تقویت کارآفرینی و اشتغال خرد



ایجاد فرصتهای اشتغال در حوزه گردشگری ،مانند برگزاری دورهها کارآفرینی در گردشگری

و خانگی



ایجاد اشتغال خانگی و پروژههای خرد و زودبازده



تقویت پتانسیلهای اشتغال روستایی و انجام پروژههای نمونه در مناطق روستایی



برگزاری دورههای آموزشی فنی و حرفهای ،مهارتی و ...برای شاغلین و افراد در جستجوی کار



سرمایهگذاری در زیرساختها آموزش فنی و حرفهای

آموزش مهارتهای شغلی و فنی
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 -3-11-5یافتههای حوزه آموزش پایه و آموزش عالی


نرخ با سوادی کل ک شور  87/6در صد در سطح ا ستان  76و در سطح حوزه مورد برر سی  65/8ا ست .این و ضعیت
ن شان از تفاوت بیش از  20در صد نرخ با سوادی شهر ستانهای مورد برر سی با سطح کل ک شور دارد .تفاوت دیگر
بین نقاط شهری با نقاط روستایی است .وضعیت آموزش روستاهای استان ،بسیار نامناسب و با کمبودهای متعددی
همراه استتت .همچنین باید به تفاوت میزان باستتوادی بین دو جنس توجه ویژه کرد که میزان باستتوادی مردان حدود
 15درصد باالتر از باسوادی زنان در شهرستانهای مورد بررسی است.



در شتتهرستتتانهای مورد بررستتی ،حدود  186هزار نفر دانشآموز وجود دارد که  24درصتتد جمعیت را تشتتکیل
میدهد؛ سهم شهرستان چابهار نزدیک  70هزار است که  24/3درصد از جمعیت است.



برر سی سرانه کارکنان و معلمان ن شان میدهد که سرانه معلم به دانشآموز در سطح ک شور ،برای  25دانشآموز
یک معلم ،در سطح استان برای  30دانشآموز یک معلم و در سطح حوزه نفوذ برای  40نفر یک معلم وجود دارد.
این آمار در سطح شهرستان چابهار  44دانشآموز ،کنارک  46و سرباز  54دانشآموز برای هر معلم است.



در مقطع ابتدایی ،سرانههای مربوط به کل کشور ،به ازای یک معلم 29 ،دانشآموز است که این وضعیت در استان
 30و در سطح شهر ستان چابهار  36دانشآموز می شود .سرانه کالس درس نیز در سطح ک شور  24دانشآموز در
یک کالس درس است که در سطح استان  23و در سطح شهرستان چابهار  27دانشآموز است .این وضعیت نشان
از نیاز شدید به معلم و فضاهای آموزشی در مقطع ابتدایی در سطح شهرستانهای مورد بررسی دارد.



در دوره متوستتتطه اول ،تعداد دانشآموزان کاهش پیدا میکند ،بااینوجود در ستتتطح کشتتتور ،ستتترانه معلم 22
دانشآموز و سرانه کالس  25دانشآموز است .در صورتی که در سطح استان این نسبتها به  27و  25دانشآموز
میرسد؛ در سطح شهرستان چابهار نیز ،سرانه معلم  44دانشآموز و سرانه کالس  27دانشآموز است .در این مقطع
بیشتر به معلم آموزشی نیاز است و باید در این زمینه برنامهریزیهایی صورت بگیرد.



دانشگاه دریانوردی چابهار بهعنوان مهمترین دانشگاه شهرستان ،هیچ استاد ازنظر رتبه علمی در هیئتعلمی دانشگاه
ندارد .حدود  7درصد از اساتید رتبه دانشیار؛  34درصد استادیار و  60درصد مربی هستند .در صورتی که در سطح
کشور؛  6درصد استاد تمام 13 ،درصد دانشیار 49 ،درصد استادیار و تنها  30درصد مربی هستند.

جدول شماره  :63 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه آموزش پایه و آموزش عالی
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی


احداث مدارس  6کالسه ابتدایی در چابهار و محلههای کم برخوردار



احداث مدارس دوره اول متوسطه



احداث مدارس فنی و حرفهای و کار و دانش



تجهیز امکانات کمکآموزشی به مدارس

افزایش کیفیت آموزش نیروی انسانی



استخدام و بورس معلمهای دارای سابقه تدریس موفق

(معلمین)



برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای معلمین

برنامههای آموزش بزرگساالن



برگزاری دورههای نهضت سوادآموزی بزرگساالن

افزایش کیفیت تحصیالت عالی و تکمیلی



فراهم آوردن فرصتهای همکاری اساتید دانشگاههای مادر با دانشگاههای چابهار

افزایش فضاها آموزشی
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 -4-11-5یافتههای حوزه بهداشت و درمان


ستترانه تخت بیمارستتتان برای هر یک هزار نفر ،دو تخت استتت که این میزان در ستتطح استتتان یکتخت و در حوزه
نفوذ مورد برر سی 0/3 ،تخت ا ست .بهعبارتدیگر اگر در سطح ک شور برای  500نفر یکتخت بیمار ستان وجود
داشتتته باشتتد ،در ستتطح حوزه نفوذ برای  3500نفر یکتخت وجود دارد .با توجه به وضتتعیت موجود از مهمترین
نیازهای بخش درمان ،احداث بیمارستتتان تخصتتصتتی با ظرفیت  600تخت استتت که وضتتعیت ستترانهها به میانگین
کشوری نزدیک شود.



سرانه آزمای شگاه ت شخی صی طبی در سطح حوزه نفوذ کمتر از ن صف کل ک شور بوده و  2/8در مقابل  8/3مرکز
استتت .ستترانه مراکز توانبخشتتی نیز تقریباً یکچهارم ستتطح کشتتور و بوده  1/95در مقابل  9/32و همچنین ستترانه
مؤ س سات ت شخی صی ،درمانی ه ستهای  1/4در مقابل  4مرکز ا ست .در سرانه پایگاههای اورژان سی پیش بیمار ستانی
ستترانهها باالتر از میانگین کل کشتتور استتت؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با توجه به ستترانهها ،توجه به مراکز
آزمای شگاهی ت شخی صی طبی ،مراکز توانبخ شی و مؤ س سات ت شخی صی درمان ه ستهای از اولویت باالیی برخوردار
است.



سرانه پزشک در سطح کشور 59 ،نفر برای هر  100هزار نفر ،در سطح استان  49نفر و در سطح شهرستان چابهار 39
نفر است .محدود حوزه نفوذ عدد پایینتر  29برای هر  100هزار نفر را نشان میدهد .مهمترین دلیل کمبود پزشک،
بومی نبودن پزشتتکها و عدم استتتقرار و ادامه طبابت بعد از طی دوران طرح پزشتتکیشتتان استتت .به عبارتی ،بیش تتر
پز شکهای شهرستانهای مناطق محروم ،برای گذراندن طرح پز شکی ،به صورت موقت در محدوده ح ضور دارند
که بعد از طی دوره طرح ،بیشترشان شهرستان را ترک میکنند.



در کلیت استان و حوزه نفوذ مورد مطالعه ،تنها سرانه پزشک عمومی و تا حدودی سرانه پزشک متخصص به سرانه
کشور نزدیک است و در مورد بقیه موارد مانند دندانپزشک ،داروساز ،علوم آزمایشگاهی ،دکترای تخصصی ،فوق
تخ صص سرانهها ب سیار پایین و حتی در بی شتر شهر ستانها ،سرانه صفر ا ست .تنها در سطح شهر ستان چابهار 9
دندانپز شک ،کنارک  ،1ق صرقند  1و نیک شهر  2نفر ارائه خدمات میکنند .در محدوده هیچ پز شک متخ ص صی
وجود ندارد و سرانه پزشک متخصص در حوزه نفوذ  8نفر در برابر  22نفر در سطح کشور است.
جدول شماره  :64 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه بهداشت و درمان
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی
افزایش سرانههای زیرساختهای



اقدام برای احداث بیمارستان  540تخته خوابی با مشارکت سازمانهای مربوطه

درمانی – تشخیصی



احداث مراکز آزمایشگاهی تشخیصی طبی؛ مراکز توانبخشی و مؤسسات تشخیصی درمان هستهای



بورس دانشآموزان برای تحصیل در رشتههای پزشکی



ارائه خدمات ویژه برای پزشکان برای ارائه خدمت در شهرستان

افزایش پرسنل خدمات درمانی
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 -5-11-5حوزه رفاه و تأمین اجتماعی


و ضعیت مراکز ارائهکننده خدمات در بخشهای مختلف در سطح ک شور نیز از و ضعیت منا سبی برخوردار نی ست.
این و ضعیت در ا ستانهای محروم ،تقریباً صفر ا ست .تنها مرکز خدمات در سطح شهر ستان چابهار ،مرکز خدمات
ذهنی ا ست و در بخشهای دیگر؛ هیچ مرکزی وجود ندارد .سرانههای مربوط به حمایت در سطح شهر ستانهای
حوزه نفوذ؛ باالتر از سطح ا ستان ا ست .به ازای  10هزار خانوار 400 ،خانوار 205 ،زن سرپر ست خانوار 899 ،نفر
افراد نیازمند حمایت 407 ،ستتالمند و  152ایتام مورد حمایت زیرپوشتتش کمیته امداد بودهاند .پیشتتنهاد میشتتود ،در
ارتباط با این بخش فعالیتهای مشخصی برنامهریزی شود.



در سطح کشور  52درصد افراد کل کشور ،تحت پوشش هستند؛ اما در سطح استان  25درصد و در شهرستانهای
حوزه نفوذ  19درصتتد استتت .این نشتتان از درصتتد بستتیار پایین اشتتتغال و بیمه تأمین اجتماعی در ستتطح استتتان و
شهرستانهای مورد مطالعه است.



ستترپرستتت زنان خانوار از دیگر گروههای نیازمند حمایت به شتتمار میرود که با توجه به مستتئولیت ستتنگینی که بر
عهدهدارند نیازمند توجه ویژه است .درصد آماری این زنان در سطح استان و شهرستانهای مورد بررسی در مقایسه
با کل ک شور باالتر ا ست .در سطح ک شور  13در صد در سطح ا ستان  18در صد و در سطح شهر ستانهای مورد
برر سی نزدیک  19در صد از خانوارها ،سرپر ست خانوار ه ستند که بی شتر آنها شغل منا سبی برای تأمین زندگی
ندارند.
جدول شماره  :65 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی
تقویت رفاه اجتماعی در اقشار



احداث مراکز ارائه خدمات رفاهی به اقشار نیازمند( ،توانبخشی ،نگهداری و)...

ضعیف اجتماعی



تأسیس صندوقهای خرد برای اشتغال زنان سرپرست خانوار



تغییر قوانین منطقه آزاد در راستای اجباری بودن بیمه کارگران و پرسنل



آگاهیرسانی در ارتباط با بیمه بیکاری و حقوق بیمهشدگان

افزایش حمایت بیمههای همگانی

 -6-11-5حوزه فرهنگی  -تفریحی


سرانه صندلی سینما در سطح ک شور  161صندلی برای  100هزار نفر ا ست .در صورتی که در سطح ا ستان این
شاخص  25و در سطح شهرستانهای مورد بررسی  32صندلی برای  100هزار نفر است .به زبان سادهتر ،دسترسی به
سالن سینما در سطح کشور  6برابر بیشتر از استان سیستان و بلوچستان است .قابلتوجه است که در  5شهرستان مورد
بررسی تنها یک سینما وجود دارد.



در بحث اجرای تئاتر ،سرانه اجرای تئاتر در سطح ک شور  128اجرا برای هر  100هزار نفر است ،در صورتی که در
سطح ا ستان  16و در سطح شهر ستانها  11اجرا ست .این شاخص ب سیار و ضعیت پایینتری در مقای سه با میانگین
کشوری دارد.
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هزینه تفریح و امور فرهنگی در سطح کشور  2درصد و در استان  1درصد از هزینه کل سبد خانوار است .این مسئله
میتواند در برنامهریزی موردتوجه قرار گیرد .همچنین هزینه تحصتتیالت بعد از مصتترف دخانیات ،در کمترین رتبه
قرار دارد و میزان آن در استان کمتر از میانگین کشوری است.
جدول شماره  :66 -5برنامههای راهبردی و اقدامات اجرایی در حوزه فرهنگی -تفریحی
اقدامات اجرایی

برنامههای راهبردی

تقویت زیرساختهای فرهنگی،

احداث سینما و مرکز فرهنگی چندمنظوره (سالن تئاتر ،سالن اجرای موسیقی)



تفریحی

در اختیار قرار دادن امکانات موجود برای انجام کارهای فرهنگی ،هنری ،سازمانهای مردمنهاد



سرمایهگذاری در حوزه مراکز تفریحی – گردشگری



حمایت از گروههای هنری و اجرای برنامههای فرهنگی برای گروههای خاص (دانشآموزان،

برگزاری برنامههای فرهنگی

سالمندان ،کارکنان و)...


برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری در راستای ارتباط مردم با سازمان منطقه آزاد
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 رئیس اداره کار سازمان منطقه آزاد چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار ،پنجشنبه  23فروردین 97
 کارمند اداری سازمان منطقه آزاد چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 کارمند تشریفات سازمان منطقه آزاد چابهار ،سهشنبه  21فروردین 97
 راننده حملونقل سازمان منطقه آزاد چابهار ،پنجشنبه  23فرودین 97
 نیروی حراست ورزشگاه سازمان منطقه آزاد چابهار ،جمعه  24فروردین 97
 کارگر فضای سبز در منطقه آزاد چابهار ،جمعه  24فروردین 97
 نیروی راهنمایی و رانندگی در منطقه آزاد چابهار ،جمعه  24فروردین 97
 نیروی رسیدگی به شکایات در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 واردکننده پوشاک در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 مدیر کارخانه دانیال در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 مدیر بستهبندی چای در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 کارگران شهرک صنعتی در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 سرپرست کارگاه پتروشیمی در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 دبیر اجرایی اتاق بازرگانی در منطقه آزاد چابهار ،پنجشنبه  23فرودین 97
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 غرفه دار تلفن همراه در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 غرفه دار پوشاک در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 غرفه دار لوازمخانگی در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 غرفه دار مواد غذایی در منطقه آزاد چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 کلبه غواصی در شهر چابهار ،جمعه  24فروردین 97
 مشتریان چابهاری و کنارکی گردشگران ایرانی در شهر چابهار ،از تاریخ  22تا  26فروردین
 ساکنان شهر چابهار و کنارک ،از تاریخ  22تا  27فروردین
 معاون شهردار و اعضای شورای شهر چابهار ،از تاریخ  2تا  5فروردین
 گردشگران در شهر چابهار ،از تاریخ  2تا  5فروردین
 رئیس شورای روستای تیس ،چهارشنبه  22فروردین 97
 نایبرئیس شورای روستای تیس ،چهارشنبه  22فروردین 97
 ساکنان روستای تیس ،جمعه  24فروردین 97
 ساکنان منطقه کمب در شهر چابهار ،شنبه  25فروردین 97
 رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان چابهار ،چهارشنبه  23فروردین 97
 رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 رئیس اداره بهزیستی شهرستان چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 شهردار شهر کنارک ،یکشنبه  26فروردین 97
 شهردار سابق شهر کنارک ،یکشنبه  26فروردین 97
 کارشناس تربیتبدنی کنارک ،یکشنبه  26فروردین 97
 معاون دانشگاه دریانوردی ،چهارشنبه  23فروردین 97
 کارشناس اداره میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهرستان چابهار ،چهارشنبه  23فروردین 97
 رئیس شورای شهرستان چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 رئیس موسسه گوهر صدف در شهر چابهار ،چهارشنبه  22فروردین 97
 رئیس موسسه نبی اکرم (ص) در شهر چابهار ،یکشنبه  26فروردین 97
 رئیس موسسه راه سالمت در شهر چابهار ،جمعه  24فروردین 97
 ساکنان شهرستان چابهار و کنارک ،از تاریخ  22تا  27فروردین
 رئیس اداره محیطزیست و منابع طبیعی شهرستان چابهار ،چهارشنبه  22فروردین 97
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ب

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 توسعه هستیم که یکی از آنها رویکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتی ( )CSRاست که از دهۀ  1950توسط متفکران رشتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
سازمانهایی که بنا بر مأموریت ذاتیشان تنها بر رشد و توسعۀ منافع و منابع زیر بنایی و اقتصادی خود تمرکز داشتند
و محاسبه سود و زیان اقتصادی ،محوریترین شاخص ارزیابی عملکرد درون و برون دستگاهیشان محسوب میشد ،در
ابتدا تحت فشار مردم و سازمانهای مدنی ،دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند .ضرورت
افزایش اعتبار سازمانی ،پذیرفته شدن در تعامالت بینبخشی حکمرانی ،ورود مؤثر در عرصۀ سیاستگذاری عمومی و
تبادل اندیشه ،تجربه و دستاوردهای سازمانهای دیگر و مطرح شدن نظریههای جدید توسعه در آکادمی ،آنان را بهضرورت
حتمی و گریزناپذیر این الگوی حکمرانی و مشارکت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخص است که عمل سازمانها بر محیط بیرونی تأثیر به سزایی خواهد داشت و نمیتوان سود
و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه را نادیده گرفت .گرایش مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید
اجتماع محلی و ملی در امتداد آن تعریف شده است .لذا تالش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای باشد که
مردم هزینه اضافی متحمل نشوند .ازآنجاییکه عمل سازمانها تأثیر عمدهای بر نظام اجتماعی دارد؛ بنابراین چگونگی
فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که در اثر آن زیانی متوجه جامعه نشود و در صورت رسیدن زیان ،ملزم به جبران آن
باشند .امروزه این تعریف بهضرورت اثرگذاری مثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گسترشیافته است .چنانکه در
بسیاری از کشورها و همچنین نسبت چشمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که
موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهایآن باشد.
جدا از مباحث نظری که در مورد تعریف و نیز ابعاد مسئولیت اجتماعی وجود دارد و پرداختن به آنها مهم است،
نقشه راه مسئولیت اجتماعی هر سازمانی باید با توجه به رسالت توسعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن در سطح ملی
و محلی ،شناخت از جایگاه و اعتبار آن در محیط اجتماعی ،شناسایی مختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوصیات
عام و خاص و سنجش برد اثرپذیری و اثرگذاری بر محیط پیرامونی برحسب تجربیات ملی و بینالمللی تدوین شود.
ف وسیعی دارد و از سرمایهگذاریهای
تالشهایی که شرکتها در حوزۀ مسئولیت اجتماعی خود انجام میدهند ،طی ِ
مادی بر روی یک بِرند تا سیاست و تاکتیکهای ارتباط دوستانه با مشتری را در برمیگیرد .این تالش در وهلۀ نخست با
چشمانداز مشارکت فعال در عرصۀ عمومی و ارتقاء سطح توانمندی و مهارتی جامعه محیطی صورت میپذیرد ،اما موجب
بهبود تصور عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش رسانهای نسبت به فعالیتهای شرکت ،افزایش 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 پتانسیل نیروهای برونسازمانی ،میشود.
بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسئول رفتار خود و تأثیر بر محیط پیرامونی
است ،سازمان منطقه آزاد چابهار بهعنوان سازمانی توسعهای در سطح ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان در منطقه،

