ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد

ﮔﺰارش ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺷﯿﺨ : ﺟﻬﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ،ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزه دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ در ﺣﻮزه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧ ﺑﺎﺷﺪ .وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣ روﺑﻪﺟﻠﻮ ﺑﺮای ﺻﻠ ،ﺛﺒﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻠ و ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در
ﻗﺎﻟﺐ »انﺟاُ« ﯾﺎ ﺗﺸﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺗﻤﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎﺗ زﯾﺴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را
اﻣﯿﺪواراﻧﻪﺗﺮ و ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺬور اﯾﻦ
ﻫﻤﺎری و اﺷﺘﯿﺎق ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻼش و ﺣﺮﮐﺖ و اﻗﺪام و ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﻣﻌﻀﻼت در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎن ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن ،اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و
ﯾ ﺗﻠﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺤﯿﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭘﻮﯾﺎﯾ و رﺷﺪ و
ﺷﻮﻓﺎﯾ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی واﺳﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘ ﻣﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﯾ از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﯿﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزی ﻣداﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﺸﺮی در ﺗﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺮه اﺟﺘﻤﺎﻋ
دررﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾ ﭘﯿﺮه ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺎﻧ ﻧﻘﺶﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻔ ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ،رﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ و
ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﻣاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺎه ﺧﻮدﻣﺪاراﻧﻪ ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻨﺎﻓ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻋﻠﯿﺖ و اﺻﻠﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر اﻗﺪام ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮐﻪ از
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﻠﻤ ﺟﻬﺎن و ﺷﺒﻪﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎی اﻣﺮوز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺲ ﺗﻌﻬﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و
ﭘﺎﺳﺨﻮﯾ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﺎﻣ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ ﻓﺮﻫﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺗﻮﺟﻬ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮔﺮﯾﺰی ﺑﻨﺎهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﻟﺠﺎمﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺟﻬﺎن و ﻓﺮﻫﻨ ﺑﺸﺮی ﺑﻪﺳﻮی
اﻧﺤﻄﺎط و اﻧﻬﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾ ﻣﻮاﺟﻪ و ﺑﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧ را ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺤﻠ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠ و ﻓﺮاﻣﻠ ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺮﯾ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ) (CSRو ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺎﺷ از آن ﻧﻮﻋ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ
و ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻠﻘ ﺷﺪه و ﺳﻌ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی و ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،اﻟﺰام و
راﻫﻨﻤﺎﯾ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﻼت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺪف ﻏﺎﯾ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺰ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ،ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎﻫﻢ دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﺮدم و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮد و
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺑﺮد .ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺑﺎزده از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﺎه اﻗﺘﺼﺎدی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺘﻈﺎر دارد ﺗﺎ ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺧﻼق ،ﻓﻘﺮزداﯾ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ در ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑ ﻃﺒﯿﻌ را در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺗﺮﺟﯿ ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در
ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮی

ﻣﺜﺒﺖ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده  ۹از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠ ﻧﻈﺎم اداری اﺑﻼﻏ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔ اﻓﺮاد در ﻧﻈﺎم اداری ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ) (CFRﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﺑﻌﺪ دروﻧ و ﺿﺮوری و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺴﺘﻪای
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ) (CSRﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮای ﺗﺤﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺷﻮد.
اﻣﺮوزه ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺣﺘ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺎﯾﺎهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﯾ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ از ﻣﻨﺎﺑ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪدﻧﺒﺎل راﻫﺎرﻫﺎی ﻋﻠﻤ و
اﺟﺮاﯾ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه اﻃﻼعرﺳﺎﻧ و ﺣﻀﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﺤﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﭘﯿﺸﯿﺮی از
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
اﺟﺮای ﻣﺪل  CFRدر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ دارای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ:
 -1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رﺳﻤ درونﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﭙﺎرﭼ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻮاده و زﻧﺪﮔ ﺷﺨﺼ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺷﻮد.
 -2ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﺷﺨﺼ ،زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮادﮔ و زﻧﺪﮔ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی اﻧﯿﺰه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن.
 -3ﻓﺮﻫﻨﭘﺬﯾﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن.
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ روزﮔﺎر ﺧﻮد ازﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻤﺮار ﻗﺮار دارد .رﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﻃﻼق و اﻋﺘﯿﺎد و ﻏﯿﺮه و ﮐﺎﻫﺶ
ازدواج و ﺑﺎروری ،ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﺮاروی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺎﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣرﺳﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺸﻮر  CSRو  CFRﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻠﻮت در ﺗﻤﺎﻣ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در ﭘﺬﯾﺮش و اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ دارﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان
و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺤﻠ و اﺳﺘﺎﻧ ،ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺧﻮد را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺮده و در ﻃﻮل ﯾ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻇﺮاﻓﺖ و دﻗﺘ
ﻣﺜﺎلزدﻧ ﺑﻪ آن ﺟﺎﻣ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ
دوﻣﯿﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻠ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎﻣ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ در
ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤ ﮐﺜﯿﺮی از ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد ،ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﺗﻘﺪﯾﺮ از

ﭼﻬﺮهﻫﺎی زﺣﻤﺘﺶ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺎرب ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ درزﻣﯿﻨﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ و
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ اﻟﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ﺑﻮد.
اﺷﺘﺮاک و اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﺨﺒﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان؛ اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﺷﺎﺧﺺ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ در
ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘ ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ؛ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎه ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮهوری ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ در رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و در ﺑﯿﻦ آﺣﺎد
ﻣﺮدم؛ ﺑﺮرﺳ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای
ﭼﺎﺑ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه رﻗﺎﺑﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن؛ ﻧﻘﺶ ﺗﻔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎی رﺷﺪ در
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ و ارزﯾﺎﺑ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘ ازﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاف
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮو در اﻣﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ و رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧ ،از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻋﻠﻤ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎﻣ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﺮد
ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﻣﻮرد ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻮﺿﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی اﻓﺰود :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﮐﻪ دارای ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺑﺎﺷﺪ و در اﻫﺪاف ﺗﺸﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ
ﭘﺮداﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﮐﺎر ﻋﻤﺪهای ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﺑﺘﺪای ورود ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻄﺮح
ﻣﮐﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﺟﺰ ﻓﻘﺮ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﮔﺮاﻧ و ...ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻧﺠﺎمﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪان دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﻮان ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﯿ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در زﻧﺪﮔ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮوز
ﻧﺮده ﺑﻮد.
ﮐﺮدی اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﭼﻪ راﻫﺎری را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﺮار اﺳﺖ اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﺪی داﺷﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اذﻋﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﺮان و
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻤ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و در ﻃﻮل ﯾ ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮدﯾﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮ روی  5ﻣﺤﻮر اﺻﻠ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ،ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﮐﺮدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﺳﺎﺳ را در ﻧﺎه ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در راﺳﺘﺎی
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪﯾﻨ و اﺛﺮﺑﺨﺸ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻨﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﯾﺮی ﻧﺎه ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﯿﻠ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه در
اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣدادﯾﻢ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸ آن ﻧﺒﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑ در ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻗﻢ ﺧﻮرد و اﯾﻦ ﻣﺪل ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺷﻮد .ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺮﮐﺘ را در راﺳﺘﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر:
ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ دوﻣﯿﻦ آﯾﯿﻦ ﻣﻠ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻧﺎﻣ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻣﺮوز ،روز ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺳﻨﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ
از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻪ دارای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﭘﯿﺸﺎم در اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﺳﻄ اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر ،ﻣﻮردﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﭼﺎﮐﺮزﻫ اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ و اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺪ دارای ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،آﻣﻮزش ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
روﯾﺮدﻫﺎی اﺻﻠ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ارﮐﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد؛ آﻣﻮزش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ
ﻣﺤﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻤﯿﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﯿﺰ
از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ
ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺟﺮاﯾ ﮐﻨﯿﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻠﻒ و ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و اﺟﺮاﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺻﻨﺎﯾﻌ ﮐﻪ در
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم و ﮐﺎﻓ را اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﺟﺰء اﻫﺪاف اﺳﺖ ،انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ درﺧﺼﻮص اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن در ﭼﻨﺪ ﺣﻮزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد؛ در ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﻤﺎﻣ
ﺳﻄﻮح ﺣﻮزه آﻣﻮزش دﭼﺎر ﻣﺸﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺎﯾﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﻋﻤﻠ ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻠﻤ
داﻧﺶآﻣﻮزان ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آﻣﻮزشوﭘﺮورش ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪارس ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺪود ﯾﺼﺪ ﮐﻼس درس را در ﺣﺎل آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار

دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ،ازﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﺗﻤﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  540ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑ ،ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﺎه آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓ ،آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﺑﺨﺸ از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺿﺮورت اﻋﻼم ﻣﮔﺮدد ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ؛ اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻤﺎﻣ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺟﺮای ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘ و ﻧﯿﻤﻪﺻﻨﻌﺘ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی دارد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﻋﺘﻘﺎددارﯾﻢ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض ﺟﺎﻧﻮری و ﺣﯿﻮاﻧ ازﺟﻤﻠﻪ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾ ،ﺗﻤﺴﺎح و دﻟﻔﯿﻦ را در دﺳﺘﻮرﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﯾﻢ؛ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺳﻮاﺣﻞ
را در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در ﺣﻮزه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزش
زﻧﺎن ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨ در ﺳﻄ روﺳﺘﺎﻫﺎ؛ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن زﻧﺎن در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﺳﻮزندوزی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻫﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را در ﻧﻤﺎﯾﺸﺎهﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺪ
و ﻟﺒﺎس ﻓﺠﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ رواﺑﻂ ﺧﻮﺑ ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺘﺮان
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮزندوزان ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﻓﺎﺧﺮ
اﯾﻦ ﻣﺮزوﺑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﺑﺨﺶ دﯾﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد
ﭼﺎﺑﻬﺎر رﻓ و اﺣﺼﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶازﭘﯿﺶ و
ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف و ﻣﻮارد ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪه در ﺳﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺎم ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻨ اﺳﺖ ،ﻣﺼﻄﻔ ﮐﻮاﮐﺒﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری؛ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺼﺮﺗ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ ،رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤ و راﻫﺒﺮدی؛ ﻓﺮﯾﺪون ﭘﯿﺮﻟﻮرن ﻣﺸﺎور ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،دﺑﯿﺮ
ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری؛ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪﯾﺎن دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻣﺠﻤ ﺟﻬﺎﻧ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺎدهاﺑﺮﯾﺸﻢ ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻠﻤ و راﻫﺒﺮدی؛ ﺳﯿﺪداود
ﻋﺮﺑﺸﺎﻫ رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﯾﻦ ،دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭼﻬﺮهﻫﺎی
ﻧﺎﻣ ﺻﻨﻌﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺗﺸﯿﻞ دادﻧﺪ.

