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سیدرضا جمشیدی:
جامعــه بــه عنــوان یــک موجــود زنــده
در مســیر حرکــت خــود بــا چالــش هــا و
فرصــت هــای مختلفــی مواجــه مــی شــود.
در ایــن مســیر برخــی اتفاقــات بــه جامعــه
کمــک مــی کنــد تــا بالنــده و فربــه شــود
و بــا قــدرت بــه مســیر خــود ادامــه بدهــد
و در مقابــل برخــی اتفاقــات در مســیر
حرکــت جامعــه اخــال ایجــاد مــی کنــد.
جوامــع مختلــف ابزارهــای متفاوتــی بــرای
حرکــت دارنــد و هــر کــدام براســاس
اســتفاده صحیــح از ایــن ابزارهــا بــه نتیجــه
مطلــوب مــی رســند.با ایــن وجــود برخــی
مفاهیــم تعییــن کننــده در همــه جوامــع
مشــترک اســت.هر چــه جوامــع از ایــن
مفاهیــم کلیــدی بهتــر اســتفاده کننــد در
راســتای بالندگــی جامعــه حرکــت کــرده
انــد و از چــه از ایــن مفاهیــم فاصلــه
بگیرنــد بــه همــان انــدازه بــا پــس روی و
عقــب ماندگــی مواجــه مــی شوند.رســانه
مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان رســانه
تخصصــی مســئولیت اجتماعــی بــه دنبــال
تحقــق مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در راســتای
توســعه و حــل مشــکالت جامعــه اســت.
بــه همیــن دلیــل نیــز بــا محــور قــرار دادن

مفاهیــم کلیــدی و تعییــن کننــده بــرای تقویــت مســئولیت
اجتماعــی در جامعــه ایــران گام بلنــدی در راســتای شــکوفایی
و بالندگــی زندگــی اجتماعــی مــردم ایــران قــرار برداشــته
اســت.حقوق بشــر و شهروندی،مســئولیت اجتماعــی شــرکت
ها،امــور خیریــه و خدمــات عــام المنفعه،اخــاق زیســتی،محیط
زیســت از جملــه مهــم تریــن مفاهیمــی اســت کــه رســانه
مســئولیت اجتماعــی آنهــا را بــه عنــوان مفاهیــم کلیــدی جامعــه
ایــران قلمــداد مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل معرفــی و تحلیــل
آســیب هــای اجتماعــی در جهــت ایجــاد حساســیت و اقدامــات
بــرای رفــع آنها،کنــش گــری رســانه ای و طــرح پرســش از
متولیــان انتشــار گــزارش ها،اقدامــات و عملکــرد هــای مثبــت
و تأثیرگــذار را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.در ایــن
راســتا تحلیــل و بررســی بایــد هــا و الزامــات و قوانیــن و اخبــار
از جملــه رویکــردی اســت کــه رســانه مســئولیت اجتماعــی آن
را دنبــال مــی کند.بــدون شــک تأثیرگــذاری و جریــان ســازی
تئــوری و عملــی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی نیازمنــد کار
جمعــی و عــزم ملــی اســت و یــک رســانه تنهــا مــی توانــد
بســترهای آن را فراهــم کنــد .بــه همیــن دلیــل نیــز مســئوالن
و صاحــب نظــران بایــد بــا تئوریــزه کــردن مفهمــوم مســئولیت
اجتماعــی و کاربــردی کــردن مفاهیــم آن در ریزبافــت
هــای جامعــه بــه ایــن امــر مهــم کمــک کننــد.کار زمانــی
بــه نتیجــه خواهــد رســید کــه مســئولیت اجتماعــی در همــه
ارکان زندگــی جمعــی مــردم ایــران بــه یــک امــر نهادینــه و
مــورد اجمــاع تبدیــل شــود.تنها در چنیــن شــرایطی اســت کــه
مســئولیت اجتماعــی مــی توانــد کانالــی بــرای عبــور جامعــه
ایــران از چالــش هــا و رســیدن بــه نقطــه مطلــوب باشــد.در ایــن
زمینــه مســئوالن ارگان هــا و ســازمان هــای مختلــف و مدیــران
شــرکت هــا مــی تواننــد نقــش تعییــن کننــده ای داشــته باشــند
کــه امیدواریــم در ایــن امــر خطیــر رســانه مســئولیت اجتماعــی
را یــاری کننــد.