برنامهریزی و اقدام در حوزۀ مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیتی خود در دستور کار قرار
داده است .مسئولیت اجتماعی این سازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاههای اقتصادی حاضر و فعال در محدوده
تعریفشده است.
منطقه آزاد چابهار بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی در چابهار (نقطۀ تالقی دو سند مهم توسعه منطقهای کشور یعنی
توسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق) به دلیل نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه ،تأثیری اساسی بر اقتصاد
و فضای اجتماعی ،دانش و فنّاوری ،تعامالت بینالمللی ،تقویت کریدورهای ارتباطی جنوب -شمال و شرق -غرب،
مناسبات سیاسی و تجاری ایران در منطقه و توسعۀ بندری و حملونقل دارد و ازآنجاییکه مقیاس فعالیتش به سمت فرا
سرزمینی میرود و روندی سریع دارد بهطور حتم بر مناسبات و کنشهای محلی در دو بخش فرهنگ و اجتماع نیز اثرگذار
بوده و از این رهگذر آثار هزینهای چشمگیری که بخشی از آن در همین ابتدای راه مشهود است ،در پی خواهد داشت.
پایداری توسعه مورد انتظار ،نیازمند مشارکت حداکثری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیست است .مشارکت
جامعۀ محلی در شرایطی میتواند محقق شود که در کنار اراده و خواست متولیان توسعه ،مشارکت دادن جامعه محلی
مورد توجه قرار گیرد .مشاهدات عینی ،بهخوبی نشان میدهد که شاخصهای توسعه و مشارکتپذیری جامعه ،خصوص ًا
در حوزههای آموزش ،بهداشت و توانمندیهای مهارتی ،مناسب نیست و این روند در سالهای آتی به دلیل شکلگیری
سایر کانونهای فعالیتی در دو محور پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توسعه و امنیت پایدار ،بهعنوان پیشنیازهای ضروری امکان بهرهگیری از فرصتهای بیبدیل منطقه ،نیازمند اقدامات
اساسی ،همهجانبه و عمومی توسط همه سازمانها و بنگاههای فعال اقتصادی حاضر در منطقه است .با چنین رویکردی،
مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار میتواند در نقش " پیشران فعالیتهای اجتماعی در مدل توسعه درونزا "
عمل نماید و ضمن کاهش حس نارضایتی و دغدغه نسبت به پیامدهای توسعه اقتصادی در فضای محلی ،از احتمال گسست
اجتماعات محلی از مجموعه اقدامات توسعهای در آینده ،پیشگیری نماید و پتانسیل بالقوه نیروهای بومی را احصاء و در
راستای چرخۀ رشد اقتصادی ،ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی اعضاء جامعه محلی فعلیت بخشد .چنین برهمکنشی جزء از
راه تعامل پایدار و هدفمند ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیاستگذاری با نیروهای اجتماعی و فعاالن بخش مدنی میسر
نخواهد بود که رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقق این مهم است که با تالش موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علوم اجتماعی در کشور و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین
ایمانی جاجرمی تدوین گردیده است که وظیفه میدانم از زحمات ایشان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشم .این
نظامنامه بر پایۀ مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شهری چابهار و مناطق همجوار و ضرورتهای آتی توسعه ،نیازمندیهای
مشارکتپذیری و حضور حداکثری جامعه و الزامات توسعه پایدار را بهدرستی استخراج و در قالب هدف ،راهبرد ،سیاست
و برنامه بهعنوان نقشه راه سازمان منطقه 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
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صحه گذاشتهاند که الزم میدانم از ایشان نهایت تشکر را داشته باشم .در پایان ،از همکارانم و نیز همهکسانی که در این
اقدام ارزشمند یاریگر سازمان منطقه آزاد چابهار بودهاند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برنامه
در جهت توسعه پایدار منطقه با رویکرد جلب مشارکت حداکثری جامعه محلی و مراقبت از محیطزیست ،حرکت نماییم.
عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذ شته ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار یکی از قطبهای جذاب اقت صادی در سطوح بینالمللی،
منطقهای و ملی در جنوب شرق ایران بوده ا ست .پس از تأ سیس منطقه آزاد چابهار و ا ستقرار فعالیتهای متعدد تجاری،
صنعتی و خدماتی در محدوده آن ،زیر ساختهای تو سعهای منا سبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقت صادی به وجود آمده
است که میتوانند بهمثابه پیشرانهای رونق اقتصادی-اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
تو سعه در چابهار ،همچون تو سعه در جای دیگری ،درکنار ایجاد فر صتهای کاری منجر به تحوالت جمعیتی و
اجتماعی پرشتتتابی شتتده استتت که بدون توجه به آنها آینده منطقه دچار چالشهای استتاستی خواهد شتتد .افزایش ستتریع
جمعیت در منطقه شتهری چابهار و رشتد فزاینده شتهرنشتینی نامتوازن منجر به شتکل گرفتن مستائل اجتماعی متعددی در
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگری در الگوهای گذشتتتته توستتتعه و نیز برنامهریزی برای ارتقاء
شاخصهای توسعه اجتماعی را میطلبد.
ستتتازمان منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار بهعنوان جدیترین بازیگر توستتتعه منطقه تاکنون ،موفق یت های
چ شمگیری دا شته ا ست اما تا ر سیدن به سقف ظرفیتهایش م سیری طوالنی در پیش دارد .ا ستقرار رویکرد م سئولیت
اجتماعی شتترکتی در این ستتازمان یک نهادستتازی جدید برای پایبندی هر چه بیشتتتر به توستتعه جامعه محلی و افزایش
بهرهوری منابع اختصاص داده شده در این حوزه است.
برای تدوین نظامنامه مستتئولیت اجتماعیِ منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،مطالعات مختلفی انجام گرفت تا به
شتتناخت دقیقی از موضتتوع و حوزههای عمل ،دستتت یابیم .در جلد اول ،پس از بیان کلیات پژوهش ،نظریهها و مدلهای
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش ،با نگاهی به نتایج حاصتتل از بررستتی نمونههای موفق از
تجارب عملی کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربهی عملی به بارگیری این رهیافت در  5سازمان موفق
(که مبتنی بر معیارهای م شخص انتخاب شدهاند) مورد بررسی قرار گرفته ا ست .در این بخش ،چگونگی عملیاتی نمودن
مستتتئولیت اجتماعی در چند بخش مجزا (چشتتتمانداز ،اهداف و ذی نفعان اصتتتلی ،ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،
حوزه های تمرکز و اقدامات پیشبینی شتتتده در قالب هر رکن و در نهایت ،گز یدهای از اقدامات عملی انجامشتتتده)
بررستتتیشتتتده و در انتها ،مهمترین رهنمودها در قالب جداولی جمعبندی شتتتدند .البته باید در نظر داشتتتت که نمونههای
بررستتیشتتده بهعنوان تجارب موفق جهانی ،عموماً دارای ستتابقهایی طوالنی در امر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر
برنامهای جامع بودهاند و مراحل اولیه آن را پشت سر گذاشتهاند ،پس نباید انتظار داشت که برنامههای تدوینی در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آغاز شبیه یا نزدیک به برنامههای فعلی اجرا شده در
آنها باشد .همین امر ،لزوم طرح مفهوم اولویتبندی اقدامات را بیشازپیش مشخص میکند.
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در مجلد دوم ،با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه ،ت صویری م ستند از م سائل و ویژگیهای اجتماعی
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار ،ترستتتیم شتتتده استتتت .با تحلیل دادههای جمعآوریشتتتده ،یک نیازستتتنجی از مهمترین
حوزههایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنها ستتازماندهی شتتوند ،صتتورت پذیرفت و
بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای تهیه نظامنامه مورداستتتفاده قرار گرفت .در ادامه تأکید میشتتود که تعیین حوزههای
فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت .هدفمند بودن ارائه خدمات و مشتتخص
بودن جامعه هدف در جهت پیشتتتبرد برنامههای مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیستتتت که همگی از
شناخت صحیح جامعه محلی حا صل می شوند و تالش بر این ا ست تا فارغ از حوزه اقت صادی ،در دو حوزه اجتماعی و
محیطزیست نیز بتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
جلد سوم گزارش ،حاوی نظامنامه م سئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار ا ست که در قالب دو بخش )1
نظامنامه ستازمان و  )2نظامنامه شترکتها و بنگاههای اقتصتادی فعال در محدودهی منطقه آزاد ،تنظیمشتده استت .در این
مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات ،اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که
برآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی پژوهشاند ،توضتتتیح داده شتتتدهاند .در ادامه ،اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد
چابهار در حوزه ی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان ،ستتاختار اجرایی
نظامنامه معرفی شده ا ست .پس از مبانی ،متن ا صلی نظامنامه ارائه شده ا ست که بخش مربوط به سازمان ،مت شکل از 4
هدف کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح و بخش مربوط به شرکتها ،متشکل از  4هدف کالن،
 19هدف خرد 15 ،راهبرد 33 ،سیاست اجرایی و طرح است.
در مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد ،فایلهای پاورپوینت کارگاههای آموزشتتتی برگزارشتتتده و نیز
گزارش تصویری از مطالعات میدانی ارائهشده است.
طرح اقدام پژوهی« 1تدوین برنامه راهبردی_ عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار که از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار به مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه
تهران واگذارشتتده استتت ،نخستتتین طرح پژوهش تی -مداخلهای در ستتازمانهای مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،
شناخت مسائل درونسازمانی و برونسازمانی و نیز طراحی مدلهای مداخلهای بهمنظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن
در توسعه زیرساختهای حوزه نفوذ محیط بالفصل آن است.

در این طرح که مبتنی بر یک روش شنا سی میانر شتهای جامعه شناختی ،اقت صادی ،مدیریتی و شهر سازی ا ست،
تالش شده که با شناخت م سائل اجتماعی-اقت صادی محیط بالف صل ،م سائل اداری و مدیریتی درون سازمانی ،تجربههای
جهانی ،منطقهای و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی و مفاهیم ،نظریهها و استاندارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،نقشه راه
.Action research
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تحول ستتتاختاری برای بازتعریف و بازمعماری ستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدوین شتتتود تا این ستتتازمان بتواند با نگاهی
واقعبینانه به چالشهای اجتماعی محیط پیرامون و نیز آگاهی از منابع ان سانی سازمان و کن شگران جامعه محلی از گفتمان
و الگوهای مدیریتی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در هزینه کرد منابعی که برای توستتعه اجتماعی جامعه محلی اختصتتاص
میدهد بهره ببرد و راهبردیتر عمل کند و همچنین سهم بیشتری در توسعه منطقهای جنوب شرق کشور ایفا کند.
برای انجام این مهم ،موستتتستتته مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشتتتگاه تهران بهعنوان مجری پروژه با مدیریت
اینجانب اقدام به ت شکیل تیم پژوه شی کرد .اع ضای تیم دکتر سعید معیدفر (دکترای جامعه شنا سی) ،دکتر ح سین ایمانی
جاجرمی (دکترای جامعهشتتناس تی توستتعه) ،دکتر مونا ولیک جزی (دکترای طراحی شتتهری) ،کاظم رحیمی (کارشتتناس
ارشد توسعه اجتماعی) ،رامین صفی یاری (کارشناس ارشد توسعه اجتماعی) ،آرش خان دل (کارشناس ارشد مدیریت)،
عبدالطیف کاروانی (دان شجوی دکترای جامعه شنا سی م سائل اجتماعی) ،طال ر ستمی (کار شناس ار شد پژوه شگری) و
فاطمه خاوری (کارشتتناس ارشتتد ادبیات) بود که از همکاری همه نامبردگان نهایت ستتپاس را دارم .هماهنگیهای امور
اداری پروژه را کارکنان بخش اداری مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه تهران ،انجام دادند که از تکتک
آنها تشکر میکنم.

حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
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بخش اول :نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد تجاری-صنعتی
چابهار
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 -6نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRمنطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
 -1-6مقدمه

توستتعه منطقه ای با محوریت اقتصتتاد بدون توجه به جامعه محلی ،محیط زیستتت و شتتاخص های کیفیت زندگی،
توستتعه ناپایداری استتت که در بلندمدت می تواند علیه خود تبدیل شتتود .در دهه های گذشتتته ادبیات توستتعه پایدار و
شاخصهای آن معیارهایی برای بهبود پیامدهای منفی توسعههای صرف اقتصادی بود که بهمرور دیدگاهها و شاخصهای
عینیتر برای افزایش زیستپذیری و رضایتمندی شهروندان به کار بسته شد .یکی از دیدگاههای به روز و کارآمد در این
حوزه مفهوم «مستتئولیت اجتماعی شتترکتی»  CSRاستتت .مستتئولیت پذیری اجتماعی دستتتورالعملی برای کنترل ،منشتتوری
اخالقی و تمرینی برای اظهار نظر صتتریح در زمینه عرضتته خدمات از ستتوی ستتازمان و انتخاب صتتحیح و ستترمایهگذاری
اخالقی روی مباحث سازمان ا ست و در نهایت ،پا سخگویی اجتماعی به توان و ظرفیت سازمان برای عمل و اقدام برای
تحقق خواستهها و انتظارات جامعه اشاره میکند.
با توجه به لزوم مشارکت تمامی ذینفعان حاضر در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار در زمینه خدمترسانی به
جامعه محلی ،حفظ محیطزیستتتت ،احترام به حقوق مشتتتتر یان و فراهم کردن فضتتتای امن و بانشتتتاط برای کارمندان،
نظامنامهای پیشرو با عنوان "نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار" تالش دارد تا با تهیه
برنامه الزم در زمینههای مطرحشتتده و همچنین امکان پایش آن ،بستتتری برای مشتتارکت منطقه آزاد تجاری – صتتنعتی
چابهار و شتتترکتهای مرتبط با منطقه آزاد در راستتتتای مرتفع کردن مشتتتکالت حوزه نفوذ مانند بیکاری ،مهاجرتهای
بیرویه ،مستتائل محیطزیستتتی و  ...تا افق زمانی مشتتخص این نظامنامه ( ،)1407شتترایط بهتری مهیا شتتود .این نظامنامه
براستتتاس چارچوب مفهومی منتج از رهنمودهای استتتتخراجی از مبانی نظری ،تجارب موفق جهانی در زمینه مستتتئولیت
اجتماعی شتترکتی ،اقدامات انجامگرفته منطقهی آزاد و همچنین مشتتکالت و کمبودهای ستترانههای خدماتی موجود در
حوزه نفوذ منطقه آزاد تهیهشده است تا بدینوسیله بر یکپارچگی میان اقدامات فعلی و آینده تأکید شود.
لزوم هماهنگی میان اقدامات صورتگرفته منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ،شرکتهای وابسته به این سازمان
و نیز سایر سازمانهای دخیل ،ان سجامبخ شی و جهتدهی به اقدامات پراکنده صورتگرفته فعلی ،اولویتبندی اقدامات
صورتگرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی و تخصیص منابع مالی و معنوی متناسب با نیازسنجیهای انجام شده و
نیز پایش و نظارت بر اقدامات انجامگرفته در این حوزه از جمله اهداف تدوین نظامنامه حاضتتتر استتتت که اهم یت و
ضتترورت تهیه آن را نیز روشتتن میکند .بر همین استتاس ،فرایند تهیه نظامنامه دربردارنده ارزیابی وضتتعیت منطقه ،تحلیل
وضع موجود ،بیانیه چشمانداز ،راهبردها ،سیاستها و در نهایت برنامههای اجرایی بوده است.
در تدوین نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار ،مطالعات مختلفی انجام شتتتد تا به
شناخت دقیقی از موضوع و حوزههای عمل ،دست یابیم .به دنبال مرور ادبیات و مفهومسازی در بخش ابتدایی کار تحت
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عنوان مبانی نظری و با توجه به نظریات موجود و آنچه با توجه به ستتتیستتتتم اداری کشتتتور احتیاج به بومی شتتتدن دارد،
منظورمان از مسئولیت اجتماعی شرکتی را مشخص کردیم.
در بخش تجارب جهانی ،با نگاهی به نتایج حا صل از برر سی نمونههای موفق از تجارب عملی کارب ست رهیافت
م سئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربهی عملی بهکارگیری این رهیافت در  5سازمان موفق که با معیارهای م شخص انتخاب
شدهاند؛ مورد برر سی قرار گرفته ا ست .در این بخش ،چگونگی عملیاتی کردن م سئولیت اجتماعی در چند بخش مجزا
(چ شمانداز ،اهداف و ذینفعان ا صلی ،ارکان م سئولیت اجتماعی شرکتی ،حوزههای تمرکز و اقدامات پیشبینی شده در
قالب هر رکن و در نهایت ،گزیدهای از اقدامات عملی انجام شتتتده) بررستتتیشتتتده و در انتها ،رهنمودهای مهم در قالب
جداولی جمعبندی شدند .البته باید در نظر دا شت که نمونههای برر سی شده بهعنوان تجارب موفق جهانی ،عموماً دارای
سابقهایی طوالنی در امر مسئولیت اجتماعی شرکتی مبتنی بر برنامهای جامع بودهاند و مراحل اولیه آن را گذراندهاند ،پس
نباید انتظار داشت که برنامههای تدوینی در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد چابهار از آغاز شبیه
یا نزدیک به برنامههای فعلی اجرا شده در آن نمونهها با شد .همین امر ،لزوم طرح مفهوم اولویتبندی اقدامات را بیش از
پیش مشخص میکند.
در بخش بعدی ،با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه ،تصویری از وضعیت مسائل اجتماعی ترسیم شد.
با تحلیل دادههای جمع آوری شتتتده ،یک نیازستتتنجی از مهمترین حوزههایی که اقدامات مبتنی بر مستتتئولیت اجتماعی
شرکتی باید پیرامون آنها سازماندهی شوند ،انجام شد و بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای تهیه نظامنامه مورد استفاده
قرار گرفت .در ادامه تأکید می شود که تعیین حوزههای فعالیتی و توانمند سازی جامعه محلی از اهداف ا صلی م سئولیت
اجتماعی ا ست .هدفمند بودن ارائه خدمات و م شخص بودن جامعه مورد هدف در جهت پی شبرد برنامههای مدون شده و
تضمین پایدار بودن آن امری الزامی ست که همگی از شناخت صحیح جامعه محلی حاصل می شوند و تالش بر این است
تا فارغ از حوزه اقتصادی ،در دو حوزه اجتماعی و محیط زیست نیز بتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
نکته مهم دیگر در تدوین این نظامنامه ،اهمیت دادن به ت شکیل سازوکار اجرا ،نظارت و پایش بر چگونگی انجام
فعالیتهای مرتبط با م سئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار ا ست .برای این منظور ،ساختاری
اجرایی در این نظامنامه معرفی شده است تا منطبق با سازوکار مشخصی که در ادامه نظامنامه حاضر میآید ،فرایند اجرا و
پایش انجام شده تا مسئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار به بهترین و مؤثرترین نحو ممکن محقق شود.
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 -2-6فرایند انجام مطالعات و تدوین نظامنامه

مطالعات اقدام پژوهی تدوین نقشتته راه و برنامه عملیاتی استتتقرار استتتراتژی مستتئولیت اجتماعی در ستتازمان منطقه
آزاد تجاری -صتتنعتی چابهار که در نتیجه آن ،نظامنامه مستتئولیت اجتماعی در قالب این گزارش تنظیم شتتده استتت از 6
مرحله به شرح شکل زیر تشکیل شده است.

شکل شماره  :1 -6فرایند انجام مطالعات و تدوین نظامنامه
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 -3-6تعریف مفاهیم و واژگان نظامنامه

در این بخش واژگان کلیدی و تعاریف عملیاتی بهکار رفته در نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد
تجاری -صنعتی چابهار معرفی میشود.
 منطقه آزاد تجاری-صنعتی :منطقه آزاد تجاری ،قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یادر مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شدها ست .چنانچه کاالها را میتوان
بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد کرد و آنها را برای مدتی در انبار
ذخیره و در صتتتورت لزوم بستتتتهبندی و مجدداً صتتتادر کرد .کاالهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشتتتور میزبان وارد
میشوند ،حقوق و عوارض گمرکی مقرر را میپردازند .مناطق پردازش صادرات عالوه بر تسهیالت فوق ،ابنیه و خدمات
مورد نیاز برای تولید ،تبدیل مواد خام و کاالهای واسطهای وارداتی به محصوالت نهایی را به هدف صدور آنها و برخی
اوقات برای فروش در بازار داخلی ،به شتترط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می کنند؛ از این رو منطقه
آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژهای است که تولیدات آن جهتگیری صادراتی دارند .تسهیالت این مناطق برای
جلب سرمایهگذاران خارجی و تسهیل استقرار آنهاست و معموالً با مشوقهای دیگری نیز همراه است.
 مسئولیت اجتماعی شرکتی :ترکیب داوطلبانه مالحظات اجتماعی و محیطی در عملیات تجاری شرکتهاو روابط آنها با گروههای ذینفع است .مسئولیت اجتماعی یکی از وظایف و تعهدات سازمان بهمنظور منتفع کردن جامعه
استتت بهنحویکه هدف اولیه ستتازمان؛ یعنی حداکثر کردن ستتود را صتتورتی متعالی ببخشتتد؛ بنابراین مستتئولیت اجتماعی
شرکتی ،نوعی احساس تعهد بهوسیله مدیران سازمانهای تجاری بخش خصوصی است که آنگونه تصمیمگیری کنند تا
در کنار کسب سود برای مؤسسه ،سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.
 تو سعه پایدار :تو سعهای ا ست که نیازهای زمان حال را برآورده کند ،بدون آنکه توانایی ن سلهای آینده دربرآورده ستتازی نیازهایشتتان را به خطر اندازد .دستتتیابی به اهداف اقتصتتادی و اجتماعی به گونهای که در بلندمدت منابع
نگهداری شوند ،محیط زیست محافظت شود و تندرستی و رفاه انسانها تضمین شود.
 چش مانداز :چشتتمانداز ستتازمان بهعنوان نظامنامه ی که یک ستتازمان برای بیان اهداف خود تعریف میکندحاوی زیربناییترین بیانیه ارزشها ،آرمانها و اهداف سازمان است .چشمانداز باید درک روشنی از اینکه سازمان امروز
به کجا میرود و نیز نق شه جاده حرکت به سوی آینده را ارائه دهد .چ شمانداز یک افق درازمدت ا ست که گامی جهانی
را توصیف میکند که سازمان در آینده در آن فعالیت میکند.

