ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎﻧ

ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن زﯾﺴﺖ ﺗ ﺳﺎﺣﺘ و ﻣﺤﺪود در ﺣﺼﺎرﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪای ،ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻫﺪ
روﯾﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮﺿﻮع راﻫﺒﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ از آنﻫﺎ روﯾﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺮﮐﺘ (CSR) اﺳﺖ ﮐﻪ
از دﻫﮥ  1950ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻔﺮان رﺷﺘﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻋﻤﻠﺮد ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ذاﺗﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻣﻨﺎﻓ و ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد و
زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ارزﯾﺎﺑ ﻋﻤﻠﺮد درون و ﺑﺮون دﺳﺘﺎﻫﺷﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﺪ ،در اﺑﺘﺪا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺮدم و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺪﻧ ،دﯾﺪ ﺧﻮد را اﻧﺪﮐ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓ ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻨﺪ .ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦﺑﺨﺸ ﺣﻤﺮاﻧ ،ورود ﻣﺆﺛﺮ در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻋﻤﻮﻣ و ﺗﺒﺎدل اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﯾﺮ و
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﮐﺎدﻣ ،آﻧﺎن را ﺑﻪﺿﺮورت ﺣﺘﻤ و ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ اﻟﻮی ﺣﻤﺮاﻧ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻮق داد.
اﻣﺮوز دﯾﺮ ﺑﻪوﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻧﻤﺗﻮان ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﺎﺷ از
ﻋﻤﻠﺮد آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠ و ﻣﻠ در اﻣﺘﺪاد آن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ
ﻋﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪهای ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋ دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮﻧ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ آن زﯾﺎﻧ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد و در ﺻﻮرت رﺳﯿﺪن زﯾﺎن ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪﺿﺮورت اﺛﺮﮔﺬاری ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮشﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﺧﻠ ،اﻣﺮوزه ﻫﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮردﻗﺒﻮل ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ارزشﻫﺎیآن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪا از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻧﯿﺰ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ وﺟﻮد دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪای و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻗﺪام آن در ﺳﻄ ﻣﻠ و ﻣﺤﻠ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺟﺎﯾﺎه و
اﻋﺘﺒﺎر آن در ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻤﻦ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﺎم و ﺧﺎص و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮد اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی و
اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد.
ﺗﻼشﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺣﻮزۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ ،ﻃﯿﻒِ وﺳﯿﻌ دارد و از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮ روی ﯾ
ﺑِﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎﮐﺘﯿﻫﺎی ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی را در ﺑﺮﻣﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺗﻼش در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در
ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻤﻮﻣ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻣﻬﺎرﺗ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﯿﻄ ﺻﻮرت ﻣﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣ 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 ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧ ،ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻧﻬﺎدی ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺘﺎر ﺧﻮد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ
آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺳﻄ ﻣﻠ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻣﺤﻠ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺪام در ﺣﻮزۀ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ ﺧﻮد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در
دو ﺳﻄ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺑﻨﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺿﺮ و ﻓﻌﺎل در ﻣﺤﺪوده ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر )ﻧﻘﻄﮥ ﺗﻼﻗ دو ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮاﺣﻞ

ﻣﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺮق( ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ و ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿ ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮی اﺳﺎﺳ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ،داﻧﺶ
و ﻓﻨّﺎوری ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ ﺟﻨﻮب‐ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق‐ ﻏﺮب ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳ و ﺗﺠﺎری اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺑﻨﺪری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ دارد و ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮا ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﻣرود و روﻧﺪی ﺳﺮﯾ دارد ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻠ در دو ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨ و اﺟﺘﻤﺎع ﻧﯿﺰ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده و از اﯾﻦ رﻫﺬر آﺛﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭼﺸﻤﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از آن در ﻫﻤﯿﻦ
اﺑﺘﺪای راه ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،در ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻠ ﺑﺎ ﻧﺎه ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻠ در ﺷﺮاﯾﻄ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دادن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨ ،ﺑﻪﺧﻮﺑ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺣﻮزهﻫﺎی آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻞﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ در دو ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری اﻣﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺑﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳ ،ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ
و ﻋﻤﻮﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺑﻨﺎهﻫﺎی ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺮدی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻘﺶ " ﭘﯿﺸﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ درونزا " ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ
و دﻏﺪﻏﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠ ،از اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای در
آﯾﻨﺪه ،ﭘﯿﺸﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ را اﺣﺼﺎء و در راﺳﺘﺎی ﭼﺮﺧﮥ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ارﺗﻘﺎء ﺳﻄ آﮔﺎﻫ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﺨﺸﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺸ ﺟﺰء از راه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ذیﻧﻔﻌﺎن ﺣﻮزۀ ﺣﻤﺮاﻧ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﻣﺪﻧ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺎﻣﺗﺮﯾﻦ و اﺟﺮاﯾﺗﺮﯾﻦ اﻟﻮی ﻣﻤﻦ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ،اﻟﻮ و ﻗﺎﻋﺪهای ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ
داﻧﺸﺎه ﺗﻬﺮان ،اوﻟﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻠﻤ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻠﻤ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧ ﺟﺎﺟﺮﻣ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣداﻧﻢ از زﺣﻤﺎت اﯾﺸﺎن و ﻫﻤﺎراﻧﺸﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧ
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﻬﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار و ﺿﺮورتﻫﺎی آﺗ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖﭘﺬﯾﺮی و ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻟﺰاﻣﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار را ﺑﻪدرﺳﺘ 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 ﻋﻠﻤ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺷﻬﻠ ﺑﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﻓﻬﻢ ﻋﻤﯿﻖ ﺿﺮورتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ و
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣداﻧﻢ از
اﯾﺸﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .در ﭘﺎﯾﺎن ،از ﻫﻤﺎراﻧﻢ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻪﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻗﺪام ارزﺷﻤﻨﺪ ﯾﺎرﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻗﺪرداﻧ ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺻﺤﯿ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ روﯾﺮد ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﮐﺮدی
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