دکتر شجاع پوریان معاون سابق فرهنگی ،اجتماعی شهرداری تهران در گفت وگو
با«رسانه مسئولیت اجتماعی:

بین مسئولیت اجتماعی و مسئولیت قانونی
شهرداری هیچ مرزی وجود ندارد

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری تهــران
یکــی از نهادهایــی اســت کــه بــه صــورت مســتقیم
بــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی ارتبــاط دارد و ایــن
رویکــرد را در زندگــی شــهروندان دنبــال مــی کنــد.
بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی مهــم تریــن
چالــش هــا و فرصــت هــای معاونــت فرهنگی،اجتماعــی
شــهرداری تهران«رســانه مســئولیت اجتماعــی» بــا دکتــر
ولــی اهلل شــجاع پوریــان معــاون ســابق فرهنگی،اجتماعــی
شــهرداری تهــران و نماینــده ســابق مجلــس شــورای
اســامی گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن
گفــت وگــو را می.خوانیــد.
*مهم ترین چالش ها و فرصت های مســئولیت
اجتماعی در حوزه شهرداری تهران چیست؟
شــهرداریها بــه صــورت عــام و شــهرداری تهــران
بــه شــکل ویــژه وظایــف متعــددی را بــر عهــده دارنــد
از توســعه در حوزههــای حمــل و نقــل ،معمــاری
وشهرســازی و فضــای ســبز گرفتــه تــا حتــی برنامههایــی
بــرای مبــارزه بــا فقــر ،اعتیــاد ،تکدیگــری ،آســیبهای