مأموریت :بیانیه مأموریت هر سازمان ،درواقع علت اصلی تشکیل و دلیل تأسیس آن است .مأموریت سازمان،مقصتتد اصتتلی و منحصتتر به فردی استتت که نوع ،قلمرو عملیات ،محصتتول و بازار ستتازمان را از دیگر ستتازمانها متمایز
میکند .این بیانیه شامل علت اصلی وجود سازمان ،زمینه فعالیت آن ،ذینفعان و نوع خدمات یا محصوالت آن است.
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اهداف کالن :در برنامهریزی هدف کالن مق صد و منظوری ا ست که برنامه به آن تمایل دارد و به سمت آنحرکت میکند .هدف کالن ایدئال مطلوبی ا ست بلندمدت و اغلب کیفی ا ست که از ارزشها و آمال جامعه سرچ شمه
میگیرد.
اهداف خرد :وس تیلهای برای رستتیدن به هدف کالن استتت .اهداف خرد که از اهداف کالن منتج میشتتوند؛ملموس ،کوتاهمدت وکمیت پذیرند.
 راهبرد :عبارت ا ست از طرحها و برنامههای مدیریت برای ک سب نتایج منطبق با ر سالت و اهداف سازمان ووسیلهای است برای رسیدن به اهداف و طرحی جامع ،واحد و کامل برای رسیدن به اهداف است.
 سیا ست اجرایی :ا صول راهنمای حاکم بر راهبرد برای تحقق هدف است که حدود عمل (بایدها و نبایدها)را نیز م شخص میکند .سیا ستها و خطم شیها ابزار د ستیابی به اهداف ساالنه ه ستند و در مرحله اجرای راهبرد نقش
مهمی را ایفا میکنند .به عبارتی ،مقصتتود رهنمودهای انجام کار ،مقررات و نحوه تخصتتیص منابع و رویههایی استتت که
ستتازمان برای دستتتیابی به اهداف اعالنشتتده و اجرای صتتحیح راهبرد استتتفاده میکند و در ستتطوح ستتازمانی ،بخش تی و
وظیفهای وضع و امکان سازگاری و هماهنگی میان بخشهای سازمانی را به وجود میآورد.
 طرح :پیشبینی اقدامات اجرایی آینده. -پروژه :طرحهای دارای بودجه و زمان.
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 -4-6اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی شرکتی

در عصتتری که بخش زیادی از وظایف و نقش حاکمیتی دولتها به شتترکتهای دولتی و نیز خصتتوصتی واگذار
شده است و چگونگی عملکرد آنها تأثیری اسا سی بر تمامی جنبههای زندگی مردم اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و نیز ستتیاستتی دارد .دیگر نمیتوان توستتعه پایدار را فقط از دولتها مطالبه کرد ،میزان تعهدی که شتترکتها به حقوق
کارکنان و مشتتتتر یان ،منافع جامعه محلی ،حفاظت از محیط زیستتتت ،اخالق عمومی و عدالت اجتماعی ،بهداشتتتت و
آموزشهای عمومی ،رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی دارند ،سرنو شت تو سعه را در جوامع رقم میزند .این پدیده باعث
شتتده استتت که نقش اجتماعی شتترکتها در مرکز توجه نظریه اجتماعی و نیز جنبشهای اجتماعی قرار گیرد .از منظری
خردتر ،اجتماعی کردن استراتژیِ تجاریِ ،اقدامی بهمنظور خلق سرمایه اجتماعی برای شرکتهاست که منجر به افزایش
بهره وری و نیز جلب رضتتایت جامعهی حوزهی نفوذ میشتتود .ستترمایه اجتماعی ،در کنار ستترمایههای انستتانی ،مالی و
اقتصتتادی ،منبع با ارزشتی استتت که از طریق ارتقای اعتماد متقابل و مشتتارکت میان «انستتانها»« ،انستتانها و ستتازمانها» و
« سازمانها با سازمانهای دیگر» ،برای شرکتها خلق اعتبار میکند .در دیدگاههای سنتیِ مدیریت تو سعه ،سرمایههای
اقت صادی ،فیزیکی و ان سانی مهمترین نقش را ایفا میکردند؛ اما در حال حا ضر گفته می شود برای تحقق تو سعه بی شتر از
آن چه به سرمایه اقت صادی ،فیزیکی و ان سانی نیازمند با شیم ،به سرمایه اجتماعی نیازمندیم؛ زیرا بدون سرمایه اجتماعی،
استفاده از دیگر سرمایهها بهطور بهینه انجام نخواهد شد .در جامعهای که فاقد سرمایه اجتماعی است ،سایر سرمایهها ابتر
مانده و کم بازده میشوند؛ از اینرو ،مدیرانی موفقاند که بتوانند درک درستی از اهمیت کارکرد سرمایه اجتماعی داشته
باشند.
استتتقرار مستتئولیت اجتماعی شتترکتی که تعهد دائمی و پیوستتته یک ستتازمان یا بنگاه اقتصتتادی استتت و هدف آن
کنترل و مدیریت پیامدهای اجتماعی ،اقتصتتتادی و محیط زیستتتتی اقدامات خود و کمک به جامعهای استتتت که در آن
فعالیت میکند .استتتتراتژیای دوجانبه برای تعهد شتتترکتها به وظایف حاکمیتی انتقالیافته به آنها و نیز ارتقاء ستتترمایه
اجتماعیشان است.
سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار که بهمنظور ت سریع روند تو سعه اقتصادی ک شور از اوایل دههی 1370
در چابهار و در جوار دریای عمان تأسیس شد ،ظرفیت نهادی و زیرساختی ویژهای برای توسعه ملی و نیز منطقهای است
که توان سته ا ست بهمثابهی نوعی پی شران تو سعه ،تمرکزی در فعالیتهای خدماتی و نیز تولیدی را در بندر چابهار م ستقر
کند؛ اما برای محقق کردن اهدافی که در استتتناد برای آن در نظر گرفتهشتتتده استتتت و نیز قابلیتهای راهبردی که دارد،
مسیری طوالنی در پیش دارد .این سازمان از زمان تأسیس تاکنون ،متناسب با واقعیتهای سیاسی-اقتصادی ک شور و نیز
جهتگیری های اصتتتلی مدیران هر دوره ،راهبردها و برنامه های متفاوتی را تعریف و اجرایی کرده استتتت که واقع یت
سازمانی و نیز خروجیهای آن را شکل دادهاند؛ البته نباید از این مهم غفلت کرد که عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار
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نهفقط متأثر از متغیرهای درون سازمانی بلکه همچنین متأثر از متغیرهای برون سازمانی و بهطور خاص برنامههای تو سعهای
محقق شده یا نشده دستگاههای عمومی دیگری است که وظیفه نقشآفرینی در توسعه ملی و منطقهای را بر عهده دارند.
به نظر میرستتد ریشتتهی بخشتی از مستتائل اجتماعی شتتایع در حوزه نفوذ ستتازمان منطقه آزاد چابهار همچون فقر،
حاشیهنشینی ،کمبودهای بهداشتی و درمانی ،گسترش بیرویهی سکونتگاههای غیررسمی ،کمآبی ،ضعف شاخصهای
شهرسازی ،افت تحصیلی و  ،...به فقدان نگاه آمایش سرزمین در برنامههای توسعه ملی و نیز توسعه منطقهای مرتبط است.
سازمان منطقه آزاد چابهار نوعی توسعه نقطهای در بخشی از شهر چابهار به وجود آورده است و مردمی که به دلیل نبودن
سیاستهای کارآمد توسعه روستایی در اثر خشکسالی کشاورزی کمبنیهشان را از دست دادهاند به منطقه شهری چابهار
که از روزگار گذشتتته ضتتعیفترین شتتاخصهای توستتعه اقتصتتادی و اجتماعی را داشتتته استتت ،با فراوانی باال مهاجرت
میکنند .مسئلهای که منجر به شکل گرفتن وضعیت دشوار کنونی شده است .در این وضعیت ،ضمن اهمیت ارتقاء نقش
سازمان منطقه آزاد چابهار در برنامههای فقرزدایی و توسعهای ضروری است سایر دستگاههای دولتی متناسب با گ ستره و
عمق معضالت برنامههای توسعهای خودشان را تعریف و به وظایف حاکمیتیشان پای بند باشند.
تدوین نقشتته راه و برنامه عملیاتی استتتقرار رویکرد مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در ستتازمان منطقه آزاد چابهار،
رویکرد جدیدی در کیفیتبخشتتتی به فعالیتها و مأموریتهای قانونی این ستتتازمان استتتت تا بتواند با تکمیل روندهای
جاری و در کنار شتتتناخت علمی مستتتائل اجتماعی جامعه محلی و نیز اولویتبندی آنها ،برنامههای توستتتعه اجتماعی را
متناسب با واقعیتهای اجتماعی تدوین کند و توسعه اجتماعی مطلوبی را برای مردم منطقه شهری چابهار ،فراهم آورد.
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 -5-6معرفی مدل مفهومی مطالعات

در مطالعات نظری ،مدل های مختلفی مورد بررستتتی و مطالعه قرار گرفت .از بین مدل های مفهومی بهعنوان روح
کلی مطالعات و رعایت شاخصهای مسئولیت اجتماعی مدل استاندارد ایزو  26000مدنظر قرار گرفت.
مدل ا ستاندارد ایزو  26000م سئولیتپذیری اجتماعی ،یک راهنمای م سئولیتپذیری اجتماعی شرکتی ا ست که
آن را در تاریخ  1نوامبر سال  2010سازمان بینالمللی ا ستاندارد م ستقر در ژنو ( )ISOمنت شرکرد .این ا ستاندارد ،بهعنوان
یکی از آرمانیترین استتتانداردهای بینالمللی در ستتالهای اخیر شتتناختهشتتده استتت و نظامنامه ی استتت که تجربههای
بینالمللی در رابطه با مفهوم مسئولیتپذیری اجتماعی را برای سازمان در جامعه ادغام میکند.
زمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی از کنگره جهانی محیط زیست آغاز شد که در سال  1992در
ریودوژانیرو برگزار شد .در این کنگره ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و پایداری سازمان مطرح شد؛ سپس این موضوع در
کنگره جهانی توسعه پایدار که در سال  2002در آفریقای جنوبی برگزار شد نیز موردبحث قرار گرفت .در آوریل 2001
شورای سازمان بین المللی ا ستاندارد از کمیته سیا ستگذاری این سازمان برای م صرفکنندگان درخوا ست کرد تا در
زمینه تدوین استاندارد بینالمللی مسئولیت اجتماعی امکانسنجی کند .سال  ،2003سازمان استاندارد یک گروه مشاورین
استتتتراتژیک را در حوزه مستتتئولیت اجتماعی شتتتامل نمایندگانی و طیف وستتتیعی از گروههای ذینفع از جمله دولتها،
بنگاه های اقتصتتادی ،اتحادیههای کارگری ،انجمنهای حقوق مصتترفکنندگان و ستتازمانهای غیردولتی تشتتکیل داد.
پسازآن  ISOبا تشتتکیل کنفرانس بینالمللی مستتئولیت اجتماعی در ستتوئد اقدام به جلب حمایت کشتتورها برای تدوین
ا ستاندارد بینالمللی م سئولیت اجتماعی کرد و یک گروه کاری برای تهیه پیشنویس اولیه ت شکیل شد .پس از جل سات
بسیار و تشکیل کمیتههایی در کلیه کشورهای عضو سازمان بینالمللی استاندارد ،متن اولیه در سال  2009منتشر شد و در
نهایت در سال  2010متن نهایی تصویب و به انتشار رسید.
استتتاندارد ایزو  26000رهنمودهایی در رابطه با اصتتول بنیادین مستتئولیت اجتماعی ،شتتناخت مستتئولیت اجتماعی،
مشارکت ذینفعان ،موضوعات محوری مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روشهای یکپارچهسازی و ادغام رفتار مسئوالنهی
اجتماعی در ستتتازمان فراهم میآورد .این استتتتاندارد بینالمللی ،تأکید ویژهای بر نتایج و پیشتتترفتهای مربوط به اجرای
مسئولیت اجتماعی دارد؛ همچنین با هدف مفید بودن برای تمامی سازمانها اعم از خصوصی ،دولتی ،غیرانتفاعی ،بزرگ
یا کوچک ،فارغ از اینکه در کشور توسعهیافته فعالیت میکند یا در کشور در حال توسعه ،تدوینشده است .با اینکه تمام
بخشهای این استاندارد به یک اندازه مورد استفاده سازمان قرار نخواهد گرفت؛ اما موضوعات اصلی آن به هر سازمانی
مربوط می شود .تمام مو ضوعات ا صلی مطرح شده در این ا ستاندارد ،موارد گوناگونی را در برمیگیرد و این م سئولیت
خود سازمان است که با در نظر گرفتن مالحظات سازمانی و گفتگو با ذینفعان ،تشخیص دهد کدام مسائل مهمتر هستند
و در ارتباط بیشتری با حوزهی فعالیت آن قرار دارند.
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در استاندارد ایزو  ،26000هفت اصل برای مسئولیتپذیری اجتماعی شامل :شفافیت؛ پاسخگویی؛ رفتار اخالقی؛
احترام به منافع ذینفعان؛ احترام به حاکمیت قانون؛ احترام به هنجارهای بینالمللی رفتار و احترام به حقوق بشر معرفیشده
استتت .ایزو  ،26000به شتتناخت مستتئولیت اجتماعی ستتازمان و مشتتارکت ذی نفعان در کستتب این شتتناخت برای ستتازمان
پرداخته و ضمن آن ،بیان می شود که یک سازمان برای شناخت م سئولیتپذیری اجتماعی خود و ادارۀ آن بای ستی سه
رابطه را درک کند :رابطۀ بین ستتتازمان و جامعه ،رابطۀ بین ستتتازمان و ذی نفعانش و رابطۀ بین ذی نفعان و جامعه .یک
ستتازمان باید بپذیرد که ذی نفعان آن شتتامل افراد و ستتایر ستتازمانها و فراتر از آن جامعه به دلیل اهداف متفاوت ،ممکن
است انتظارات و منافع متفاوتی داشته باشند که میتواند تحت تأثیر تصمیمات و فعالیتهای سازمان قرار گیرد.

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


پا سخگویی  :یک سازمان باید م سئول آثار خود بر روی جامعه ،اقت صاد و محیط با شد .این ا صل حاکی از آن
است که یک سازمان باید رسیدگی موشکافانهای را بپذیرد و همچنین وظیفهی پاسخدهی به این رسیدگی را به
عهده گیرد.



شفافیت فعالیتهای سازمان :یک سازمان باید در یک و ضعیت شفاف ،دقیق و کامل قرار دا شته با شد و
دارای درجهی منطقی و کافی از سیا ستها ،ت صمیمگیریها و فعالیتهایی با شد که م سئول آنها ست ،ازجمله
آثار م شخص و احتمالی آن بر جامعه و محیط .این اطالعات باید به سهولت موجود بوده و م ستقیماً در د سترس
قرار گیرند و برای گروههایی که تحت تأثیر سازمان هستند ،قابل درک باشند.



رفتار اخالقی :رفتار یک سازمان باید براساس ارزشهایی نظیر صداقت ،انصاف و درستی باشد .این ارزشها
داللت بر دغدغه برای ان سانها ،حیوانات و محیط و توجه به آثار فعالیتهای سازمان و ت صمیمگیریهای آن بر
روی منافع ذینفعان دارد.



توجه و احترام به اجرای قانون :توجه به اجرای قانون به حاکمیت قانون ا شاره دارد و بهطورخاص ،منظور
این ا ست که هیچ فرد یا سازمانی فراتر از قانون نبوده و دولت نیز تابع قانون ا ست .در زمینه م سئولیت اجتماعی،
احترام به تأمین قانونی به معنای آن استتتت که یک ستتتازمان با تمامی قوانین و مقررات اجرایی موافق باشتتتد .این
اصتتل حاکی از آن استتت که باید برای آگاهی از قوانین و مقررات اجرایی تالش شتتود تا افراد درون ستتازمان از
تعهدات خود مطلع باشند.



احترام به منافع و عالئق سهامداران :یک سازمان باید به منافع ذینفعان خود احترام گذا شته ،آنها را در
نظر داشته و پاسخگو باشد .اگرچه اهداف یک سازمان ممکن است به منافع مالکین ،مصرفکنندگان یا اعضای
خود محدود باشد ،دیگر افراد و گروهها نیز ممکن است دارای حقوق ،ادعاها یا منافع مشخصی باشند که باید در
نظر گرفته شوند .بهطور کلی ،این افراد یا گروهها ذینفعان سازمان را تشکیل میدهند.
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احترام به حقوق انس ان :رفتار همراه با احترام با تمامی افراد و تالش ویژه برای کمک به افراد گروه های
آ سیبپذیر .یک سازمان باید به حقوق ان سانی احترام گذا شته و اهمیت و عمومیت آنها را در نظر بگیرد .حقوق
ان سانی به رفتار محترمانهی تمامی افراد صرفنظر از خ صو صیات شخ صی آنها و صرفاً به دلیل ان سان بودن شان
اشاره دارد.



احترام به هنجارهای بینالمللی :یک ستتتازمان باید ضتتتمن رعایت قوانین داخلی هر کشتتتور به هنجارهای
بینالمللی هم احترام گذاشته و برخالف آن هنجارها عمل نکند.

شکل شماره  :2 -6اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد چابهار
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 -6-6ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

براستتاس مدل نظری پژوهش ،چهار گروه ذینفع ،ارکان اصتتلی مستتئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی
چابهار را تشکیل میدهند.
گروه نخست ،شامل کارکنان سازمانی و نیروی انسانی سازمان هستند؛
گروه دوم ،م شتریان خرد و کالنی را شامل می شود که در ارتباط م ستقیم با منطقه آزاد تجاری -صنعتی ه ستند و
در حوزه خود مستقل عمل میکنند؛
گروه سوم ،جامعه محلی است که با منطقه آزاد تجاری-صنعتی در ارتباط است؛
گروه چهارم ،محیط زیست قرار میگیرد.

جامعه
محلی

مسئولیت
اجتماعی

مشتریان

سازمان

شرکتی
محیط
زیست
شکل شماره  :3 -6ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

این چهار گروه ارکانی ه ستند که هدایتکنندهی فعالیتهای انجام شده در حیطهی م سئولیت اجتماعی خواهند
بود.
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 -7-6عملکرد گذشته و فعالیتهای منطقه آزاد چابهار در چارچوب مسئولیت اجتماعی شرکتی

عملکرد سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی خود به دو دسته کلی داخل محدوده و خارج از محدوده منطقه آزاد
تقسیم میشود .بیشترین عملکرد سازمان در داخل محدوده به فعالیت اجتماعی ،فرهنگی ،گردشگری و نیز عمرانی مربوط
می شود که همه ساله با بودجه و برنامه خا صی دنبال می شود ،اما م سئولیت اجتماعی خارج از محدوده را سازمان تحت
عنوان کمک به نواحی همجوار اجرا میکند که این مو ضوع بر ا ساس ماده  2قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -
صنعتی جمهوری اسالمی ایران است که در آن درآمد سازمانهای مناطق آزاد که در چارچوب بودجه سالیانه به تصویب
هیئتوزیران میرستتد برای عمران و آبادانی ستتایر نواحی با اولویت نواحی همجوار هزینه می شتتود .بررستتی هزینه کرد
ستتازمان نشتتان میدهد که در یک دهه گذشتتته مبلغ  176.802میلیون ریال کمک ستتازمان منطقه آزاد چابهار به نواحی
همجوار بوده استتت بهطوری که از کل این مبلغ  121.324میلیون ریال از محل ستترفصتتل پرداخت فرهنگی -اجتماعی،
 15.878میلیون ریال از محل کمک به نهادهای حمایتی و  39.600میلیون ریال نیز کمک به نواحی همجوار پرداختشده
استتت .اقدامات ستتازمان منطقه آزاد در حوزه مستتئولیت اجتماعی خود را میتوان به بخش های محیط زیستتت ،کالبدی،
آموزش ،فرهنگ و هنر ،گرد شگری ،حمل و نقل ،ورزش ،بهدا شت ،ا شتغال ،م شتریان و همچنین رو ستای تیس تق سیم
کرد .عملکرد ستتازمان در حوزه محیط زیستتت از مباحث مربوط به فرهنگستتازی از طریق چاپ و تألیف کتاب و پازل
گرفته تا بازرسی از واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ،کاشت درخت ،جمعآوری زباله و ...را در برمیگیرد؛ شاید بتوان
نقطه قوت این اقدامات را فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست دانست که به علت تأثیر ژرفی که دارد ،میتواند بهعنوان
مهمترین اقدام تلقی شود؛ اما یکی از موضوعات مورد غفلت و یا کمتر توجه شده در زمینه محیط زیست میتوان به بحث
فاضالب و محیط زیست دریایی است که در کنار تداوم اقدامات سازمان میتواند مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد را قوت
بخ شد .عملکرد سازمان در حوزه بهدا شت و درمان شامل خرید تجهیزات آزمای شگاهی و بیمار ستانی ،خرید آمبوالنس،
ویزیت رایگان و همچنین ساخت فضاهای بهداشتی و درمانی در شهر چابهار و روستای تیس را شامل می شود .نگاهی به
این اقدامات نشان میدهد که تمامی آنها ضروری بودهاند؛ اما آنچه که احساس می شود؛ میتواند اقدام اساسی از سوی
سازمان به شمار آید ،گسترش زیرساختهای بهداشت و درمان در منطقه است که یکی از اساسیترین آنها لزوم افزایش
نیروی متخصتص در این زمینه استت .این موضتوع عالوه بر بهداشتت و درمان حوزه آموزش عمومی و تخصتصتی را نیز
شتتامل میشتتود که با وجود برگزاری کارگاههای آموزشتتی ،ستتاخت مدرستته و ...طرحهایی مانند بورس دانشآموزان و
ایجاد مدارستتی مانند مدرستته دانا و توانا میتواند با تربیت نیروی انستتانی این بخشها را به لحاظ بنیادی تقویت و پایدار
سازد.
یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان در حوزه مسئولیت اجتماعی ،عملکرد آن در بخش ورزش است .این اقدامات
شامل حمایت از تیمهای ورزشی و ورزشکاران انفرادی در رشتههای مختلف ،ساخت ورزشگاه ورنا ،پیست شترسواری،
زمین کریکت ،ورزشهای بومی و محلی ،برگزاری ج شنوارهها و ...می شود .آنچه که بی شتر اح ساس می شود سازمان در
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زمینه ورزش میتواند انجام دهد ،عالوه بر تداوم عملکرد گذشتتتته ،گستتتترش ورزش همگانی بهمنظور نیل به افزایش
سالمت عمومی است.
سازمان منطقه آزاد چابهار در حوزه فرهنگ و هنر با برگزاری بیش از چهل ج شنواره مو ضوعی و منا سبتی مانند
ج شنواره مون سون ،ج شنواره نوروزی و ...عالوه بر معرفی هنر و فرهنگ بومی منطقه منجر به تو سعه گرد شگری نیز شده
ا ست .از طرف دیگر زیر ساختهای کالبدی گرد شگری مانند ساخت هتل ،گ سترش فرودگاهی و ...نیز در د ستور کار
سازمان قرار دارد .نکته مهم در زمینه گردشگری ،منتفع شدن بیشتر مردم از گردشگری است که عالوه برافزایش اشتغال،
منجر به توستتعه اقتصتتادی در منطقه میشتتود؛ از این رو یکی از اهدافی که برای مستتئولیت اجتماعی ستتازمان در بحث
گردشتتتگری میتوان تعیین کرد ،گستتتترش منفعت عمومی حاصتتتل از آن برای جامعه محلی استتتت که این مهم به دلیل
گسترش صنایعدستی ،بوم گردی ،ورزشهای آبی و ...میتواند محقق شود.
حاصتتتل تمامی تالش ها و اقدامات ،بهره بردن ذی نفعان بومی و نواحی همجوار از عملکرد ستتتازمان در زمینه
مسئولیت اجتماعی است .بیشتر اقدامات انجام شده در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان نیز مانند اشتغال مولد ،آسیبهای
اجتماعی ،توانمندسازی ،کاهش فقر ،آبرسانی به روستاها و ...برای جامعه محلی بوده است .ایجاد فرصتهای شغلی از
طریق ا ستقرار صنایع و بنگاههای اقت صادی ،ساخت مجتمعهای تجاری و فراهم آوردن محل ک سب ،تو سعه کتابخانهها،
حمایت از مراکز ترک اعتیاد ،توانمندستتازی نیروی کار ماهر ،کمک به افزایش نشتتاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی،
حمایت از نخبگان محلی ،حمایت از فعالیت اجتماعی زنان و ...نشتتان از حرکت ستتازمان در این مستتیر استتت ،اما برای
تقویت و تستتریع حرکت آن میتوان به اهداف استتاستتی و بنیادی مانند تأمین آب شتترب منطقه ،افزایش مهارت شتتغلی و
بازتعریف فرهنگ کار ،تقویت بنگاه های تولیدی و جایگزینی تولیدات به جای واردات در مبادالت تجاری منطقه،
نوآوری در مشتتاغل ستتنتی ،توانمندستتازی اجتماعمحور و استتتفاده از ظرفیتهای طبیعی و اجتماعی اشتتاره کرد .حرکت
سازمان در م سیر تحقق این اهداف عالوه بر تو سعه اجتماع محلی ،اجرای صحیح م سئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد
را به همراه دارد.
ارکان

حوزه

محیط زیست

محیط زیست

جدول شماره  :1 -6اقدامات مهم سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی
اقدامات
نگارش کتاب گاندو؛ انتشار  2500نسخه کتاب آموزشی و فرهنگسازی در زمینه محیط زیست؛ تولید  3000قطعه جورچین
گاندو برای معرفی نماد محیط زیست و طبیعت منطقه؛ تهیه و چاپ مجموعه  10گانه کتابهای آموزشی زیستمحیطی؛
فرهنگسازی برای استفاده بهینه از منابع 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 کتابچه
دستورالعملها و استانداردهای زیستمحیطی برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع بهویژه در پیکرههای هفت و هشت؛ انعقاد
تفاهمنامه همکاری با معاونت محیط زیست دریایی؛ انعقاد قرارداد همکاری برای پایش مرجانها و سنجش آلودگی شنا
گاههای ساحلی منطقه؛ حضور در دورههای آموزشی سازمان اقیانوسشناسی؛ راهاندازی کمیته  HSEمنطقه؛ بازنگری در
طرح مطالعات ( SEAارزیابی استراتژیک محیط زیست منطقه آزاد چابهار)؛ حضور در دورههای آموزشی HSE؛  4دوره
برگزارشده کارگاه آموزشی.
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منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
اختصاص  5000هکتار از اراضی پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار به استقرار صنایع سبز؛  55بازدید از واحدهای صنعتی و
خدماتی؛ برنامه هفتگی پاکسازی و پایش اراضی و سواحل سطح منطقه؛ کاشت بیش از  100نهال درختان بومی منطقه بین
واحدهای پیکره هفت شهرک صنعتی و پیکره هشت (صنایع سنگین) از جمله پتروشیمی ،فوالد مکران ،روغن بحار تجارت
و غیره؛ کاشت نهال حرا در محدوده جنگلهای حرا در منطقه آزاد چابهار با هدف درختکاری و ارتقای فرهنگ
زیستمحیطی؛  25بار پاکسازی اراضی و سواحل؛  12برنامه مناسبتی اجرا شده در زمینه محیط زیست.
اختصاص  2تانکر  12هزار لیتری برای آبرسانی به روستاها؛ حمایت از ایتام و نیازمندان شهرستانهای چابهار ،کنارک،
نواحی همجوار و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی روستای تیس با اهداء سبد غذائی کاال؛ گلریزان و کمک به آزادسازی

توانمندسازی و آسیبهای اجتماعی

 140نفر از زندانیان جرائم غیرعمد ،اجرای شبکه آبرسانی به روستای تیس.
توانمندسازی اجتماعات محلی از طریق نهادسازی بهمنظور تولید و ترویج علم و حمایت از مؤسسات مردم نهاد و NGO
ها؛ تحقیق و افزایش سهم منطقه در تولیدات علمی و گسترش و تعمیق نهضت نرمافزاری و تأکید بر رویکرد خالقیت و
نوآوری؛ کمک به ساختارهای الزم برای تقویت مبانی جامعه محلی؛ ارتقاء سطح برخورداری 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 ترک 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 مؤسسات مردم نهاد و خیریهها با رویکرد آموزشی و
توانمندسازی و بهرهگیری از پتانسیل جوامع محلی؛ برگزاری جشنواره نشاط اجتماعی و اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد
بورس تحصیلی دانش آموزان برای دبیرستان دانا و توانا؛ ساخت مدرسه در روستای کمب؛ تجهیز اماکن آموزشی نواحی
همجوار به ملزومات آموزشی ،اداری و سیستم ،سرمایشی و هوشمند سازی کالسهای آموزشی؛ برگزاری بیش از 20

آموزش

جامعه محلی

مخدر با رویکرد ورزش؛ برگزاری کارگاه ازدواج آسان و تحکیم بنیاد خانواده ویژه بانوان حاشیه شهرستان چابهار.

کارگاه آموزشی عمومی؛ کمک به توسعه و تجهیز کالسها و تقویت بنیه علمی دانش آموزان؛ حمایت از دانش آموزان
مدارس استثنایی و دانشجویان موفق بومی بیبضاعت شهرستان چابهار؛ ساخت  2باب مدرسه در روستای تیس؛ احیا و
بازگشایی دانشگاه بینالمللی چابهار؛ تأمین سیستم سرمایشی و اداری به ادارات آموزشوپرورش شهرستان چابهار ،کنارک

بهداشت و درمان

و نگور.
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 )ICU؛ مشارکت در
راهاندازی 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 ساکنان محالت محروم و
حاشیهنشین شهر ،نواحی همجوار سرمایهگذاران ،کارکنان ،تجار؛ برگزاری جشنواره ورزشهای بومی و محلی با مشارکت

ورزش

اداره ورزش و جوانان استان و فدراسیون ورزشهای بومی و محلی کشور؛ تقویت ورزشهای آبی -ساحلی؛ برگزاری
جشنواره ورزشهای تفریحی همگانی؛ ساماندهی ،توسعه و حمایت از برنامههای ورزشی و تجهیز تیمهای 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 مترمربع زمین تمرین کریکت؛ احداث  5هزار مترمربع پیست شترسواری؛ احداث سالن ورزشی چندمنظوره
ورنا به مساحت  5727مترمربع؛ حمایت از ورزشکاران و تیمهای ورزشی

مشتریان

مشتریان

کاهش زمان رسیدگی به درخواست سرمایهگذاری از  120روز به  14روز؛ کاهش زمان ثبت شرکت از  30روز به  2روز.

سازمان

سازمان

فاقد اطالعات
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 -8-6مسائل اجتماعی حوزه نفوذ منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

مطالعات میدانی و تحلیلهای آماری انجام شتتده در این پژوهش که پشتتتیبان نظامنامه مستتئولیت اجتماعی منطقه
آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار استتتت؛ حکایت از آن دارند که آموزش ،بهداشتتتت و درمان ،جمعیت و حاشتتتیه نشتتتینی،
آستتیب های اجتماعی ،فقر و بهزیستتتی ،اشتتتغال و بیکاری ،محیط زیستتت ،فاضتتالب و پستتماندها و ...مهمترین مستتائل و
آسیبهای اجتماعی حوزه نفوذ هستند که بهصورت خالصه در جدول شماره  2-6آمده است.
در بررسی ویژگیهای جمعیتی -اجتماعی شهرستان چابهار و شهرستانهای همجوار آن (کنارک ،سرباز ،قصرقند
و نیکشتتهر) بهعنوان حوزه نفوذ منطقه آزاد؛ آنچه بیشتتتر موردتوجه و قابلتأمل استتت ،تغییرات جمعیتی و نرخ رشتتد
چشمگیر جمعیت بعد از تأسیس منطقه آزاد بوده است .انفجار جمعیت دو شهر چابهار و کنارک با رشد نزدیک  8درصد
در دهه  1375-85وضعیت 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 ر سید .این میزان رشد در سالهای بعد هم با شیب کمتری در مقای سه با
گذشته؛ اما با نرخ  4درصد همچنان در رتبه اول استان قرار دارد .در حال حاضر جمعیت شهر چابهار نزدیک به  110هزار
نفر و جمعیت شهرستان بالغ بر  280هزار نفر است .از جمعیت  110هزار نفری شهر چابهار ،حدود  35هزار نفر در حاشیه
شهر چابهار و در منطقه کمب به ا سکان غیرر سمی و حا شیهن شینی روی آوردهاند .ا سکان غیرر سمی و حا شیهن شینی در
یکی از محرومترین ا ستان ها و در شهری که کیلومترها با مرکز ا ستان فا صله جغرافیایی دارد ،باعث پدید آمدن و ضعیت
سکونتی با کمترین امکانات شهری و زیرساختی و محرومیتی مضاعف 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 رو ستایی شهر ستانهای مورد برر سی ،ب سیار پایینتر از متو سط ک شوری و حتی متو سط ا ستانی ا ست.
گفتنی استتت درصتتد قابلتوجه افزایش انفجاری جمعیت در شتتهرستتتان های چابهار و کنارک ،حاصتتل مهاجرت های
چ شمگیر از دیگر نقاط شهری و رو ستایی ا ستان در دهه  1375-85بوده و از نقاط شهری دیگر ا ستانها مانند خرا سان
رضوی ،خراسان جنوبی ،تهران ،گلستان ،کرمان و فارس انجام شده است.
این م سئله در کنار میزان در صد شهرن شینی ن شان از و ضعیت نامنا سب امکانات و ت سهیالت شهری برای زی ست
شهروندان است .در وضعیت کنونی که میزان شهرنشینی کل کشور  74درصد است .درصد شهرنشینی استان  48و درصد
شهرنشینی محدوده نفوذ مورد بررسی ( شهرستانهای چابهار ،کنارک ،نیک شهر ،قصرقند و سرباز)  30درصد است؛ به
عبارتی  70درصد جمعیت نقاط سکونتی ،روستایی بوده که کمترین امکانات بهداشتی -درمانی ،آموزشی ،رفاهی و ...را
دارا هستند.
با توجه به تحوالت جمعیتی جامعه محلی چابهار و دیگر شتتتهرستتتتان های حوزه نفوذ ،ستتترانه های پایینی در
شاخصهای دسترسی به امکانات شهری و خدمات زیستی وجود دارد .سرانههای ورزشی ،فرهنگی ،آموزشی ،بهداشتی-
درمانی ،رفاهی ،ا شتغال ،تفریحی ،ف ضاهای سبز و ...در سطح شهر ستان ،بهویژه خود شهر چابهار ،ب سیار پایین ا ست .در
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ادامه به برر سی آماری برخی موارد که تبدیل به م سئله اجتماعی در سطح شهر ،شهر ستان و حوزه نفوذ شده ،پرداخته
میشود.
یکی از مهمترین محورها ،آموزش پایه و آموزش فنی حرفهای است .سرانههای کمّی (سرانه امکانات و فضاهای
آموزش تی) و کیفی آموزش شتتهرستتتان و حوزه نفوذ (کیفیت تدریس معلمها ،کیفیت امکانات رفاهی و کمکآموزش تی
و )...ب سیار پایینتر از سطح ک شور و سطح ا ستان ا ست .برر سی سرانه کارکنان و معلمان ن شان میدهد که سرانه معلم به
دانشآموز در ستتطح کشتتور ،برای  25دانشآموز یک معلم ،در ستتطح استتتان برای  30دانشآموز یک معلم و در ستتطح
حوزه نفوذ برای  40نفر یک معلم وجود دارد .این آمار در سطح شهرستان چابهار  44دانشآموز ،کنارک  46و سرباز 54
دانشآموز برای هر معلم ا ست .همچنین سطح سرانه کالس درس در سطح شهر ستان  27دانش آموز برای یک کالس
درس ا ست که سرانه باالتری در مقای سه با ا ستان و کل ک شور دارد .م سئله کمبود ف ضاهای آموز شی با اولویت مدارس
ابتدایی و پیشدب ستان ،سپس متو سطه اول و هنر ستانهای فنی حرفهای ا ست .توجه به آموزش فنی و حرفه ای با توجه به
نیاز صنایع پترو شیمی ،فوالد و  ...به نیروی کار ماهر و دارای مهارت فنی ،می تواند در و ضعیت ا شتغال و بهبود و ضعیت
اقتصادی ساکنان حوزه نفوذ مؤثر باشد.
مستتئله دیگر ،ستترانههای بستیار پایین بهداشتتتی -درمانی حوزه نفوذ و شتتهر چابهار استتت .ستترانههای بیمارستتتانی،
آزمای شگاهی ،درمانی ،کادر نیروی انسانی متخصص و فوق تخصص و ...پایینترین وضعیت را در سطح کشور داشته و
این منطقه از محرومترین نقاط است .سرانه تخت برای هر هزار نفر در سطح ک شور  2تخت بوده در صورتیکه در سطح
شهرستان چابهار کمتر از  0/5تخت برای هر هزار نفر است؛ همچنین سرانه پزشک در سطح کشور 59 ،نفر برای هر 100
هزار نفر ا ست .این درحالی ا ست که همین شاخص در سطح ا ستان  49نفر و در سطح شهر ستان چابهار  39نفر ا ست.
محدود حوزه نفوذ عدد  29پزشتتک برای هر  100هزار نفر را نشتتان میدهد .در محدوده هیچ پزشتتک فوق متخصتتصتتی
وجود ندارد و ستترانه پزشتتک متخصتتص در حوزه نفوذ  8نفر در برابر  22نفر در ستتطح کشتتور استتت .ستترانه آزمایشتتگاه
تشتتخیصتتی طبی در ستتطح حوزه نفوذ کمتر از نصتتف کل کشتتور بوده و  2/8در مقابل  8/3مرکز استتت .ستترانه مراکز
توانبخ شی نیز تقریباً یکچهارم سطح ک شور بوده  1/95در مقابل  9/32و همچنین سرانه مؤ س سات ت شخی صی ،درمانی
هستهای  1/4در مقابل  4مرکز است .با توجه به وضعیت موجود از نیازهای مهم بخش درمان ،احداث بیمارستان تخصصی
با ظرفیت  600تخت است تا وضعیت سرانهها به میانگین کشوری نزدیک شود.
با توجه به آمار ستتازمان بهزیستتتی و کمیته امداد ،ستترانه خانوارهای تحت پوشتتش ،زنان ستترپرستتت خانوار تحت
حمایت ،افراد یا سالمندان تحت حمایت مراکز بهزی ستی در حوزه نفوذ بیش از دو برابر میانگین کل ک شور ا ست؛ بهطور
مثال ،به ازای هر  10هزار خانوار ،در ستتطح کشتتور  198خانوار و در ستتطح حوزه نفوذ  400خانوار تحت پوشتتش کمیته
امداد هستند .میزان زنان سرپرست خانوار در سطح کشور  13درصد در سطح استان  18درصد و در سطح شهرستانهای
مورد بررسی نزدیک  19درصد از خانوارها هستند که بی شتر آنها شغل مناسبی برای تأمین زندگی ندارند .یکی از مسائل
297

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

اجتماعی ،وجود فقر اقتصادی در خانوارها ،ناپایداری اقتصادی و فقر گسترده در جامعه محلی حوزه نفوذ است .این مسئله
خود میتواند عامل مؤثر بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی باشد.
مسئله اشتغال جدا از مسئله اقتصادی ،پیامدهای اجتماعی متعددی را به همراه دارد؛ بنابراین بررسی وضعیت اشتغال
و بیکاری در جامعه هدف با فقر اقت صادی و کمبود امکانات زی ستی اهمیت مو ضوع را دوچندان میکند .ازنظر اقت صادی
در کل کشتتور 39 ،درصتتد از افراد باالی  10ستتال ،جمعیت فعال و  61درصتتد جمعیت غیرفعال هستتتند .این وضتتعیت در
استان سیستان و بلوچستان  31درصد جمعیت فعال و  69درصد جمعیت غیرفعال است .درصد جمعیت فعال 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  15در صد و  11در صد ا ست .و ضعیت ا شتغال و بیکار در جمعیت فعال در کل ک شور ،ن شان میدهد که  35در صد
افراد فعال ،شاغل هستند؛ اما در استان سیستان و بلوچستان وضعیت اشتغال محدودتر بوده و  27درصد شاغل هستند .آمار
ا شتغال در مردان کل ک شور  57در صد به  45در صد ا ستان ،در بیکاری  7در صد ک شور و  6در صد ا ستان و در زنان 12
درصد کل کشور شاغل و  3درصد بیکار ،در استان  9درصد زنان شاغل و  2درصد بیکار هستند .وضعیت استان از نظر
میزان ا شتغال از متو سط کل ک شور پایینتر بوده و نیاز به تقویت زیر ساختهای ا شتغال برای جذب جمعیت بیکار جامعه
بومی دارد.
جدا از دادههای در دسترس که امکان بررسی و مقایسه وضعیت برخی از حوزه نفوذ را با وضعیت استان و میانگین
کل کشتتتور فراهم می کند؛ حضتتتور در میدان و انجام مصتتتاحبه های عمیق با گروه های 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 م شتمل بر حدود  110مصاحبه با افراد مختلف بود ،یافتههای میدانی کیفی در اختیار پژوه شگران قرار
داد .با تحلیل مصتتتاحبه ها و مقولهبندی آن ها و همچنین مشتتتاهدههای میدانی ،محورهای مستتتائل و مشتتتکالت در ارکان
چهارگانه مسئولیت اجتماعی شرکتی به شرح جدول صفحه بعد است:
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جدول شماره  :2 -6مسائل 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 منابع

محیط
زیست

ارکان

آموزش پایه و آموزش عالی

پتروشیمی و فوالد

مشتریان

مسائل

جامعه
محلی

آسیبهای اجتماعی
افتراق فضایی و نگاه جامعه
روستای تیس و منطقه آزاد

زیرساختهای منطقه آزاد

بهزیستی و وضعیت چابهار

کارگران و قانون کار

سازمانهای مردم نهاد

غرفه داران و فروشندگان

اشتغال و بیکاری در جامعه فراگیر

سرمایهگذاران و تجار

جامعه بومی فراگیر

خریداران خرد

آب آشامیدنی

منابع آبی
تأثیرات زیستمحیطی
حیوانات موذی

محیط
زیست

محیط زیست دریا
فاضالب و پسماندها
منطقه آزاد و محیط زیست

دو بحث اساسی و مشترک برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده در حوزه مسئولیت اجتماعی ،بحث آموزش
و تربیت نیروی کار برای توانمند ستتاختن جامعه استتت که گروههای مختلف ستتنی را نیز مدنظر قرار میدهد .حمایت از
فرهنگ محلی و تالش برای معرفی آن نیز از مستتتائلی استتتت که از نظر ایجاد منبع درآمد پایدار به اقتصتتتاد جامعه محلی
کمک میکند .فعالیتهای ا شاره شده در پژوهش انجام شده در هر دو حوزه فعالیتی و کالبدی (ملموس و ناملموس) از
قبیل برگزاری رویدادها ،سمینارها ،کارگاههای آموزشی و همچنین احداث مدارس ،دانشگاه ،مراکز بهداشتی و غیره .در
کنار رعایت اصتتتول محیط زیستتتتی مدون شتتتده ،همگی در راستتتتای ایجاد جامعهای پایدار و توانمند در درازمدت از
چ شماندازهای ا صلی م سئولیت اجتماعی شرکتی معرفی شده در منطقه آزاد چابهار ا ست؛ بدینو سیله در تهیه برنامهها،
تالش شده ا ست تا در را ستای تو سعه پایدار محدوده نفوذ با شند و منطقه آزاد را عالوهبر سودآوری سازمانی به سمت
پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی چابهار و محدوده نفوذ آن سوق دهد.
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 -9-6ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