اجتماعــی و ســایر موضوعــات و مســائل جامعــه کــه بــه
دلیــل گســتردگی و تنــوع اختیــارات و وظایــف مدیریــت
شــهری از یــک ســو و توقعــات و انتظارات افــکار عمومی
و جامعــه از مدیریــت شــهری ،بــه نوعــی بــه صــورت
مــوازی بــا بســیاری از ماموریتهــا و وظایــف تخصصــی
ســایر نهادهــا نیــز همپوشــانی دارد ،مثــا بــا وجــود
اینکــه بحــث آســیبهای اجتماعــی کارویــژه تخصصــی
دســتگاههای مثــل بهزیســتی و کمیتــه امداداســت ،امــا
ایــن انتظــار از شــهرداریها نیــز مــی رود کــه بــه دلیــل
تــوان و پتانســیلی کــه در خــود دارنــد در ایــن حوزههــا
نیــز ســهیم باشــند ،لــذا بــه صــورت کلــی بحــث مســئولیت
اجتماعــی بــا ماموریتهــای شــهرداریها همــراه اســت
و نمیتــوان مرزبنــدی مشــخصی بیــن مســئولیت قانونــی
و مســئولیت اجتماعــی شــهرداریها ایجــاد کــرد ،در ایــن
میــان چالشهــا و فرصتهایــی بــرای شــهردرای تهــران
وجــود دارد ،شــهرداری تهــران یــک دســتگاه عریــض و
طویــل اداری اســت کــه بــه نســبت بســیاری از وزارتخانــه
هــا از نیــروی انســانی ،تجهیــزات ،امکانــات ،ســاختمان،
لجســتیک و ســایر قابلیتهــا بــرای نقشآفرینــی و
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اثرگــذاری در حوزههــای مختلــف برخــوردار اســت،
لــذا در وهلــه اول شــهرداری تهــران تــوان نســبی اجــرای
نقــش مســئولیت اجتماعــی خــود را دارد ،از ســویی
شــهرداری تهــران بــا شــرکت هــا و بنگاههخــای مختلــف
اقتصــادی ،ســاختمانی ،تجــاری و غیــره تعامــل دارد و
میتوانــد از ظرفیــت ایــن دســتگاهها هــم بــرای توســعه
مســئولیت اجتماعــی اســتفاده کنــد ،بــه واقــع در بحــث
مســئولیت اجتماعــی دو نقــش میتــوان از شــهرداری
تهــران انتظــار داشــت ،اول اینکــه شــهردرای بــه عنــوان
یــک نهــاد غیردولتــی غیرانتفاعــی بــه مســئولیت اجتماعــی
خــود در بخشهــای مختلــف عمــل کنــد ،از ســویی بــا
توجــه بــه تــوان و ظرفیــت مدیریــت شــهری ،ســایر نهادهــا
و دســتگاهها را بــه مشــارکت در موضــوع مســئولیت
اجتماعــی ترغیــب و تشــویق کنــد ،البتــه چالشهایــی هــم
بــرای مدیریــت شــهری در ایــن زمینــه پیــش میایــد،
مثــا در همیــن بحــث اســیبهای اجتماعــی ،مدیریــت
شــهری بــه عنــوان یــک نهــاد فرعــی تــوان خــود را
بــرای کمــک بــه ســایر دســتگاههای مســئول بــه میــدان
م ـیاورد امــا مــی بینیــم وقتــی مشــکلی در ایــن زمینههــا
کــه وظایــف ذاتــی بهزیســتی و غیــره هســت پیــش مــی
آیــد ،نگاههــا و توقعــات بــه ســمت مدیریــت شــهری
میچرخــد ،یعنــی گاه ایــن مســئولیت اجتماعــی بــه
مســئولیت قانونــی مدیریــت شــهری تبدیــل مــی شــود ،در
حالــی کــه شــاید بــه صــورت قانونــی مدیریــت شــهری
در آن کمتــر ازدیگــران مســولیت قانونــی دارد  ،امــا بــه
هــر حــال ایــن انتظــار و توقــع حتــی در ســطح جامعــه
از مدیریــت شــهری وجــود دارد و بایــد ایــن موضــوع
مدیریــت شــود.
*آیا شــهرداری تهران دارای برنامه و راهبرد
برای تحقق مســئولیت اجتماعی است؟چه برنامه
هایی و با چه اهدافی؟
بحــث مســئولیت اجتماعــی از شــورای چهــارم و بــا
پیگیــری اعضــای اصــاح طلــب شــورای چهــارم از جملــه
ســرکار خانــم دانشــور بــه صــورت جــدی در دســتور
کار مدیریــت شــهری قــرار گرفــت و حتــی در برنامــه
دوم پنــج ســاله شــهرداری تهــران بــه صــورت یــک مــاده
قانونــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،در همیــن رابطــه در
شــورای چهــارم کــه بنــده هــم عضــو آن بــودم مــا طــرح
شــورای مســئولیتپذیری اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی

را تصویــب کــرد کــه ذیــل مفهــوم  csrبــه عنــوان یــک
پــروژه بــزرگ بــرای نهادینــه کــردن مســئولیت پذیــری
اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی آن را تعریــف کردیــم،
یعنــی مــا معتقــد بودیــم شــرکت هــای بــزرگ و معتبــر
کــه در ســطح شــهر تهــران مشــغول فعالیــت و درآمدزایــی
هســتند بایــد نســبت نقــش خــود را در مســائل عمومــی
شــهر ایفــا کننــد ،لــذا تــاش بــر ایــن بــود کــه هــم
نهادهــای درون ســازمانی و هــم بــا اســتفاده از ظرفیــت
شــرکتهای بــرون ســازمانی شــهرداری ایــن موضــوع
را پیــش ببریــم کــه خوشــبختانه تــا حــدود زیــادی ایــن
مفهــوم در مدیریــت شــهری جــا افتــاد و در دوره پنجــم
هــم خوشــبختانه اعضــای محتــرم شــورا موضــوع  csrرا
جــدی گرفتنــد و پیگیریهــای متعــددی در ایــن حــوزه
انجــام شــده و خوشــبختانه در بســیاری از مناطــق تهــران از
ایــن ظرفیــت بــرای پیشــبرد برنامههــای مدیریــت شــهری
اســتفاده شــده اســت ،البتــه قطعــا تــا رســیدن بــه نقطــه
مطلــوب فاصلــه داریــم ولــی مــی توانیــم خــوش بیــن
باشــیم کــه بــا اعتقــاد اعضــای شــورا و مجموعــه مدیریــت
شــهری در اینــده اتفاقــات بهتــری در ایــن زمینــه رقــم
بخــورد ،یکــی از مهــم تریــن برنامههایــی کــه شــهردرای
تهــران میتوانــد دنبــال کنــد همیــن پیگیــری مصوبــه
 csrاســت کــه بــه دالیــل متعــدد در ایــن زمینــه دچــار
عقــب ماندگــی هســتیم.
*جنابعالــی در زمان مدیریت خود چه برنامه
ای برای تحقق مســئولیت اجتماعی داشتید و به
مســئوالن کنونی چه توصیه ای می کنید؟
بنــده در زمــان تصــدی معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی
شــهردرای تهــران عنایــت ویــژهای بــه بحــث مســئولیت
اجتماعــی داشــته ودر اولیــن اقــدام بــا اطــاع از مصوبــه
قانونــی مســئولیتپذیری اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی
بــه دنبــال اجــرای جــدی ایــن مصوبــه بودیــم و تالشهــای
زیــادی هــم در ایــن زمینــه صــورت گرفــت ،ما در ســازمان
خدمــات اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعههــای
معاونــت اجتماعــی و فرهنگــی دبیرخانــه مســئولیت
اجتماعــی را داشــتیم کــه مســئولیت ایــن بخــش را بــر
عهــده داشــت ،متاســفانه بــه دلیــل تغییــرات متعــدد در
آن ایــام تــاش مــا بــرای برگــزاری جلســات شــورای
مســئولیتپذیری اجتماعــی بــا چندیــن وقفــه مواجــه شــد
و پــس از ایجــاد ثبــات در مجموعــه مدیریــت شــهری
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ایــن مســئولیت هــم از بنــده ســلب شــد ولــی بــه جــد
معتقــد بــودم در ایــن حــوزه میتوانیــم قدمهــای بــزرگ
و تاثیرگــذاری را برداریــم بــه شــرطی کــه مجموعــه
مدیریتشــهری ســاختار مناســبی بــرای تحقــق آن فراهــم
میکــرد ،یکــی دیگــر از اقدامــات مــا در ایــن مقطــع
اســتفاده از ظرفیــت ســمنها و انجمــن هــای مردمنهــاد
بــرای اجــرای ماموریتهــای فرهنگــی و اجتماعــی بــود
کــه میتــوان گفــت بــه صــورت غیرمســتقیم بــا موضــوع
مســئولیتپذیری اجتماعــی ارتبــاط داشــت و باعــث
دلگرمــی ســمنها بــرای ایفــای نقــش در حــوزه مدیریــت
شــهری میشــد.
*برای نهادینه کردن و تعمیق مســئولیت
اجتماعی در ســاحت های مختلف زندگی شهری
چه راهکاری ارائه می کنید؟
مســئولیت اجتماعــی از آن دســت مفاهیمــی هســت کــه در
ســطح کالن نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و البتــه رفــع موانــع
و محدودیتهــای قانونــی دارد یعنــی برخــی از اقدامــات
و تصمیمگیریهــا بایــد در ســطوح کالن تصمیمگیــری
اعمــال شــود ،یعنــی برخــی تســهیالت و بســته هــای

تشــویقی بــرای شــرکت هایــی کــه بــه مســئولیت اجتماعــی
خــود پایبنــد هســتند ،اهــدا شــود ،از ســویی ایــن مفهــوم
بــه عنــوان یــک مفهــوم مهــم و حیاتــی بایــد در فضــای
نخبگانــی و رســانهای جامعــه مطــرح و کثیراالســتفاده
شــود تــا همــگان از اهمیــت و ارزش آن آگاه شــوند،
خوشــبختانه حــال درحاضــر هــم مصوبــات و مفــاد قانونــی
نســبتا خوبــی در بحــث مســئولیتپذیری اجتماعــی
وجــود دارد ،امــا بازهــم نیــاز بــه پیگیــری ،بررســی و
دانشافزایــی در نهادهــای آکادمیــک هســتیم تــا بــه
صــورت یــک گفتمــان عمومــی بــه بخشــی از هویــت
ســازمانی دســتگاهها و بنگاههــای اقتصــادی تبدیــل شــود.
در ســاحت شــهروندی هــم بحــث آمــوزش شــهروندی
در تعمیــق موضــوع مســئولیت اجتماعــی شــهروندان
در حوزههایــی مثــل پســماند ،صیانــت از فضــای ســبز،
مبــارزه بــا آســیبهای اجتماعــی و نگهــداری از ثــروت
شــهر مــی توانــد اثربخــش باشــد کــه متاســفانه بــه دلیــل
ورود مدیریــت شــهری بــه ماموریتهــای غیرذاتــی
معمــوال ایــن بخــش از مســئولیت مدیریــت شــهری مغفــول
واقــع مــی شــود.
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گزارش مسئولیت اجتماعی آب معدنی دماوند
به گزارش رسانه مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت دماوند در راستای
مسئولیت اجتماعی خود در زمان کرونایی آب معدنی رایگان به مراکز
بهداشتی ارسال کرد.