اجرایی شتتتدن نظامنامه مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی در منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار ،به مثابه نوعی تغییر
رویکرد در مدیریت ستتازمان و نیز برنامهریزی توستتعه حوزه نفوذ برای تحقق توستتعه اجتماعی ،مستتتلزم تعریف و ایجاد
ابزارهای اداری و مدنی جدیدی است که اکنون بهصورت سیستمی وجود ندارد.
با توجه به مطالعات پشتتتتیبانی که برای تدوین این نظامنامه انجام شتتتده استتتت ،ایجاد دو نهاد اجرایی ،برنامهای،
اعتباری و مدنی بهعنوان ابزارهای عملیاتی پی شنهاد می شود که اولی ماهیت بوروکراتیک و دومی ماهیت اجتماعی دا شته
با شد که عبارتاند از )1 :شورای راهبری م سئولیت 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 م سئولیت اجتماعی شرکتی در یک سازمان یا بنگاه اقت صادی منوط به شکل دادن نیروی
جمعی و جهتدهی کل ساختار سازمانی و نیز برنامههای آن در مسیر اهداف ،اصول و ارکان مسئولیت اجتماعی شرکتی
است؛ از این رو بهجای ایجاد یک دفتر تخصصی 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 راهبری مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه
آزاد تجاری – صتتنعتی چابهار» پیشتتنهاد می شتتود که رئیس آن مدیرعامل و دبیرش معاون اجتماعی و فرهنگی ستتازمان
است .در ادامه مهمترین اجزا و نیز مأموریتهای شورای فوق ارائه خواهند شد.
ماهیت شورای راهبری؛ شتتورای راهبری ،شتتورایی با ماهیت نظارتی و مدیریتی کالن استتت که امر نظارت،
تصویب و ابالغ دستورالعملها و رویههای مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه شده از سوی مشاور ،معاونتهای سازمان و
فعاالن مدنی را بر عهده خواهد داشت.
اع ضای شورای راهبری ،مدیرعامل سازمان ،اع ضای هیئتمدیره ،معاونان سازمان ،دو نفر نماینده بنگاههای
کوچک و بزرگ فعال در منطقه آزاد و مشاور مسئولیت اجتماعی سازمان هستند.
دستور کار جلسات شورای راهبری ،به پیشنهاد اعضاء و مدیریت دبیر تعیین خواهند شد.
ض مانت اجرایی مص وبات ،تصتتمیمات شتتورای راهبری پس از تأیید مدیرعامل برای اجرا ابالغ میشتتوند و
بخشهای تابعه سازمان موظف به اجرای این تصمیمات هستند.
وظایف شورای راهبری،
 )1سیاستگذاری اجرا و چگونگی پایش نظامنامه مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری-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 گزارشهای ساالنه مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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وظایف دبیر شورای راهبری،
 )1تهیه ،تنظیم و ارائه پی شنهادها ،برنامهها ،د ستورالعملها و رویهها در زمینه ارتقاء م سئولیت اجتماعی منطقه آزاد
با توجه به نظامنامه مسئولیت اجتماعی
 )2ارتباط با مشتتاوران اجرایی و نظارت بر آنان در زمینه اجرای س تیاستتتها و برنامههای ابالغی از ستتوی شتتورای
راهبری
هزینههای دبیرخانه شورای راهبری؛ تأمین هزینههای دبیرخانه ،براساس 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
ا صلیترین هدف نظامنامه م سئولیت اجتماعی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار ،تحقق تو سعه پایدار اجتماعی،
اقتصادی و زی ستمحیطی در حوزه نفوذ است که کاری بسیار فراتر از توان سازمان منطقه آزاد است .ضروری است که
در کنار تشکیل شورای راهبری مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد که نوعی ظرفیتسازی اداری برای این
مهم استتت ،نهادستتازی اجتماعی بهمنظور جلب مشتتارکت اجتماعی برای توستتعه جامعه محلی شتتکل گیرد که تشتتکیل
صندوق توسعهای با عنوان «صندوق توسعهی اجتماعی چابهار» پیشنهاد میشود.
ماهیت صندوق ،این صتتندوق ،صتتندوقی غیردولتی خواهد بود که با مشتتارکت شتترکتهای فعال در ستتازمان
منطقه آزاد ،نیکوکاران ،فعاالن اجتماعی محلی ،نهادهای مدنی ،اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا ،اساتید دانشگاه و
روزنامهنگاران با مجوز وزارت کشور تشکیل و اعضاء هیئتمدیره آن بهصورت انتخابی برگزیده خواهند شد.
مأموریت صندوق ،این صندوق بهمنظور جلب م شارکت سرمایهگذاران ،ا صناف ،شهروندان ،فعاالن مدنی و
اهل رسانه برای اجرای پروژههای مشخص توسعهای با هدف توسعه جامعه محلی تشکیل خواهد شد.
سیا ستگذاری صندوق ،س تیاستتتگذاری از ستتوی هیئتمدیره انجام خواهد شتتد؛ اما نظامنامه مستتئولیت
اجتماعی منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ،حکم نظامنامه اولیه را خواهد داشت.
منابع مالی ص ندوق ،بخش اعظم تأمین مالی صتتندوق با ترغیب ستترمایهگذاران محدوده منطقه آزاد از طریق
افزودن بند مشارکت مسئولیت اجتماعی در قراردادهای واگذاری زمین خواهد بود .اصناف فعال در منطقه هم یکی دیگر
از منابع مالی صندوق خواهند بود.
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ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
در منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

شورای راهبری
مسئولیت اجتماعی
سازمان منطقه آزاد
تجاری – صنعتی
چابهار

صندوق توسعه
اجتماعی چابهار

شکل شماره  :4 -6ساختار اجرایی نظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
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 -10-6چشمانداز و بیانیه مأموریت مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 چشمانداز سازمان
چشتتمانداز مستتئولیت اجتماعی شتترکتی منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،با افقی  10ستتاله و برای ستتال 1407
تدوینشده 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 ،مشتریمداری،
توسعه جامعه محلی و حفاظت از محیط زیست باشد.

 بیانیه مأموریت سازمان
ما بهعنوان سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار ،با ارتقاء دانش ،تعهد و رفاه نیروی
انس انی ،فرای ند های س از مانی را هوش م ند س اخ ته و ارت قاء میدهیم تا خد مات و
زیرس اخت های موردنیاز محدوده را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کنیم و در این
مسیر حامی محیط زیست و هدایتگر توسعه منطقهای هستیم .این سازمان خود را شریک
کارکنان ،مش تریان ،جامعه و دوس تدار محیط زیس ت میداند .ما میخواهیم با توس عه
پایدار منطقهای از طریق اجرای م سئولیت اجتماعی خود و شرکتهای فعال در منطقه
آزاد به سازمانی پی شرو در ک شور تبدیل شویم .هدف ما د ستیابی به تو سعه پایدارِ حوزه
نفوذ از طریقِ افزایش تعهد و بهرهوری کارکنان سازمان ،جلب م شارکتِ سرمایه گذران
داخلی و خارجی در توس عه اجتماعی منطقه ،واردکردن جمعیت بومی در فرایند های
بازار و کسبوکار ،مهار مسائل اجتماعی و ارتقاء ظرفیت زیستمحیطی است.
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 -11-6اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردها ،سیاستهای اجرایی و طرحهای مسئولیت اجتماعی سازمان
منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

بهمنظور تحقق چ شمانداز م سئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار 4 ،هدف
کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح به شرح ذیل تدوینشده است:


هدف کالن  :1تحول سازمانی با تاکید 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 به عنوان مهمترین اصل مسئولیت اجتماعی سازمان
راهبرد  :2بازبینی و اصالح ساختارها ،رویکردها و فرایندهای درونسازمانی از منظر مسئولیت پذیری اجتماعی
سازمان
راهبرد  :3آموزش و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در سازمان
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 -1-11-6سیاستهای اجرایی و طرحهای تحول درونسازمانی
جدول شماره  :3 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای تحول درونسازمانی

بهبود کیفیت
زندگی کاری

طرحها

واحد

احداث مهدکودک ویژه کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه

زمان
میانمدت
کوتاهمدت

سالمکردن محیط کار و استفاده از تجهیزات ارگونومیگ برای کارکنان سازمان
ارائه تسهیالت مسکن به کارکنان سازمان

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

از طریق ارائه

برگزاری دورههای تخصصی برای کارکنان سازمان
ارتقای سطح
مهارتها و
دانش کارکنان

حفظ سالمتی
کارکنان با
ترویج سبک
زندگی سالم

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

معاونت توسعه
مدیریت

فرصتها در
رویکردها و
فرایندها

میانمدت
کوتاهمدت
میانمدت

و بهرهگیری از تجربیات آنان
تأمین و بهروزرسانی اطالعات حوزه تصمیمگیری مدیران و کارکنان

کوتاهمدت

تأمین تجهیزات و ابزار شغلی مورد نیاز کارکنان

کوتاهمدت

حمایت از نوآوریهای سازمانی

میانمدت

انتخاب تیمهای ورزشی از کارکنان سازمان و حمایت از آنها

بلندمدت

آموزش کارکنان با محتوای سبک زندگی سالم

کوتاهمدت

حمایت از تغذیه سالم در سازمان
برگزاری روز ورزش همگانی فصلی در سطح شهر با حضور کارکنان سازمان
تشویق به نرمش در محیط کار سازمان
برگزاری دورههای آموزشی ،ورزشی و فرهنگی برای خانواده کارکنان
برگزاری تورهای گردشگری خارج از استان جهت تقویت مهارتهای حرفهای

معاونت
فرهنگی،
اجتماعی و
گردشگری

میانمدت
میانمدت
بلندمدت
کوتاهمدت
بلندمدت

کارکنان

دسترسی برابر به

مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان

بازبینی و اصالح ساختارها ،رویکردها و فرایندهای درونسازمانی از منظر

راهبردها

سیاستها

حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی سازمان بهعنوان مهمترین اصل مسئولیت اجتماعی سازمان

گروه هدف :سازمان منطقه آزاد

حضور صاحبنظران نظری و اجرایی در منطقه و برگزاری دورههای کارورزی

میانمدت

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

کوتاهمدت

حمایت از حضور زنان و نیروی بومی در بخشهای مدیریتی سازمان

کوتاهمدت

شفاف کردن روند استخدام کارکنان

کوتاهمدت
میانمدت

تدوین اساسنامه شرایط زیست در منطقه آزاد و ارایه به کارکنان قبل از استخدام
تدوین منشور حقوق اجتماعی کارکنان منطقه آزاد
پیشبینی مشوقها و اضافهحقوق براساس دستورالعمل مشخص و شفاف که در

کوتاهمدت
معاونت توسعه
مدیریت

دسترس کارکنان باشد

کوتاهمدت

شفافسازی فرایند تعیین دستمزد برای همه کارکنان

کوتاهمدت

مشارکتدادن کارکنان درخصوص تعیین سیستم پاداشها و مشوقها

کوتاهمدت

ارتقای شغلی باتوجهبه سطح مهارتهای مرتبط با پست سازمانی

کوتاهمدت

مناسبسازی دسترسی ساختمانها برای معلولین

تعیین هدایت
سازمان بهسوی
مسئولیت
اجتماعی

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
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هیئتمدیره و

میانمدت

مدیرعامل
بلندمدت
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آموزش و ترویج فرهنگ

افزایش آگاهی

سازمان

مسئولیت پذیری اجتماعی در

ادغام مسئولیت اجتماعی در سیستمها ،سیاستها و تصمیمگیریهای سازمان
آموزش برای

برگزاری کارگاه آموزشی و سمینارهای علمی

کارکنان
تشویق به

تشویقکردن به کار داوطلبانه کارکنان سازمان در جامعه محلی

مشارکت

حمایت از ایدههای مشارکتی بین سازمانهای مختلف برای تأمین نیازهای

ایفای مسئولیت
اجتماعی

معاونت توسعه

انتشار اخبار مربوط به مسئولیت اجتماعی در نشریات سازمان
برگزاری دورههای آموزشی مرتبط

کارکنان در

بلندمدت

مدیریت
معاونت
فرهنگی،

جامعه محلی

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

اجتماعی و

گزارشدهی سازمان به همه ذینفعان در خصوص وضعیت درآمدی و هزینهای

گردشگری

کوتاهمدت

هدف کالن  :2احترام به حقوق سرمایهگذاران ،اصناف ،تولیدکنندگان ،مشتریان و ارباب رجوع
هدف خرد:
افزایش رضایت مشتریان
پاسداشت حقوق انسانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی
احترام به حقوق مصرف کننده
پایداری مثبت مشتری

راهبردهای هدف :2

راهبرد  :1ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مشتریان در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و مشتریمداری
راهبرد  :2بهبود وضعیت تجارت ،تولید و افزایش ظرفیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -2-11-6سیاستهای اجرایی و طرحهای مشتریان و شرکتهای طرف قرارداد سازمان
جدول شماره  :4 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای مشتریان و شرکتهای طرف قرارداد سازمان
گروه هدف :مشتریان سازمان
راهبردها

طرحها

سیاستها

واحد سازمانی

ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مشتریان در

ارائه اطالعات درست و صحیح به مشتریان
انتصاب کارشناسان متخصص و کارآزموده در حوزه مشتریان

کوتاهمدت
مدیریت حقوقی ،امور

کوتاهمدت

قراردادها و امالک

کوتاهمدت

الزام به رعایت تعهدات فیمابین

مشتریمداری

راستای انجام مسئولیت اجتماعی و

ارایه روند فعالیت در مجموعه

کوتاهمدت

درک دیدگاه مشتریان و آمادگی برای شنیدن شکایات و
پاسخگویی

انتقادات و پیگیری شکایات
پیشبینی مکانیسمهای (حضوری ،مجازی ،تلفنی و)...

بازرسی ،نظارت و
پاسخگویی به شکایات

چندگانه برای پاسخگویی
برگزاری دورههای آموزش مشتریمداری به کارکنان
پیشبینی مکانیسم ارزیابی کارکنان
ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان
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زمان

کوتاهمدت
میانمدت
میانمدت

معاونت توسعه مدیریت

کوتاهمدت
کوتاهمدت

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
تسهیل و تسریع مراحل اداری
تعدیل مقررات و حمایت از شرکتهای کوچک مقیاس و
بهینهسازی مقررات

کسبوکارهای نو
شفافکردن روند اطالعرسانی واگذاری پروژهها

بهبود وضعیت تجارت ،تولید

و افزایش ظرفیت منطقه

آزاد تجاری-صنعتی چابهار

شفافکردن فرایند واگذاری مجوزهای سرمایهگذاران
گسترش ظرفیت

تدوین بستههای تشویقی سرمایهگذاری داخلی و خارجی

سرمایهگذاری در

بسترسازی برای استقرار صنایع نو و زودبازده

حوزه تولید و صنعت

تسهیل شرایط و بسترسازی برای ورود فناوریهای نو

افزایش ظرفیتهای
نهادی تجارت با تأکید
بر محور لجستیک

÷معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

کوتاهمدت
کوتاهمدت

مدیریت حقوقی ،امور

کوتاهمدت

قراردادها و امالک

کوتاهمدت

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

میانمدت
بلندمدت
بلندمدت

بسترسازی برای استقرار سیستمهای لجستیکی هوشمند

معاونت حمل و نقل

میانمدت

بسترسازی برای ورود نسل نوین بیمههای کاال

معاونت اقتصادی و

میانمدت

سرمایهگذاری

میانمدت

تمهیدات الزم برای گسترش بازارهای الکترونیکی

هدف کالن  :3تحقق توسعه پایدار جامعه محلی
اهداف خرد:
کاهش فقر و اشتغالزایی
توزیع عادالنه امکانات و خدمات از منظر اجتماعی و فضایی
افزایش برابری فرصتها و دسترسی به منابع
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 تاکید بر ارتقاء شاخصهای بهداشتی و درمانی حوزه نفوذ منطقه آزاد
راهبرد  :3تهیه مسکن مناسب ایمن و تابآور
راهبرد  :4کاهش نابرابریهای فضایی – اجتماعی و افزایش امکان دسترسی محالت مختلف به خدمات شهری
راهبرد  :5بهبود وضعیت اشتغال در بخش زراعت گلخانهای و شیالت باتوجه به ظرفیتهای بومی و استفاده از
تکنولوژیهای روز
راهبرد  :6تقویت زیرساختهای کالبدی و اجتماعی گردشگری با توجه به ظرفیتهای محیط زیست ،اجتماعی و
فرهنگی
راهبرد  :7توسعه زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی جادهای
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 -3-11-6سیاستهای اجرایی و طرحهای جامعه محلی
جدول شماره  :5 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای جامعه محلی
گروه هدف :جامعه محلی
راهبردها

سیاستها

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

محلی

پیشبرد سالمت با تأکید بر ارتقاء شاخصهای بهداشتی و

درمانی حوزه نفوذ منطقه آزاد

تسهیل دسترسی همگانی
به مراکز و امکانات آموزشی باکیفیت و
کادر آموزشی حرفهای با اولویت
محلههای کم برخوردار

طرحها

واحد
سازمانی

مشارکت در احداث مراکز آموزشی پیشدبستانی و دبستانی با

میانمدت

آموزشوپرورش و خیرین مدرسهساز
حمایت از دانشآموزان استعداد درخشان در رشتههای مختلف

کوتاهمدت

بورس دانشجویان باتوجهبه مشاغل مورد نیاز در مراکز علمی معتبر

کوتاهمدت

عقد تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی و حرفهای برای دایر کردن

کوتاهمدت

رشتههای مورد نیاز توسعه صنعتی آینده منطقه
مشارکت با آموزشوپرورش در ایجاد هنرستانهای فنی و حرفهای و کار
و دانش پیشرفته
شناسایی و استانداردسازی آموزش حرفههای بومی
شناسایی و معرفی دانشجویان نخبه منطقه به بنگاههای اقتصادی در
مهارتآموزی و حرفهآموزی

رشتههای مورد نیاز
مشارکت با سازمان فنی و حرفهای در فراهم کردن تسهیالت الزم برای
جذب استادکارهای مورد نیاز برای رشتههای جدید

معاونت
فرهنگی،
اجتماعی و
گردشگری
انسانی

برگزاری مسابقات در زمینه حرفهآموزی و مهارتآموزی برای تشویق به
تشکیل کانونهای محلهای آموزش صنایعدستی در رشتههای بومی منطقه

کوتاهمدت

منطقه با هدف معرفی استان و ایجاد ارتباط بین منطقه ای در کشور

ترویج سبک زندگی سالم

دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی-
درمانی پایه

کوتاهمدت

کوتاهمدت

برگزاری نشست ها و برنامه های علمی ،فرهنگی و اجتماعی ملی در

تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ

میانمدت

کوتاهمدت

نوآوری و خالقیت

شرب لولهکشی

کوتاهمدت

میانمدت

در این حوزهها

تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد شهر چابهار به آب

میانمدت

معاونت منابع

نیازسنجی دورهای مشاغل مورد نیاز شرکتها و تربیت نیروی بومی الزم

دسترسی برابر به آب آشامیدنی سالم

زمان

معاونت فنی و
زیربنایی

بلندمدت
بلندمدت

احداث مسیرهای مناسب دوچرخهسواری و پیادهروی در شهر

بلندمدت

برگزاری دوره های آموزش سبک زندگی اقتصادی

میانمدت

برگزاری دوره کارآفرینی خرد،کسب و کارهای کوچک

معاونت

میانمدت

برگزاری جشنوارههای کتاب خوانی و ترویج نگارش

فرهنگی،

کوتاهمدت

احداث سالنهای ورزشی مناسب و در دسترس برای عموم

اجتماعی و

کوتاهمدت

ایجاد زیرساختهای مناسب برای معلوالن و سالمندان در شهر

گردشگری

میانمدت

برگزاری جشنواره شهر سالم

میانمدت

حمایت از برگزاری ورزشهای بومی

بلندمدت

حمایت از احداث مراکز بهداشتی

بلندمدت

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

میانمدت

غذا ،دارو و

میانمدت

سالمت

کوتاهمدت

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با هزینه مناسب به ساکنان بومی

کوتاهمدت

حمایت از برگزاری برنامههای آموزشی بهداشتی مستمر برای عموم و در

میانمدت

روستاها
بورس دانشجویان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی
آموزش و تربیت نیروی بهداشتی

حمایت از تربیت و آموزش باسوادان بیکار در دورههای کمک پرستاری،

درمانی بومی

دورههای مهارتهای کاربردی آزمایشگاه و سایر مهارتهای این حوزه

بلندمدت
میانمدت

و استخدام
حمایت از نهادهای مدنی فعال حوزه اعتیاد
حمایت از مراکز بهداشت درخصوص آگاهسازی و کاهش بیماری ایدز
برگزاری کارگاههای آموزشی درباره سوءمصرف مواد با همکاری
کاهش سوءمصرف مواد اعتیادآور

مدارس و مراکز فرهنگی
دایرکردن ایستگاه های سالمت با هدف ترویج محصوالت بهداشتی در
بین گروههای پرخطر

بلندمدت
معاونت
فرهنگی،

تأمین پوشش همگانی بیمه

خصوصی برای تحت پوشش قراردادن همه کارگران و کارمندان
ایجاد صندوق های کوچک حمایتی

گردشگری

تشویق به سرمایهگذاران بخش خصوصی برای ساخت مسکن ایمن و
سازگار با اقلیم منطقه
دسترسی به مسکن مناسب

آموزش دورههای بازسازی مسکن فرسوده در بین گروهها
تشویق شرکتهای فعال در منطقه برای احداث مسکن ایمن و مناسب
برای کارمندان و کارکنان خود

مدیریت
غذا ،دارو و
سالمت

کاهش نابرابریهای فضایی –

اجتماعی و افزایش امکان

دسترسی محالت مختلف به

خدمات و امکانات شهری

بهبود وضعیت اشتغال در بخش زراعت

گلخانهای و شیالت باتوجه به

ظرفیتهای بومی و استفاده از

فناوریهای روز

کمک به انجام پروژههای عمرانی و زیربنایی در روستاهای حوزه نفوذ
منطقه آزاد
افزایش محدوده خدمات سازمان

معاونت
اقتصادی و
سرمایهگذاری
سازمان

معاونت فنی و
زیربنایی

امکان دسترسی عمومی به مراکز فرهنگی و تفریحی مختص سازمان
حمایت از حضور فعاالن ورزشی ،فرهنگی و هنری در راستای برگزاری

فرهنگی،

احداث مراکز فرهنگی چندمنظوره (فرهنگی ،تفریحی) در سطح شهر

میانمدت
میانمدت
میانمدت
میانمدت
میانمدت
کوتاهمدت

معاونت

برنامهها

میانمدت

کوتاهمدت

تشویق سازندگان مسکن برای استفاده از معماری بومی در ساخت مسکن
ارائه خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری به شهر چابهار

کوتامدت
کوتاهمدت

حمایت از تأمین مسکن مناسب خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد

تابآور

مسکن مناسب ایمن و

حمایت از تسهیالت درمانی ارزان و بهصرفه برای گروههای فاقد بیمه

کوتاهمدت

اجتماعی و

حمایت و توسعه مراکز بازپروری و اشتغالزایی آنان
طراحی بستههای تشویقی برای شرکتها و سرمایهگذاران بخش

کوتاهمدت

اجتماعی و

میانمدت
میانمدت

میانمدت

گردشگری

تقویت ظرفیت تطبیق با تغییرات اقلیمی

حمایت و تشویق به ایجاد گلخانهها

بلندمدت

(آبوهوای بسیار بد ،خشکسالی ،سیل)

تشویق به فعالیتهای حفاظت کننده از منابع محیط زیستی

میانمدت

سرمایهگذاری و همکاری با سایر نهادهای محلی در تحقیقات کشاورزی
افزایش بهرهوری کشاورزی و درآمد

و توسعه فناوریهای کشاورزی

تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی

ارائه مشوقهایی برای اشتغالزایی در حوزه کشاورزی

خرد
حمایت از بازاریابی برای کاالها و
فرآوردههای کشاورزی

معاونت
اقتصادی و
سرمایهگذاری

میانمدت
کوتاهمدت

حمایت از آموزش روشهای جدید کشاورزی

کوتاهمدت

حمایتهای از گروهها و نهادهای مدنی فعال در حوزه ترویج کشاورزی

کوتاهمدت

برگزاری جشنوارههای کشاورزی و حمایت از برگزیدگان
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معاونت فرهنگی،
اجتماعی

کوتاهمدت
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تشویق شرکتهای تابعه و مشتریان به خرید محصوالت بومی موردنیاز

معاونت فنی و
زیربنایی

نصب عالئم و تابلوهای راهنما برای گردشگران در شهر

تقویت زیرساختهای کالبدی و اجتماعی گردشگری با توجه به ظرفیتهای محیط زیست ،اجتماعی و فرهنگی

احداث مراکز گردشگری چندمنظوره برای استفاده از فعالیتهای
مختلف در فصول سال

کوتاهمدت
معاونت فنی و
زیربنایی

احداث سرویس بهداشتی مناسب در سطح شهر و نقاط گردشگری
بهبود امکانات و زیرساختها

راهاندازی خط اتوبوس دریایی کنارک -چابهار
تسهیل حملونقل هوایی ،ریلی و جادهای
نصب تجهیزات و مبلمان شهری کافی و متناسب با اقلیم

معاونت
حملونقل و
ترانزیت
معاونت فنی و
زیربنایی

حمایت از کسبوکارهای خانگی و بومی
ارائه تسهیالت به شاغالن بخش صنایعدستی

کوتاهمدت

برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه صنایعدستی و غذاهای بومی

کوتاهمدت
کوتاهمدت
کوتاهمدت

حمایت از موسیقی بومی با تأکید بر جریانهای خالق و تلفیقی

معاونت

کوتاهمدت

حمایت از بومگردی و ارائه تسهیالت به شاغالن این بخش

فرهنگی،

کوتاهمدت

اجبار به استخدام نیروی بومی در هتلها و مراکز اقامتی

اجتماعی و

کوتاهمدت

تشویق به استفاده از معماری و طراحی بومی در مراکز اقامتی

گردشگری

کوتاهمدت
کوتاهمدت

و محصوالت بومی

کوتاهمدت

برگزاری جشنوارههای برونشهری و تبلیغ محصوالت بومی محدوده
استفاده از نمادهای هنری بومی در طراحی ساختمانها و مبلمان شهری

کوتاهمدت

منطقه آزاد
برگزاری روز پوشاک بومی در شهر و تشویق به حضور کارکنان در

کوتاهمدت

توسعه زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی

سازمان با لباس بومی در این روز
حمایت از نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در محورهای پرتردد

معاونت

تشویق شرکتها و مؤسسات سرمایهگذار برای کمک به ساخت و

حملونقل و

احداث معابر ایمن در محدوده نفوذ هر شرکت

ترانزیت

تشویق شرکتها و مؤسسههای سرمایهگذار به آموزش رانندگان

جادهای

میانمدت

کوتاهمدت

تشویق شرکتهای و مؤسسات سرمایهگذار به خرید محصوالت پوشاک

جادهای

بلندمدت

آموزش نیروی ماهر در حوزه گردشگری و تورگردانی

ارائه تسهیالت برای نوآوری در صنایعدستی و برندسازی

بهبود وضعیت راهها و کاهش تصادفات

بلندمدت

کوتاهمدت

و معرفی ایدههای نو

گردشگری

میانمدت
کوتاهمدت

برگزاری جشنوارههای مختلف و ارائه صنایعدستی و محصوالت خانگی

حمایت و توسعه از مشاغل حوزه

کوتاهمدت

تشویق شرکتها و مؤسسات سرمایهگذار برای درنظرگرفتن رانندگی

معاونت

ایمن بهعنوان گزینه پاداش و مشوق به رانندگان

فرهنگی،

برگزاری دورههای آموزشی قوانین شهری در رانندگی برای

اجتماعی و

دانشآموزان

گردشگری

برای مجروحان تصادف
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بلندمدت
کوتاهمدت

کامیونها با محوریت رانندگی ایمن

تشویق شرکتها و مؤسسات سرمایهگذار به حمایت از مراکز توانبخشی

کوتاهمدت

کوتاهمدت
میانمدت
میانمدت

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

هدف کالن  :4حفظ ،ارتقاء و پایداری ظرفیت زیست محیطی منطقه
هدف خرد:
حفظ منابع طبیعی
کاهش آلودگیهای محیط زیست دریایی
بهبود الگوی مصرف انرژی
افزایش بهرهوری با توجه به منابع موجود
حفظ میراث زیستی منطقه ،افزایش دسترسی به منابع

راهبردهای هدف :4

راهبرد  :1مدیریت پایدار آب و فاضالب در جهت حفظ منابع آبی منطقه
راهبرد  :2بهبود مصرف انرژی و سرمایه گذاری در انرژیهای نو با تاکید بر ظرفیتهای اقلیمی
راهبرد  :3محافظت و استفاده پایدار از محیط زیست دریایی با تاکید بر خلیج چابهار و سواحل پیرامون

 -4-11-6سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیط زیست
جدول شماره  :6 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیط زیست
گروه هدف :محیط زیست

مدیریت پایدار آب و فاضالب برای حفظ منابع آبی منطقه

راهبردها

طرحها

سیاستها

واحد سازمانی

بهرهگیری از الگوهای کشت مناسب با نیاز به آب کمتر

زمان
میانمدت

کمک به حفاظت و بازیابی اکوسیستمهای مربوط به آب از جمله تاالبها،

میانمدت

تأمین منابع آبی پایدار

رودخانهها و دریاچهها

بهمنظور پاسخگویی به مشکل

نظارت بر کاهش بهرهبرداری غیرمجاز آب

میانمدت

کمبود آب

نظارت بر آلودهنکردن آبهای زیرزمینی با کود و سموم

میانمدت

معاونت فنی و زیربنایی

حمایتهای از نوآوری در زمینه مصرف آب
گزارشدهی ساالنه برداشت و مصرف آب

بهبود فاضالب و بهداشت
محیط

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری
معاونت فنی و زیربنایی

میانمدت
کوتاهمدت
بلندمدت

حمایت از دستیابی به دسترسی کافی برابر به امکانات فاضالب بهداشتی برای همه
معاونت فنی و زیربنایی
از میان بردن انباشت زباله و به حداقلرساندن رهاسازی ضایعات و مواد شیمیایی
سمی و خطرناک
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حمایت و تقویت مشارکت گروههای ذینفع در مدیریت آب
اجرای مدیریت بهم پیوسته

تشکیل نهادی متشکل از ذینفعان برای نظارت بر مصرف آب در بخش صنعت،

منابع آب در همه سطوح

کشاورزی و خانگی
تشکیل و حمایت از گروههای فعال در حوزه آب

معاونت فرهنگی،
اجتماعی

کوتاهمدت

معاونت فنی و زیربنایی

کوتاهمدت

تشویق کارکنان سازمان به بازیافت

معاونت فرهنگی،

کوتاهمدت

حمایت از احداث مرکز بازیافت

اجتماعی

بلندمدت

معاونت فنی و زیربنایی

کوتاهمدت

معاونت فرهنگی،

کوتاهمدت

اجتماعی

کوتاهمدت

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

بهبود مصرف انرژی و سرمایهگذاری در انرژیهای نو با تأکید بر

ظرفیتهای اقلیمی

محافظت و استفاده پایدار از محیط زیست دریایی با تأکید بر خلیج چابهار و

سواحل پیرامون

و حذف تجهیزات و امکانات پرمصرف

محیط زیست

معاونت فنی و زیربنایی

پیشبینی سطل زباله بازیافت و جمعآوری مناسب آن از محدوده
آموزش بازیافت به گروههای ذینفع
تشویق شرکتها و مؤسسات تابعه به بازیافت
حمایت از تولیدات بازیافتی و نوآوریها در این زمینه

بلندمدت

ارائه تسهیالت به شرکتها و سرمایهگذاران برای استفاده از امکانات و تجهیزات
کم مصرف در ساخت و راهاندازی
حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و فناوریهای پاک
انرژی تجدیدپذیر و
فناوریهای پاک

کوتاهمدت
کوتاهمدت

تشویق کارکنان سازمان به صرفهجویی در مصرف انرژی

تأکید بر بازیافت زباله در حفظ

کوتاهمدت

معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری

کوتاهمدت
میانمدت

ارائه تسهیالت به شرکتها و مؤسسات برای استفاده از فناوریهای پاک

کوتاهمدت

همکاری با مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی برای توسعه زیرساختهای الزم

کوتاهمدت

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

معاونت اقتصادی و

کوتاهمدت

سرمایهگذاری

کوتاهمدت

جلوگیری و کاهش آلودگی دریایی از همه نوع ،خصوصاً زبالههای دریایی و

کوتاهمدت

آلودگی مواد مغذی گیاهی
پایاندادن به اقدامات نابودکننده ماهیگیری و اجرای برنامههای مدیریت علمی

میانمدت

شناسایی گونههای نادر و حفاظت از آنها

میانمدت

انجام طرحهای مطالعاتی علمی و دقیق از نظر شناخت ارتباطات اکوسیستمی دریا
و ساحل در منطقه ،به منظورحفظ هماهنگی بین طرحها و توسعه زیستمحیطی در

معاونت فنی و زیربنایی

میانمدت

منطقه
مدیریت و محافظت پایدار

تعیین مقررات برای فعالیتهای توسعه ساحلی و تدوین برنامههایی جهت نظارت

اکوسیستمهای دریایی و

بر کیفیت زیستمحیطی طرحهای بخش خصوصی در ناحیه ساحلی و نظارت بر

ساحلی

آنها تا رسیدن به اهداف نهایی

میانمدت

سرمایهگذاری برای اتخاذ روشها و تهیه ابزارهای مناسب برای بهرهبرداری بیشتر

بلندمدت

و پایدار از ماهی تن بدون صدمه زدن به سایر منابع آبزی در منطقه
توسعه سایتهای پرورش میگو و بهخصوص البستر (شاه میگو) مطابق با

معاونت اقتصادی و

استانداردهای زیستمحیطی ،با هدف کاهش فشار بر منابع طبیعی البستر

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری بر روی سواحل صخرهای و پالژها (سواحل هموار) و رفع

میانمدت

آلودگیها و جلوگیری از تخریب و فرسایش ساحل
پیگیری جدی در زمینه مدیریت یکپارچه سواحل منطقه
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بلندمدت

معاونت فنی و زیربنایی

میانمدت
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بخش دوم؛ نظامنامه مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد
تجاری -صنعتی چابهار
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منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

 -12-6چشمانداز و بیانیه مأموریت مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی
چابهار

 چشمانداز مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی
چ شمانداز م سئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقت صادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار ،با افقی  10ساله و
برای سال  1407تدوینشده است .انتظار میرود طی  10سال آینده بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد چابهار:
بنگاه هایی 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 محیط زیست باشند.

 بیانیه مأموریت بنگاههای اقتصادی
ما بهعنوان بنگاههای اقت صادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار با ارتقاء دانش ،تعهد و
ر فاه نیروی ش ا غل ،بهبود ارا ئه خد مات به مش تر یان ،مدنظر قرار دادن مالح ظات
زی ستمحیطی در برنامههای تو سعه شرکت ،فرایندهای شرکتی و م شارکت در تو سعه
اجتماع محلی نقش اس اس ی در توس عه منطقه ایفاء خواهیم کرد .هدف ما دس تیابی به
توس عه پا یدارِ منط قه از طریقِ افزایش تع هد و بهرهوری ش اغالن بن گاه ها ،گس ترش
س رمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی در توس عه اقتص ادی منطقه ،واردکردن جمعیت
بومی در فرای ند های بازار و کس بو کار ،م هار مس ا ئل اجت ماعی و ارت قاء ظرف یت
زیستمحیطی ،است.

 -13-6اهداف کالن ،اهداف خرد ،راهبردها ،سیاستهای اجرایی و طرحهای مسئولیت اجتماعی
بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

بهمنظور تحقق چشتتمانداز مستتئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصتتادی منطقه آزاد تجاری  -صتتنعتی چابهار 4 ،هدف
کالن 17 ،هدف خرد 9 ،راهبرد 13 ،سیاست و  61طرح به شرح ذیل تدوینشده است:
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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 ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در بنگاه

 -1-13-6سیاستهای اجرایی و طرحهای درونسازمانی
جدول شماره  :7 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای درونسازمانی
راهبردها

سیاستها
ارتقای سطح مهارتها و

آموزش و ترویج

فرهنگ مسئولیت

ارتقای شغلی کارکنان

رفاه و آسایش شاغلین

در بنگاه

پذیری اجتماعی

حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی بنگاه

دانش شاغلین

تشویق به مشارکت

طرحها

زمان

برگزاری دورههای آموزشی -مهارتی برای شاغلین

کوتاهمدت

حمایت از نوآوریها و ابتکارات شاغلین

کوتاهمدت

جذب نیروی انسانی از بین فارغالتحصیالن فنی حرفهای و علمی کاربردی

میانمدت

تدوین دستورالعمل ارتقای شغلی در بین کارکنان

کوتاهمدت

ارتقای شغلی زنان در پستهای مدیریتی و تصمیمگیری

بلندمدت

اختصاص سهمیه استخدام معلوالن و بازپروری

کوتاهمدت

ارتقای شغلی باتوجهبه سطح مهارتهای مرتبط با پست سازمانی

میانمدت

شفافکردن روند استخدام کارکنان

کوتاهمدت

شفافسازی فرایند تعیین دستمزد برای همه کارکنان

کوتاهمدت

مشارکتدادن 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

تشویقکردن به کار داوطلبانه کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه در جامعه محلی

میانمدت

مشارکت بین مدیریت و شاغلین در امر تصمیمگیری

میانمدت

حمایت از ایدههای مشارکتی بین سازمانهای مختلف برای تأمین نیازهای جامعه محلی

میانمدت

گزارشدهی سازمان به همه ذینفعان در خصوص وضعیت درآمدی و هزینهای

میانمدت
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هدف کالن  :2احترام به حقوق مشتریان و ارباب رجوع
هدف خرد:
افزایش رضایت مشتریان
پاسداشت حقوق انسانی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی
احترام به حقوق مصرف کننده

راهبردهای هدف :2

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

 -2-13-6سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای مشتریان بنگاههای اقتصادی
جدول شماره  :8 -6سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای مشتریان بنگاههای اقتصادی

ایجاد شفافیت و

حفظ حقوق

افزایش تسهیالت و

خدمات در راستای

مشتری مداری

مشتریان در راستای

انجام مسئولیت

سیاستها
اجتماعی

راهبردها

پذیرش نقصان و پاسخگویی

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

ایجاد زیرساختها
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هدف کالن  :3تحقق توسعه پایدار جامعه محلی
اهداف خرد:
کاهش فقر و اشتغالزایی
توزیع عادالنه امکانات و خدمات
افزایش برابری فرصتها و دسترسی به منابع
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 تاکید بر ارتقاء وضعیت بهداشت و درمان جامعه محلی
راهبرد  :3بهبود وضعیت اشتغال و توسعه اقتصادی

 -3-13-6سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای جامعه محلی
جدول شماره  :9 -6سیاستهای اجرایی و طرحهایی برای جامعه محلی
سیاستها

رسمی و غیررسمی در راستای

دسترسی همگانی

توانمندسازی جامعه محلی

ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش

راهبردها

طرحها
حمایت از احداث مراکز آموزشی

زمان
میانمدت

به مراکز و امکانات آموزشی باکیفیت و
کادر آموزشی حرفهای با اولویت

مشارکت در افزایش تجهیزات و امکانات آموزشی

میانمدت

محلههای کم برخوردار
برگزاری دورههای گسترده مهارتآموزی و حرفهآموزی
باتوجهبه نیازهای شغلی
مهارتآموزی و حرفهآموزی

ایجاد و گسترش موسسههای فنی و حرفهای و مهارتآموزی

میانمدت
میانمدت

شناسایی و استانداردسازی آموزش حرفههای بومی
بهکارگیری فارغالتحصیالن بومی دورههای فنیحرفهای و
مهارتآموزی در شرکتها
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میانمدت

منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار ) (CSRنظامنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
جذب نیروهای حرفهای غیربومی موردنیاز در مراکز آموزشی
چابهار و محدوده نفوذ آن با دادن تسهیالت و مشوقهای الزم

کوتاهمدت

زندگی سالم و پیشبرد سالمت با تأکید بر ارتقاء

وضعیت بهداشت و درمان جامعه محلی

بهبود وضعیت اشتغال و

توسعه اقتصادی

نیازسنجی دورهای مشاغل مورد نیاز بنگاهها و تربیت نیروی بومی

دستیابی به دسترسی برابر به آب آشامیدنی
سالم و تأمین انرژی

دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی-
درمانی پایه

الزم در این حوزهها

میانمدت

تأمین دسترسی ساکنان خارج از محدوده منطقه آزاد به آب شرب

میانمدت

تأمین آب ساکنان روستاهای حوزه نفوذ

میانمدت

تأمین انرژی الزم از منابع تجدیدپذیر
حمایت از احداث مراکز بهداشتی

بلندمدت

حمایت از احداث مراکز آزمایشگاهی

میانمدت

حمایت از احداث مراکز توانبخشی ویژه معلوالن

میانمدت

حمایت از حضور پزشکان و ارائه خدمات بهداشتی در روستاها و
مراکز دور از دسترس بهصورت دورهای
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی با قیمت مناسب به ساکنان بومی
حمایت از برگزاری برنامههای آموزشی بهداشتی مستمر برای
عموم و در روستاها

اشتغال بومی

توسعه اقتصادی

کوتاهمدت
کوتاهمدت
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
تأمین اقالم مصرفی و مواد اولیه مورد نیاز از تأمینکنندگان محلی
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میانمدت
کوتاهمدت
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هدف کالن  :4حفظ ،ارتقاء و پایداری ظرفیت زیست محیطی منطقه
هدف خرد:
حفظ منابع طبیعی
کاهش آلودگیهای محیط زیستی
بهبود الگوی مصرف انرژی
افزایش بهرهوری با توجه به منابع موجود
حفظ میراث زیستی منطقه ،افزایش دسترسی به منابع

راهبردهای هدف :4

راهبرد  :1مدیریت پایدار آب و فاضالب با هدف حفظ منابع آبی منطقه
راهبرد  :2محافظت و استفاده پایدار از محیط زیست

 -4-13-6سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیط زیست
جدول شماره  :10 -6سیاستهای اجرایی و طرحهای حوزه محیط زیست
مدیریت پایدار آب و فاضالب

برای حفظ منابع آبی منطقه

محافظت و استفاده پایدار

از محیط زیست

راهبردها

سیاستها

استفاده بهینه و مجدد از منابع آبی

طرحها

زمان

استفاده مجدد از پساب و فاضالب تولیدی

میانمدت

استفاده مجدد از پساب و فاضالب تولیدی در فضای سبز

میانمدت

استفاده از آب حاصل از چگالش سیستمهای برودتی

میانمدت

حمایت از نوآوری در زمینه مصرف آب

میانمدت

گزارشدهی ساالنه برداشت و مصرف آب

کوتاهمدت

مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب تولیدی بنگاهها

بلندمدت

مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب تولیدی شهری

کوتاهمدت

استفاده از مواد مناسب برای بستهبندی دوستدار محیط زیست

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

بهبود فاضالب و بهداشت محیط

کاهش زبالههای صنعتی

کاهش آلودگی هوا
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 -14-6شاخصهای ارکان مسئولیت اجتماعی ،بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار

با توجه به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسالمی ایران که در آن هدف از
ایجاد مناطق آزاد را «انجام امور زیربنایی ،عمران و آبادانی ،رشتتد و توستتعه اقتصتتادی ،ستترمایهگذاری و افزایش درآمد
عمومی ،ایجاد اشتغال سالم و مولد ،تنظیم بازار کار و کاال ،حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای تولید و صادرات
کاالهای صتتنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بیان میکند و این اهداف در راستتتای ایجاد توستتعه پایدار در مناطق
آزاد ا ست .هدف ا صلی م سئولیت اجتماعی شرکتی نیز تعادل بخ شی بین ر شد اقت صادی و تو سعه اجتماعی ،اقت صادی،
زیستمحیطی و بهطور کلی ایجاد زمینهای برای توسعه پایدار است .از این رو مسئولیت اجتماعی شرکتی در منطقه آزاد
تجاری -صتتنعتی چابهار عالوه بر ستتازمان منطقه آزاد ،شتتامل بنگاههای اقتصتتادی مستتتقر در منطقه نیز میشتتوند ،چرا که
مجموعه بنگاهها اعم از تجاری و تولیدی و ستتازمان منطقه آزاد با عملکرد و جایگاه خود بهعنوان موتور محرکه توستتعه
اقت صادی منطقه مح سوب می شوند .به همین منظور وجود نظامنامه م سئولیت اجتماعی شرکتی برای بنگاههای اقت صادی
منطقه الزم و ضروری است.
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در بنگاههای اقتصتتادی مستتتقر در منطقه آزاد تجاری -صتتنعتی چابهار زمانی بهطور
کامل محقق میشتتود که «و ضعیت موجود میل بهت ساوی با و ضعیت مطلوب را داشتتته باشتتد؛ از این رو نظامنامه
م سئولیت اجتماعی شرکتی بنگاههای اقت صادی م شتمل بر چهار رکن ،سازمانی ،م شتریان ،جامعه محلی و محیط زی ست
استتتت و هر یک از ابعاد دارای شتتتاخص هایی هستتتتند که بهوستتتی له وضتتتعیت مطلوب و وضتتتعیت موجود هر بنگاه
قابلاندازهگیری استتت .این ویژگی نظامنامه مستتئولیت اجتماعی برای بنگاههای اقتصتتادی ،امکان مقایستته آنها را فراهم
میآورد که بهطور سالیانه میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد.

وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

شکل شماره  :5 -6سنجش وضعیت موجود و مطلوب شاخص
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جدول شماره  :11 -6شاخصهای ارکان مسئولیت اجتماعی ،بنگاههای اقتصادی منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
بعد مسئولیت

شاخص

وضعیت مطلوب

وضعیت موجود

اجتماعی شرکتی
دستمزد

حداقل دستمزد

میزان دستمزد دریافتی

آموزش

آموزش مورد نیاز شاغلین

میزان ساعت آموزش ضمن خدمت

تعداد نیروی کار جذبشده دارای

میزان نیروی کار جذبشده از مراکز فنی و حرفهای و

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

میزان جلسههای مشاوره با کارکنان میانی و پایین

توانمندسازی

سهمیه استخدام معلولین و گروههای

تعداد معلولین استخدام شده

خاص

تعداد بازپرورین استخدام شده

ایمنی و بهداشت

تعداد کارکنان

میزان استفاده از وسایل ایمنی متناسب با شغل

محیط کار

فضای کار

میزان فضای کار دارای بهداشت محیطی

تعداد مشاغل دارای سختی کار

میزان کارکنان مشمول سختی کار

تعداد نیروی کار

تعداد نیروی کار استفاده کننده از سرویس ایاب و

میزان جلسات انتقادات و پیشنهادات بین کارکنان و

سازمانی

مدیران

رفاه

ذهاب
پاداش

مشارکت کارکنان در فرایند تعیین پاداش

تعداد نیروی کار

میزان کارکنان زن

تعداد مدیران

میزان مدیران ارشد و میانی زن

ارتقای شغلی

میزان ارتقای شغلی سازمانی انجام شده

میزان ارتقای شغلی انجام شده بر اساس عدالت شغلی

شفافیت

تعداد گزارشهای اقتصادی ،اجتماعی

میزان انتشار عمومی گزارشها

زنان

و زیستمحیطی

معلولین و گروههای

حجم کاالی وارد شده به بندر و

انتشار عمومی اطالعات مربوط به زمان وارد کاال به

ترخیص شده

بندر و زمان ترخیص آن

معابر منتهی به بنگاه اقتصادی

میزان معابر اصالح شده برای سهولت دسترسی

مشتریان

خاص

میزان معابر ایمنسازی شده

پذیرش نقصان

تعداد کاالی مرجوعی

میزان قبولی کاالی مرجوعی

زیرساخت

استاندارد نسبت تعداد سرویس بهداشتی

نسبت تعداد سرویس بهداشتی اختصاص داده شده به

به فضای تجاری

فضای تجاری

استاندارد نسبت فضای مادر و کودک

نسبت فضای مادر و کودک اختصاص داده شده به

به فضای تجاری

فضای تجاری

میزان تابلوهای راهنما برای خوانایی

تعداد تابلوهای راهنما برای خوانایی محیط

محیط
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میزان تولید آب شرب توسط شرکت

آب شرب

حجم مصرف آب شرب

مصرف انرژی

حجم برق مصرفی

میزان تولید برق توسط شرکت

تأمینکنندگان محلی

حجم خرید اقالم مصرفی و مواد اولیه

میزان خرید از تأمینکنندگان محلی

نیروی کار بومی

تعداد نیروی کار

میزان استفاده از نیروی کار بومی

تعداد مدیران

میزان مدیران ارشد و میانی بومی

توسعه اقتصادی

میزان اشتغال مستقیم

میزان اشتغال غیرمستقیم

معماری

حجم معماری داخلی و خارجی بناهای

میزان معماری داخلی و خارجی اقتباسشده از فرهنگ

تجاری و گردشگری ساختهشده

و معماری بومی

پساب فاضالب

حجم پساب و فاضالب

میزان پساب و فاضالب تصفیهشده

استفاده مجدد از منابع

حجم پساب و فاضالب تصفیهشده

جامعه محلی

میزان مشارکت در تولید آب شرب توسط شرکت

میزان مشارکت در تصفیه پساب و فاضالب کل
آبی

میزان استفاده مجدد از پساب و فاضالب تصفیهشده در
شرکت
میزان استفاده مجدد از پساب و فاضالب تصفیهشده در
فضای سبز

محیط زیست

استفاده از مواد اولیه

حجم آب حاصل از چگالش رطوبت

میزان استفاده از آب حاصل از چگالش رطوبت هوای

هوای کولرگازی

کولرگازی در فضای سبز

حجم استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت

میزان استفاده از مواد اولیه قابل بازیافت

قابل بازیافت
میزان کاهش گازهای گلخانهای از طریق اقدامات

گازهای گلخانهای

حجم تولید گازهای گلخانهای

ذرات معلق

حجم تولید ذرات معلق

میزان کاهش ذرات معلق از طریق اقدامات اصالحی

استفاده مجدد از مواد

حجم استفاده از مواد

میزان استفاده مجدد از مواد بازیافتی

اصالحی

بازیافتی
زبالههای تولیدی

حجم زباله تولیدی

محصوالت دوستدار

حجم محصوالت تولیدی

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

محیط زیست
بستهبندی دوستدار

حجم بستهبندی محصوالت

محیط زیست
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میزان بستهبندی محصوالت دوستدار محیط زیست
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موسسه مطالعات و تحقیقات
اجتماعی دانشگاه تهران

گزارش طرح
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کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و گزارش تصویری مطالعات کیفی

جلد چهارم از چهارم

مجری:
موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
دکتر حسین ایمانی جاجرمی
آذر 1397

شناسنامه طرح

نام طرح

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

کارفرما
رئیس شورای
راهبری طرح

سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار
عبدالرحیم کردی -دکتری اقتصاد ،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار

ناظر طرح

عبدالوهاب شهلیبر -دکتری جامعهشناسی مسائل اجتماعی

مجری طرح

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
اعضای اجرایی طرح

نام و نام خانوادگی

تحصیالت

تخصص

مسئولیت در طرح

حسین ایمانی جاجرمی

دکتری

توسعه اجتماعی

مدیر علمی

سعید معیدفر

دکتری

مسائل اجتماعی

مشاور علمی

مونا ولیک جزی

دکتری

طراحی شهری

مطالعات تطبیقی تجارب جهانی و ملی

آرش خان دل

کارشناسی ارشد

مدیریت

مطالعات نظری و تدوین نظامنامه

رامین صفی یاری

کارشناسی ارشد

توسعه اجتماعی

مطالعات میدانی ،تحلیل ثانویه آماری و تدوین نظامنامه

کاظم رحیمی

کارشناسی ارشد

توسعه اجتماعی

مطالعات میدانی و تدوین نظامنامه

عبدالطیف کاروانی

دانشجوی دکتری

مسائل اجتماعی

مطالعات گردشگری

طال رستمی

کارشناسی ارشد

توسعه اجتماعی

همکار تدوین سند

فاطمه خاوری

کارشناسی ارشد

ادبیات

ویراستار

فهرست مطالب

جلد چهارم :کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و گزارش تصویری مطالعات کیفی
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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 توسعه هستیم که یکی از آنها رویکرد مسئولیت اجتماعی
شرکتی ( )CSRاست که از دهۀ  1950توسط متفکران رشتۀ مدیریت معطوف به عملکرد سازمانها مطرح شد.
سازمانهایی که بنا بر مأموریت ذاتیشان تنها بر رشد و توسعۀ منافع و منابع زیر بنایی و اقتصادی خود تمرکز داشتند
و محاسبه سود و زیان اقتصادی ،محوریترین شاخص ارزیابی عملکرد درون و برون دستگاهیشان محسوب میشد ،در
ابتدا تحت فشار مردم و سازمانهای مدنی ،دید خود را اندکی به فراتر از منافع صرف سازمان معطوف داشتند .ضرورت
افزایش اعتبار سازمانی ،پذیرفته شدن در تعامالت بینبخشی حکمرانی ،ورود مؤثر در عرصۀ سیاستگذاری عمومی و
تبادل اندیشه ،تجربه و دستاوردهای سازمانهای دیگر و مطرح شدن نظریههای جدید توسعه در آکادمی ،آنان را بهضرورت
حتمی و گریزناپذیر این الگوی حکمرانی و مشارکت سوق داد.
امروز دیگر بهوضوح مشخص است که عمل سازمانها بر محیط بیرونی تأثیر به سزایی خواهد داشت و نمیتوان سود
و زیان ناشی از عملکرد آنها بر جامعه را نادیده گرفت .گرایش مسئولیت اجتماعی به سمت و سویی است که فواید
اجتماع محلی و ملی در امتداد آن تعریف شده است .لذا تالش بر این است که سود و زیان سازمانها بهگونهای باشد که
مردم هزینه اضافی متحمل نشوند .ازآنجاییکه عمل سازمانها تأثیر عمدهای بر نظام اجتماعی دارد؛ بنابراین چگونگی
فعالیت آنها باید بهگونهای باشد که در اثر آن زیانی متوجه جامعه نشود و در صورت رسیدن زیان ،ملزم به جبران آن
باشند .امروزه این تعریف بهضرورت اثرگذاری مثبت و مؤثر سازمان بر مناطق پیرامونی نیز گسترشیافته است .چنانکه در
بسیاری از کشورها و همچنین نسبت چشمگیری از سازمانهای داخلی ،امروزه همه مدیران باید به کارهایی دست بزنند که
موردقبول جامعه و منطبق با ارزشهایآن باشد.
جدا از مباحث نظری که در مورد تعریف و نیز ابعاد مسئولیت اجتماعی وجود دارد و پرداختن به آنها مهم است،
نقشه راه مسئولیت اجتماعی هر سازمانی باید با توجه به رسالت توسعهای و فراگیری حوزه فعالیت و اقدام آن در سطح ملی
و محلی ،شناخت از جایگاه و اعتبار آن در محیط اجتماعی ،شناسایی مختصات ممکن آن سازمان با توجه به خصوصیات
عام و خاص و سنجش برد اثرپذیری و اثرگذاری بر محیط پیرامونی برحسب تجربیات ملی و بینالمللی تدوین شود.
ف وسیعی دارد و از سرمایهگذاریهای
تالشهایی که شرکتها در حوزۀ مسئولیت اجتماعی خود انجام میدهند ،طی ِ
مادی بر روی یک بِرند تا سیاست و تاکتیکهای ارتباط دوستانه با مشتری را در برمیگیرد .این تالش در وهلۀ نخست با
چشمانداز مشارکت فعال در عرصۀ عمومی و ارتقاء سطح توانمندی و مهارتی جامعه محیطی صورت میپذیرد ،اما موجب
بهبود تصور عمومی جامعه نسبت به شرکت ،افزایش پوشش رسانهای نسبت به فعالیتهای شرکت ،افزایش 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 پتانسیل نیروهای برونسازمانی ،میشود.
بر این اساس و با توجه به این مهم که هر فرد ،گروه ،سازمان یا نهادی مسئول رفتار خود و تأثیر بر محیط پیرامونی
است ،سازمان منطقه آزاد چابهار بهعنوان سازمانی توسعهای در سطح ملی ،منطقهای و محلی و اولین سازمان در منطقه،
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برنامهریزی و اقدام در حوزۀ مسئولیت اجتماعی را بهعنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیتی خود در دستور کار قرار
داده است .مسئولیت اجتماعی این سازمان در دو سطح سازمان منطقه آزاد و بنگاههای اقتصادی حاضر و فعال در محدوده
تعریفشده است.
منطقه آزاد چابهار بهعنوان جدیترین کانون فعالیتی در چابهار (نقطۀ تالقی دو سند مهم توسعه منطقهای کشور یعنی
توسعه سواحل مکران و توسعه محور شرق) به دلیل نقش استراتژیک و ژئوپلیتیک خود در منطقه ،تأثیری اساسی بر اقتصاد
و فضای اجتماعی ،دانش و فنّاوری ،تعامالت بینالمللی ،تقویت کریدورهای ارتباطی جنوب -شمال و شرق -غرب،
مناسبات سیاسی و تجاری ایران در منطقه و توسعۀ بندری و حملونقل دارد و ازآنجاییکه مقیاس فعالیتش به سمت فرا
سرزمینی میرود و روندی سریع دارد بهطور حتم بر مناسبات و کنشهای محلی در دو بخش فرهنگ و اجتماع نیز اثرگذار
بوده و از این رهگذر آثار هزینهای چشمگیری که بخشی از آن در همین ابتدای راه مشهود است ،در پی خواهد داشت.
پایداری توسعه مورد انتظار ،نیازمند مشارکت حداکثری جامعۀ محلی با نگاه به مراقبت از محیطزیست است .مشارکت
جامعۀ محلی در شرایطی میتواند محقق شود که در کنار اراده و خواست متولیان توسعه ،مشارکت دادن جامعه محلی
مورد توجه قرار گیرد .مشاهدات عینی ،بهخوبی نشان میدهد که شاخصهای توسعه و مشارکتپذیری جامعه ،خصوص ًا
در حوزههای آموزش ،بهداشت و توانمندیهای مهارتی ،مناسب نیست و این روند در سالهای آتی به دلیل شکلگیری
سایر کانونهای فعالیتی در دو محور پیشگفته ،با پیامدهای اجتماعی ناخوشایندتری همراه خواهد شد.
توسعه و امنیت پایدار ،بهعنوان پیشنیازهای ضروری امکان بهرهگیری از فرصتهای بیبدیل منطقه ،نیازمند اقدامات
اساسی ،همهجانبه و عمومی توسط همه سازمانها و بنگاههای فعال اقتصادی حاضر در منطقه است .با چنین رویکردی،
مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار میتواند در نقش " پیشران فعالیتهای اجتماعی در مدل توسعه درونزا "
عمل نماید و ضمن کاهش حس نارضایتی و دغدغه نسبت به پیامدهای توسعه اقتصادی در فضای محلی ،از احتمال گسست
اجتماعات محلی از مجموعه اقدامات توسعهای در آینده ،پیشگیری نماید و پتانسیل بالقوه نیروهای بومی را احصاء و در
راستای چرخۀ رشد اقتصادی ،ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی اعضاء جامعه محلی فعلیت بخشد .چنین برهمکنشی جزء از
راه تعامل پایدار و هدفمند ذینفعان حوزۀ حکمرانی و سیاستگذاری با نیروهای اجتماعی و فعاالن بخش مدنی میسر
نخواهد بود که رویکرد مسئولیت اجتماعی جامعترین و اجراییترین الگوی ممکن است.
نظامنامۀ مسئولیت اجتماعی منطقه آزاد ،الگو و قاعدهای برای تحقق این مهم است که با تالش موسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ،اولین نهاد علمی علوم اجتماعی در کشور و با مدیریت علمی جناب آقای دکتر حسین
ایمانی جاجرمی تدوین گردیده است که وظیفه میدانم از زحمات ایشان و همکارانشان نهایت سپاس را داشته باشم .این
نظامنامه بر پایۀ مطالعات و پایش میدانی منطقۀ شهری چابهار و مناطق همجوار و ضرورتهای آتی توسعه ،نیازمندیهای
مشارکتپذیری و حضور حداکثری جامعه و الزامات توسعه پایدار را بهدرستی استخراج و در قالب هدف ،راهبرد ،سیاست
و برنامه بهعنوان نقشه راه سازمان منطقه 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
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صحه گذاشتهاند که الزم میدانم از ایشان نهایت تشکر را داشته باشم .در پایان ،از همکارانم و نیز همهکسانی که در این
اقدام ارزشمند یاریگر سازمان منطقه آزاد چابهار بودهاند قدردانی نموده و تالش خواهیم نمود تا با اجرای صحیح این برنامه
در جهت توسعه پایدار منطقه با رویکرد جلب مشارکت حداکثری جامعه محلی و مراقبت از محیطزیست ،حرکت نماییم.
عبدالرحیم کردی
رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
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مقدمه
از دهههای گذ شته ،منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار یکی از قطبهای جذاب اقت صادی در سطوح بینالمللی،
منطقهای و ملی در جنوب شرق ایران بوده ا ست .پس از تأ سیس منطقه آزاد چابهار و ا ستقرار فعالیتهای متعدد تجاری،
صنعتی و خدماتی در محدوده آن ،زیر ساختهای تو سعهای منا سبی از نظر کالبدی ،اجتماعی و اقت صادی به وجود آمده
است که میتوانند بهمثابه پیشرانهای رونق اقتصادی-اجتماعی در سطوح محلی و نیز ملی عمل کنند.
تو سعه در چابهار ،همچون تو سعه در جای دیگری ،درکنار ایجاد فر صتهای کاری منجر به تحوالت جمعیتی و
اجتماعی پرشتتتابی شتتده استتت که بدون توجه به آنها آینده منطقه دچار چالشهای استتاستی خواهد شتتد .افزایش ستتریع
جمعیت در منطقه شتهری چابهار و رشتد فزاینده شتهرنشتینی نامتوازن منجر به شتکل گرفتن مستائل اجتماعی متعددی در
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار شتتتده استتتت که بازنگری در الگوهای گذشتتتته توستتتعه و نیز برنامهریزی برای ارتقاء
شاخصهای توسعه اجتماعی را میطلبد.
ستتتازمان منطقه آزاد تجاری-صتتتنعتی چابهار بهعنوان جدیترین بازیگر توستتتعه منطقه تاکنون ،موفق یت های
چ شمگیری دا شته ا ست اما تا ر سیدن به سقف ظرفیتهایش م سیری طوالنی در پیش دارد .ا ستقرار رویکرد م سئولیت
اجتماعی شتترکتی در این ستتازمان یک نهادستتازی جدید برای پایبندی هر چه بیشتتتر به توستتعه جامعه محلی و افزایش
بهرهوری منابع اختصاص داده شده در این حوزه است.
برای تدوین نظامنامه مستتئولیت اجتماعیِ منطقه آزاد تجاری-صتتنعتی چابهار ،مطالعات مختلفی انجام گرفت تا به
شتتناخت دقیقی از موضتتوع و حوزههای عمل ،دستت یابیم .در جلد اول ،پس از بیان کلیات پژوهش ،نظریهها و مدلهای
مستتئولیت اجتماعی شتترکتی بررستتی شتتدند و در واپستتین بخش ،با نگاهی به نتایج حاصتتل از بررستتی نمونههای موفق از
تجارب عملی کارب ست رهیافت م سئولیت اجتماعی شرکتی ،تجربهی عملی به بارگیری این رهیافت در  5سازمان موفق
(که مبتنی بر معیارهای م شخص انتخاب شدهاند) مورد بررسی قرار گرفته ا ست .در این بخش ،چگونگی عملیاتی نمودن
مستتتئولیت اجتماعی در چند بخش مجزا (چشتتتمانداز ،اهداف و ذی نفعان اصتتتلی ،ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی،
حوزه های تمرکز و اقدامات پیشبینی شتتتده در قالب هر رکن و در نهایت ،گز یدهای از اقدامات عملی انجامشتتتده)
بررستتتیشتتتده و در انتها ،مهمترین رهنمودها در قالب جداولی جمعبندی شتتتدند .البته باید در نظر داشتتتت که نمونههای
بررستتیشتتده بهعنوان تجارب موفق جهانی ،عموماً دارای ستتابقهایی طوالنی در امر مستئولیت اجتماعی شتترکتی مبتنی بر
برنامهای جامع بودهاند و مراحل اولیه آن را پشت سر گذاشتهاند ،پس نباید انتظار داشت که برنامههای تدوینی در راستای
مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد شهر چابهار باید از آغاز شبیه یا نزدیک به برنامههای فعلی اجرا شده در
آنها باشد .همین امر ،لزوم طرح مفهوم اولویتبندی اقدامات را بیشازپیش مشخص میکند.
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در مجلد دوم ،با انجام مطالعات میدانی و تحلیل آماری ثانویه ،ت صویری م ستند از م سائل و ویژگیهای اجتماعی
حوزه نفوذ منطقه آزاد چابهار ،ترستتتیم شتتتده استتتت .با تحلیل دادههای جمعآوریشتتتده ،یک نیازستتتنجی از مهمترین
حوزههایی که اقدامات مبتنی بر مستتئولیت اجتماعی شتترکتی باید پیرامون آنها ستتازماندهی شتتوند ،صتتورت پذیرفت و
بهعنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای تهیه نظامنامه مورداستتتفاده قرار گرفت .در ادامه تأکید میشتتود که تعیین حوزههای
فعالیتی و توانمندستتازی جامعه محلی از اهداف اصتتلی مستتئولیت اجتماعی استتت .هدفمند بودن ارائه خدمات و مشتتخص
بودن جامعه هدف در جهت پیشتتتبرد برنامههای مدون شتتتده و تضتتتمین پایدار بودن آن امری الزامیستتتت که همگی از
شناخت صحیح جامعه محلی حا صل می شوند و تالش بر این ا ست تا فارغ از حوزه اقت صادی ،در دو حوزه اجتماعی و
محیطزیست نیز بتواند بیشترین تأثیر را داشته باشد.
جلد سوم گزارش ،حاوی نظامنامه م سئولیت اجتماعی شرکتی منطقه آزاد چابهار ا ست که در قالب دو بخش )1
نظامنامه ستازمان و  )2نظامنامه شترکتها و بنگاههای اقتصتادی فعال در محدودهی منطقه آزاد ،تنظیمشتده استت .در این
مجلد پس از بیان شتتتماتیک فرایند انجام مطالعات ،اصتتتول و ارکان مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی منطقه آزاد چابهار که
برآمده از نتایج مطالعات نظری و میدانی پژوهشاند ،توضتتتیح داده شتتتدهاند .در ادامه ،اهم اقدامات ستتتازمان منطقه آزاد
چابهار در حوزه ی مستتئولیت اجتماعی احصتتاء شتتده و متناستتب با مستتائل اجتماعی حوزه نفوذ ستتازمان ،ستتاختار اجرایی
نظامنامه معرفی شده ا ست .پس از مبانی ،متن ا صلی نظامنامه ارائه شده ا ست که بخش مربوط به سازمان ،مت شکل از 4
هدف کالن 19 ،هدف خرد 15 ،راهبرد 34 ،سیاست و  159طرح و بخش مربوط به شرکتها ،متشکل از  4هدف کالن،
 19هدف خرد 15 ،راهبرد 33 ،سیاست اجرایی و طرح است.
در مجلد نهایی گزارش که حکم پیوستتتت دارد ،فایلهای پاورپوینت کارگاههای آموزشتتتی برگزارشتتتده و نیز
گزارش تصویری از مطالعات میدانی ارائهشده است.
طرح اقدام پژوهی« 1تدوین برنامه راهبردی_ عملیاتی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار که از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار به مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه
تهران واگذارشتتده استتت ،نخستتتین طرح پژوهش تی -مداخلهای در ستتازمانهای مناطق آزاد کشتتور استتت که هدف آن،
شناخت مسائل درونسازمانی و برونسازمانی و نیز طراحی مدلهای مداخلهای بهمنظور ارتقاء عملکرد سازمان و نقش آن
در توسعه زیرساختهای حوزه نفوذ محیط بالفصل آن است.