اهدای آب به مراکز درمانی و خیریههای

سراسر کشور

مدیریــت مســئولیت اجتماعــی :شــرکت دماونــد بــا دیدگاهــی متفــاوت و همســو بــا
حفــظ و نگهــداری از محیــط زیســت ،پیشــرو در تولیــد بطــری هایــی بــا کمتریــن
مقــدار مصــرف مــواد پالســتیکی مــی باشــد و همچنیــن فعالیــت خــود بــرای بهینــه
ســازی بســته بنــدی در راســتای زمینــی پــاک ،ادامــه خواهــد داد.
شــرکت آبهــای معدنــی دماونــد ،پیشــرو
و بنیانگــذار صنعــت آبهــای بســته بنــدی
ایــران ،فعالیــت خــود را بــه عنــوان تنهــا
واحــد تولیــدی شــهر دماونــد از ســال ۱۳۵۲
توســط شــرکت پریــر فرانســه آغــاز نمــود.
در ســال  ۱۳۸۸عمــده ســهام ایــن شــرکت
توســط شــرکت دنــون فرانســه خریــداری
شــد.
ماحصــل ایــن تغییــر ،ورود جدیدتریــن
خطــوط تولیــد آبهــای بســتهبندی بــا
تکنولــوژی روز و فناوریهــای پیشــرفته
فیلتراســیون میباشــد.
توجــه بــه ایمنــی مصرفکننــده و

بهرهمنــدی از یــک آب آشــامیدنی ســالم،
اولیــن اولویــت محصــوالت شــرکت آبهــای
معدنــی دماونــد مــی باشــد و در همیــن راســتا
از باالتریــن اســتانداردهای کیفیــت در ســطح
جهانــی بهــره میبــرد.
توجــه بــه تمامــی گروههــای مصرفکننــده
و ســایق آنهــا ســبب تولیــد  ۵ســایز بطــری
بــرای مصــارف مختلــف ،از ویژگیهــای
شــرکت دماونــد اســت .کارخانــه دماونــد
بــا خــط تولیــد کرونــس بــا ظرفیــت ۳۶
هــزار بطــری در ســاعت و دو خــط تولیــد
ســیدل بــا ظرفیــت  ۲۰و  ۱۰هــزار بطــری در
ســاعت ،یکــی از بزرگتریــن و مدرنتریــن
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کارخانههــا در تولیــد آب بســتهبندی ایــران
اســت کــه بــا مســاحت  ۶۶هــزار مترمربــع
بــا زیربنــای تولیــد  ۲۲هــزار مترمربــع و
ظرفیــت تولیــد  ۶۶هــزار بطــری آب در
ســاعت ،بزرگتریــن واحــد تولیــدی در
شــهر دماونــد اســت.

دماونــد بیــش از  ۱۰مرکــز توزیــع مســتقیم
و  ۸۰کامیونــت پخــش در بزرگتریــن
شــهرهای ایــران و بیــش از  ۱۰۰نمایندگــی
فعــال در سراســر ایــران دارد.
تهیه و تنظیم  :منیژه بازیار
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سوءاستفاده اقتصادی از بحران کرونا تشدید شده