در این طرح که مبتنی بر یک روش شنا سی میانر شتهای جامعه شناختی ،اقت صادی ،مدیریتی و شهر سازی ا ست،
تالش شده که با شناخت م سائل اجتماعی-اقت صادی محیط بالف صل ،م سائل اداری و مدیریتی درون سازمانی ،تجربههای
جهانی ،منطقهای و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی و مفاهیم ،نظریهها و استاندارهای مسئولیت اجتماعی شرکتی ،نقشه راه
.Action research
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1

تحول ستتتاختاری برای بازتعریف و بازمعماری ستتتازمان منطقه آزاد چابهار تدوین شتتتود تا این ستتتازمان بتواند با نگاهی
واقعبینانه به چالشهای اجتماعی محیط پیرامون و نیز آگاهی از منابع ان سانی سازمان و کن شگران جامعه محلی از گفتمان
و الگوهای مدیریتی مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در هزینه کرد منابعی که برای توستتعه اجتماعی جامعه محلی اختصتتاص
میدهد بهره ببرد و راهبردیتر عمل کند و همچنین سهم بیشتری در توسعه منطقهای جنوب شرق کشور ایفا کند.
برای انجام این مهم ،موستتتستتته مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشتتتگاه تهران بهعنوان مجری پروژه با مدیریت
اینجانب اقدام به ت شکیل تیم پژوه شی کرد .اع ضای تیم دکتر سعید معیدفر (دکترای جامعه شنا سی) ،دکتر ح سین ایمانی
جاجرمی (دکترای جامعهشتتناس تی توستتعه) ،دکتر مونا ولیک جزی (دکترای طراحی شتتهری) ،کاظم رحیمی (کارشتتناس
ارشد توسعه اجتماعی) ،رامین صفی یاری (کارشناس ارشد توسعه اجتماعی) ،آرش خان دل (کارشناس ارشد مدیریت)،
عبدالطیف کاروانی (دان شجوی دکترای جامعه شنا سی م سائل اجتماعی) ،طال ر ستمی (کار شناس ار شد پژوه شگری) و
فاطمه خاوری (کارشتتناس ارشتتد ادبیات) بود که از همکاری همه نامبردگان نهایت ستتپاس را دارم .هماهنگیهای امور
اداری پروژه را کارکنان بخش اداری مو س سه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دان شگاه تهران ،انجام دادند که از تکتک
آنها تشکر میکنم.

حسین ایمانی جاجرمی
رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
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 -7کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی و گزارش تصویری مطالعات میدانی
 -1-7برگزاری کارگاه تجارب جهانی و ملی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-
صنعتی چابهار

این کارگاه آموزشی را موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در راستای تدوین نقشه راه و برنامه
عملیاتی استتتتقرار رویکرد مستتتئولیت اجتماعی شتتترکتی در ستتتازمان منطقه آزاد چابهار برگزار کرده استتتت که برای

نهادینهستتتازی این رویکرد ،این کارگاه در دو ستتتطح کارشتتتناستتتان منطقه آزاد و همچنین مدیران و روستتتای ستتتازمان
برنامه ریزی شتده بود .هدف از برگزاری کارگاه ،تشتریح مفهوم مستئولیت اجتماعی شترکتی ( 1)CSRو بررستی تجارب
موفق جهانی پیرامون کاربست این رهیافت در کشورهایی مانند کره جنوبی ،امارات متحده عربی ،هند و عمان بود و ابعاد
عملیاتی آن در حوزههای جامعه محلی ،محیطزیست ،مشتریان و کارکنان به بحث گذاشته شد.
همانطور که گفته شد ،کارگاه در دو سطح مختلف م سئولیتی برگزار شد و به این دلیل ،بحثهای انجام شده و
بازخوردها بنا به سطح نیاز ،موضوع و میزان مسئولیت سازمانی افراد متفاوت بود .در هر دو مورد ،ساختار ارائه به صورتی
آماده شده بود که در ابتدا تعریف کوتاهی از م سئولیت اجتماعی شرکتی انجام شده و پس از آن تجارب جهانی برر سی
شود تا ارتباط ذهنی بهتری با موضوع برقرار شود.

ارائهدهنده :مونا ولیک جزی
تاریخ ارائه 29 :فروردین 1397
مکان :سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار سالن کنفرانس شماره 3

Corporate Social Responsibility
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1

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی وگزارش تصویری مطالعات میدانی

 -1-1-7چارچوب ارائه
بهطور کلی ،چارچوب ارائه به شکل زیر سازماندهی شده بود:
 -1-1-1-7تعریف مسئولیت اجتماعی شرکتی

" مستتئولیت اجتماعی شتترکتی ( )CSRرا تعهد دائم و پیوستتته یک ستتازمان یا بنگاه اقتصتتادی بهمنظور کنترل و
مدیریت پیامدهای اجتماعی ،اقتصتتتادی و محیط زیستتتتی اقدامات خود و کمک به جامعهایی که در آن فعالیت میکند،
تعریف میکنند".
 -2-1-1-7ضرورت طرح موضوع


حفظ اهداف و منافع بلندمدت؛



ایجاد مدیریت اثربخش؛



افزایش اعتبار و بهبود چهرهی عمومی سازمان؛



ارائه خدمات مؤثر به مردم محلی؛



ممانعت از انتقال مشکالت جامعه به سازمان؛



ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان؛



بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه؛



فراهم شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان؛



توسعه پایدار سازمان؛



برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان؛



هماهنگی سازمانها با تغییر نیازها و توقعات عمومی؛



جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیطزیست؛

 حفظ منابع محدود.
 -3-1-1-7اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی

اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی ( )CSRدر  4حوزه به شرح زیر تبیین شد:


سازمان :افزایش رضایت کارکنان ،ایجاد فرصتهای برابر ،آموزش ،توزیع عادالنه پاداشها و منفعتها،
افزایش رفاه اجتماعی کارکنان ،حفظ و افزایش ستتتالمت جستتتمی و روحی ،اشتتتتغال فارغالتحصتتتیالن،
برگزاری دوره کارورزی
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تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 بازار :شفافیت اطالعات ،انت شار گزارش های مالی ،برگزاری سمینارها و کارگاههای تخ ص صی مرتبط با
کاربستتتهای مستتئولیت اجتماعی ،تشتتویق به مشتتارکت ذی نفعان ،افزایش حس تعلق مشتتتریان و شتترکای
اقتصادی
 محیطزیس ت :استتتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،حفظ آب ،حفظ و افزایش پوشتتش گیاهی ،بازیافت
پسماند ،کارایی انرژی ،رعایت استاندارد ساختوساز سبز ،کاهش ضایعات
 جامعه :افزایش بهداشتتتت و ستتتالمت عمومی ،توانمندستتتازی ،بهبود امکانات درمانی ،باال بردن کمیت و
کیف یت ورزش عمومی و حر فهای ،غ نای بخش فرهنگی ،افزایش آ گاهی ،کاهش نابرابری جنستتتیتی،
آموزش
 -4-1-1-7تجارب جهانی

اسالید شماره  :1 -7معیارهای مدنظر در انتخاب نمونههای تجربی
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اسالید شماره  :2 -7منطقه آزاد جبل علی

اسالید شماره  :3 -7برنامه کارورزی طموهی
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اسالید شماره  :7 -7منطقه آزاد تجاری ماسان

339

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

 -2-1-7گزارش جلسه مدیران

در ابتدای جلسه تالش شد تا در ابتدا تأکید بیشتر به ارائهی تعریف مشخص و دقیقی از مسئولیت اجتماعی شرکتی
شود .معرفی چهار رکن اصلی (مشتریان ،کارمندان ،جامعه محلی و محیط زیست) با هدف حساسکردن مسئوالن انجام
شد ،بدین صورت که باتوجه به اطالعاتی که طی دو روز گذ شته از جامعهی محلی و افراد گرفته شده بود ،تالش شد تا
مثال هایی ملموس در این زمینه ( با توجه به تجربیات جهانی) ارائه شتتتود .از جمله مرجان های موجود در قستتتمت دماغه
چابهار که با تبدیل شدن منطقهزی ستی آنها به بخ شی از اداره بندر از بین رفته بودند ،یا آمار باالی افراد معتاد در جامعه و
یا حتی افراد بیکار .صحبت از این موارد باعث شد که در حین ارائه ،افراد در بحث شرکت کنند و نظرات خود را در هر
زمینه ابراز کنند.
در ادامه و با وارد شتتدن به بخش تجربیات جهانی ،تعامل بهتری با حاضتترین صتتورت گرفت و همگی متفقالقول
بودند که منطقه آزاد در بحث مسئولیت اجتماعی ضعیف عمل کرده است و نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری وجود دارد.
همچنین یکی از افراد اظهار داشت که با توجه به این موضوع که یک درصد از سهم منطقه آزاد باید به این امر اختصاص
یابد ،در سال گذ شته گزارش م شخ صی برای چگونه م صرف شدن این هزینهها ارائهن شده ا ست؛ همچنین از موارد دیگر
موردبحث این بود که برنامه مشتتتخص و مدونی برای چگونگی هزینهشتتتدن و پرداختن به مستتتئولیت اجتماعی در منطقه
وجود ندارد.
جای خالی برنامهی مدون برای پرداختن به مسئولیت اجتماعی شرکتی بهوضوح مشهود بود.
در ادامه باید ا ضافه شود که بازخورد جل سه مدیران ب سیار بهتر از جل سه کار شنا سان بود و آگاهی بهتری در میان
مدیران ایجاد شده بود و همگی تمایل به همکاری و مشارکت داشتند.
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حاضران در سطح مدیران:

تصویر شماره  :1 -7حاضرین در کارگاه مسئولیت اجتماعی (مدیران)
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 -3-1-7گزارش جلسه کارشناسان
جلسه با کارشناسان با کمی تأخیر شروع شد و از همان آغاز ،چندان اشتیاقی به مشارکت در بحث وجود نداشت
و این خود به علت عدم آشنایی با موضوع بود؛ اما رفتهرفته با روشنتر شدن مسئله و نشان دادن تجربیات جهانی مشارکت
حاضران حاصل شد؛ اما مشارکتی که همراه با شکایت بود .مشکلی که از ابتدا در میان کارشناسان وجود داشت ،این بود
که در میان کارمندان منطقه آزاد تعلق ستتتازمانی قابل قبولی دیده نمیشتتتود و درواقع بهعنوان ذی نفعان بیان کردند که
امکانات خاصی در اختیارشان قرار نمیگیرد .بهویژه این امر در میان خانمهای حاضر در جلسه مشهودتر بود .شاید دلیل
آن ،قرار داشتتتن امکانات بیشتتتر در میان کارمندان مرد بود .اظهار آنها به این مستتئله که منطقه آزاد امکانات خاصتتی در
اختیار آنها قرار نمیدهد ،شاهدی بر این مدعاست.
در مقابل تعریف ارائهشتتتده از مستتتئولیت اجتماعی ،با مضتتتمون کمک به جامعه محلی ،مخالفتهایی از طرف
کارشناسان صورت گرفت .جنس مخالفتها بیشتر در این ارتباط بود که این مسائل باید با مدیران در میان گذاشته شود و
ما بهعنوان کارمندان مسئولیتی در این زمینه نداریم .در ادامه تالش بر این شد که موضوع مسئولیت اجتماعی بهعنوان حق
آنها از منطقه آزاد مطرح شتتود (از آنجا که یکی از رکنهای این بحث ،مستتئولیت اجتماعی شتترکتی در قبال کارمندان
است) و به همین دلیل ،برای مشارکتدادن حاضران در بحث ،در ارائه نمونههای موردی ،تأکید بیشتر بر مواردی بود که
مناطق آزاد برای رفاه حال کارمندان خود انجام داده بودند.
از قبیل فعالیتهای گروهی انجام شده مانند پیادهرویهای خانوادگی ،کارگاههای زنان ،مدر سه سازی در نپال و
مانند آن.
با این حال انگیزهای در میان کارشتتناستتان برای دنبالکردن بحث در زمینه پرداختن به موضتتوعاتی مانند کمک به
جامعه محلی و مشتریان نبود ،اما از طرفی دیگر به مواردی پرداختند که بیشتر به احقاق حقوق خودشان مربوط می شد .به
بحثهای محیطزی ستی نیز ح سا سیت ن شان داده شد ،با این وجود ،مجدداً این باور وجود دا شت که چنین مو ضوعاتی از
حوزه مسئولیت آنها خارج است و به مدیران و سطوح باالتر مربوط میشود.
همچنین یکی از موضتتوعات پرحاشتتیه در جلستتهی صتتبح ،بحث کارمندان غیربومی بود که در حق آنها به عنوان
نیروی ماهر اجحاف شده است.
پس از پایان جل سه ،یکی از شرکتکنندگان به صورت خ صو صی بحثهایی را بهعنوان ف ساد موجود در سطوح
باالتر مطرح کرد و گفت :تا زمانی که چنین روندی وجود دا شته با شد ،شهر چابهار بهعنوان جامعه محلی سودی از این
قضیه نمیبرد.
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حاضران در سطح کارشناسان:

تصویر شماره  :2 -7حاضرین در کارگاه مسئولیت اجتماعی (کارشناسان)
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تصویر شماره  :3 -7گزارش تصویری کارگاه آموزشی تجربیات جهانی مسئولیت اجتماعی شرکتی
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تصویر شماره  :4 -7گزارش برگزاری کارگاه بررسی تجارب جهانی در منطقه آزاد چابهار در وبگاه سازمان
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 -4-1-7جمعبندی موارد مطرح شده در کارگاه
-

این مسائل به ما مربوط نیست؛

-

ما تصمیمگیرنده نیستیم؛

-

باید با مقامات باالتر مطرح شود؛

-

ما نیز بهرهای از منطقه آزاد نبردهایم؛

-

امکانات رفاهی برای بانوان کم است و به عبارتی نیست؛

-

بحث بومیگرایی موافق و مخالفان بسیاری داشت؛

-

افراد غیربومی اظهار داشتند در حق آنها اجحاف شده از این نظر که بهعنوان نیروی کار حرفهای همچنان به
آنها به چشم غیربومی نگاه میشود؛

-

منطقه آزاد برای ما سودی نداشته است؛

-

تجارب جهانی مطرح شده فراتر از تصورپذیری برای کارشناسان بود؛

-

به مسائل محیطزیست حساسیت نشان داده شد ولی احساس مسئولیت خاصی وجود نداشت؛
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 -2-7گزارش تصویری مطالعات میدانی

 -1-2-7کودکان چابهار

تصویر شماره  :5 -7وسایل بازی کودکان در روستای کمب

تصویر شماره  :6 -7روستای کمب و کودکان آن
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تصویر شماره  :7 -7کلوپ بازی رایانهای کودکان

تصویر شماره  :8 -7زمینبازی کودکان در مسیل شهر چابهار
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تصویر شماره  :9 -7کودکان در حال بازی در چابهار

 -2-2-7صنایعدستی و غذاهای محلی

تصویر شماره  :10 -7سوزندوزی منطقه چابهار
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تصویر شماره  :11 -7غذاهای محلی شهر چابهار

 -3-2-7کسبه چابهار

تصویر شماره  :12 -7مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب
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تصویر شماره  :13 -7مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب

تصویر شماره  :14 -7مصاحبه با اهالی و کسبه روستای کمب
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تصویر شماره  :15 -7مغازهای در کمب

تصویر شماره  :16 -7مصاحبه با مغازهداری در مجتمعهای تجاری منطقه آزاد چابهار
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تصویر شماره  :17 -7مصاحبه با مغازهداری در مجتمع تجاری منطقه آزاد چابهار

 -4-2-7روستای تیس

تصویر شماره  :18 -7بافت مسکونی روستای تیس
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تصویر شماره  :19 -7مسجد جامع روستای تیس

تصویر شماره  :20 -7مصاحبه با رئیس و نایبرئیس شورای روستای تیس

354

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی وگزارش تصویری مطالعات میدانی

تصویر شماره  :21 -7مصاحبه با ساکن روستای تیس

 -5-2-7روستای کمب

تصویر شماره  :22 -7روستای کمب و آالچیقهای سنتی
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تصویر شماره  :23 -7روستا کمب و محیط زیست و بهداشت محیطی

 -6-2-7سواحل چابهار

تصویر شماره  :24 -7جاذبههای گردشگری چابهار
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تصویر شماره  :25 -7جاذبههای گردشگری چابهار

تصویر شماره  :26 -7قایقها و لنجهای ماهیگیری در بندر رمین
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تصویر شماره  :27 -7جاذبههای گردشگری چابهار
 -7-2-7مصاحبه با مسئوالن

تصویر شماره  :28 -7مصاحبه با رئیس آموزشوپرورش شهرستان چابهار
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تصویر شماره  :29 -7مصاحبه با مدیرعامل سمن گوهر صدف

تصویر شماره  :30 -7مصاحبه با رئیس اداره کار منطقه آزاد
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تصویر شماره  :31 -7مصاحبه با شهردار فعلی ،شهردار سابق و مسئول تربیتبدنی شهر کنارک

تصویر شماره  :32 -7مصاحبه با رئیس شورای شهرستان چابهار و تعدادی از روسای سازمانهای مردم نهاد
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تصویر شماره  :33 -7مصاحبه با رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان چابهار
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 -8-2-7شهرک صنعتی منطقه آزاد

تصویر شماره  :40 -7مصاحبه با یکی از سرمایهگذاران در شهرک صنعتی منطقه آزاد
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تصویر شماره  :41 -7مصاحبه با یکی از کارگران مشغول در شهرک صنعتی منطقه آزاد

تصویر شماره  :42 -7مصاحبه با دو نفر از سرمایهگذاران در شهرک صنعتی منطقه آزاد

365

تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

تصویر شماره  :43 -7واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

تصویر شماره  :44 -7کارگران مشغول کار در شهرک صنعتی منطقه آزاد چابهار

366

کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی وگزارش تصویری مطالعات میدانی

 -9-2-7مراکز مهم چابهار
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تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی استقرار استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکتی در سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

تصویر شماره  :47 -7سایت پتروشیمی مکران چابهار

تصویر شماره  :48 -7سالن ورزشی ورنا منطقه آزاد چابهار
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کارگاه آموزشی مسئولیت اجتماعی وگزارش تصویری مطالعات میدانی

 -10-2-7بافت مسکونی

تصویر شماره  :49 -7بافت منطقه حاشیهای شهر چابهار

تصویر شماره  :50 -7بافت مسکونی در منطقه آزاد چابهار
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