همزمانی افزایش سوءاستفاده اقتصادی از کرونا
با تشدید بحران کرونا

دانســتنی آنالیــن :در حالــی کــه بحــران کرونــا
در کشــور روز بــه روز شــکل پیچیــده تــری بــه خــود
مــی گیــرد اخبــار ضــد و نقیضــی از سوءاســتفاده از ایــن
بحــران در کشــور بــه گــوش مــی رســد.احتکار اقــام
پزشــکی و ماســک از جملــه نخســتین سوءاســتفاده
هایــی بــود کــه در وضعیــت کرونــا در کشــور رخ داد.
پــس از آن تولیــد ماســک بــا مــواد اولیــه نامرغــوب و
تــاش بــرای صــادرات غیرقانونــی ماســک بــه خــارج از
کشــور نیــز مطــرح شــد .بــا ایــن وجــود در تــازه تریــن
اتفاقــات ناخوشــایند پیرامــون بیمــاری کرونــا اخبــاری
مبنــی بــر تمیــز کــردن و پــرس کــردن ماســک هــای
اســتفاده شــده توســط شــهروندان مطــرح شــده کــه بــا
واکنــش هــای اجتماعــی مختلفــی مواجــه شــده اســت.
دکتــر کیانــوش جهانپــور رئیــس مرکــز روابــط
عمومــی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت
اولیــن مســئولی بــود کــه بــه صــورت رســمی
بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان داد .وی در ایــن
بــاره گفــت :چگونگــی امحــای ماســکهای
مصــرف شــده ،بســیار مهــم اســت .مــردم دقــت
داشــته باشــند کــه ماســکهای مصــرف شــده
میتواننــد بــه نوعــی زبالــه عفونــی تلقــی
چگونگی
شــوند ،بنابرایــن
اهمیت
امحــای آنها
ویژهای

دارد .در ســطح شــهرها خانوادههــا دقــت کننــد
بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال ســوء اســتفاده از ماسـکهای
مصــرف شــده ،وجــود دارد ،بعــد از مصــرف یــا آن را بــه
نوعــی قیچــی کننــد یــا طــوری باشــد کــه قابــل اســتفاده
مجــدد نباشــد ،ســپس آن را داخــل کیســه فریزر قــرار داده
و در ســطلهای زبالــه بیندازند.بــه نظــر مــی رســد تشــدید
بحــران کرونــا در کشــور بــا تشــدید مشــکالت اقتصــادی
مردم،آشــفتگی بــازار ارز،مســکن و خــودرو همــراه شــده
اســت .بــه همیــن دلیــل نیــز مفســدان اقتصــادی تــاش
مــی کننــد از ایــن آب گل آلــود بــه ســود خــود ماهــی
بگیرنــد .پــس از شــیوع ویــروس کرونــا عــدهای دالل کــه
همیشــه چــه در زمــان افزایــش قیمــت بنزیــن ،چــه در زمان
کمبــود گوشــت یــا پوشــک و چــه در زمــان افزایــش نــرخ
ســکه و دالر در صحنــه حاضــر هســتند  ،بــازار ماســک و
الــکل را تحــت کنتــرل خودشــان درآورده و بــا احتــکار،
قیمــت را براســاس منافــع خــود تنظیــم مــی کننــد .ایــن
در حالــی اســت کــه مشــکالت اقتصــادی ســالهای اخیــر
ماننــد کاهــش درآمدهــای نفتــی دولــت ،کاهــش ارزش
پــول ملــی ،مشــکالت اعتبــاری بانکهــا ،و تحریمهــای
ایــاالت متحــده بــا شــیوع ویــروس کرونــا چشــمانداز
را پیــش روی
پیچیدهتــر و نگرانکنندهتــری
اســت .مهــم
اقتصــاد ایــران قــرار داده
اقتصاد
تریــن پیامــد کرونــا بــر
ایــران فقیرتــر
کــردن مــردم
بوده
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اســت .اقتصــاد ایــران قبــل از اینکــه
امــواج ســه گانــه یعنــی ســقوط
قیمــت نفت،بازگشــت تحریــم هــا
وشــیوه ویــروس کرونــا موضوعیــت
پیــدا کنــد در یــک شــرایط نگــران
کننــده و شــکننده ای قــرار داشــت.
براســاس داده هــای رســمی تنهــا در
ســال هــای هــزار و ســیصد و نــود
و هفــت و هــزار و ســیصد نــود و
هشــت و بــر اثــر ندانــم کاری هــا و
تسخیرشــدگی نظــام قاعــده گــذاری
اقتصــادی توســط گــروه هــای غیــر
مولــد ،اقتصــاد ایــران بیــن دوازده
تــا پانــزده درصــد کوچــک شــده
اســت .در کنــار کوچــک شــدن
اقتصــاد در ســه دهــه گذشــته مــا
شــاهد افــول اقتصــاد ملــی در مقیــاس
جهانــی نیــز بــوده ایــم .گــزارش هــای

رســمی وزارت کار بیانگــر ایــن
اســت کــه در ســال هــای
هــزار وســیصد و نــود و هــزار
وســیصد و نــود و یــک در اثــر
بــروز مــوج اول تحریــم هــا
پنــج میلیــون نفــر بــه تعــداد
فقــرای کشــور افــزوده شــده
اســت.این در حالــی اســت کــه
تحریــم هــا شــدید تریــن شــکل
فقــر یعنــی فقــر خوراکــی را نیــز
تشــدید کــرده اســت.در نتیجــه در
شــرایط ترکیبــی کــه مــا بــا تحریــم
ها،ســقوط قیمــت نفــت و ظهــور
کرونــا مواجــه هســتیم شــرایط کشــور
آبســتن اتفاقــات ناگــواری در زمینــه
اقتصــادی خواهــد بود.یکــی از مهــم
تریــن پیامدهــای چنیــن وضعیتــی
افزایــش فســاد اقتصــادی خواهــد

بود.بــه صــورت کلــی فســاد را بایــد
بــه دو بخــش خــرد و کالن تقســیم
بنــدی کــرد .در فســاد کالن در ســال
هــای اخیــر پرونــده هــای مهمــی
افشــا شــده کــه در اغلــب آنهــا پــای
برخــی مســئوالن و یــا نزدیــکان آنهــا
مشــاهده شــده اســت .ایــن پرونــده
هــا بــا بــی اعتمــادی عمومــی نســبت
بــه برخــی ســاختارهای تصمیــم گیــر
جامعــه همــراه بــوده اســت .از ســوی
دیگــر فســاد خــرد در بخــش هایــی
از جامعــه افزایــش پیــدا کــرده کــه
دســت خــود را از همــه بهــره هــای
اقتصــادی کوتــاه مــی بینند و بــه همین
دلیــل تــاش مــی کننــد در وضعیــت
ضــرورت مرتکــب فســادهایی ماننــد
احیــای ماســک هــای اســتفاده شــده
بــه صــورت غیــر بهداشــتی شــوند.
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منشور مسئولیت اجتماعی بانک رفاه کارگران

دانســتنی آنالین:ســازمانها ،نهادهــا و بنگاههایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد بانــک
رفــاه کارگــران در راســتای عمــل بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف
کردهانــد .برخــی از ایــن مراکــز ،سیاسـتهای کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن خــط مشــی
انتخــاب و اجــرا مــی کننــد .امــا در برخــی دیگــر ،عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد شــعار باقــی
میمانــد.

دانســتنی آنالیــن بــا هــدف اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی ،ایــن منشــورها را بازنشــر مــی دهــد.
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعـ ِ
ـای خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات
و سیاســتگذاری بــر اســاس منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان ،بــه افــکار
عمومــی واگــذار میشــود.

بانــک رفــاه کارگــران از بانــک هــای غیردولتــی
اســت کــه بهعنــوان بــازوی ارائــه خدمــات مالــی و
بانکــداری ســازمان تأمیــن اجتماعــی ایــران فعالیــت
میکنــد و در ســال  ۱۳۳۹تأســیس شــده اســت.
معرفی بانک رفاه کارگران
در معرفــی ایــن بانــک آمــده اســت :بانــک رفــاه
کارگــران در اجــرای تبصــره مــاده  ۳۹قانــون بودجــه
ســال  ۱۳۳۸کشــور و مــاده  ۳۸ســازمان بیمههــای
اجتماعــی بــه منظــور ســرمایه گــذاری و بهــره
بــرداری از وجــوه بیمــه کارگــران بــا هــدف کمــک
بــه تأمیــن رفــاه و ایجــاد تســهیالت الزم بــرای رفــع
نیازمندیهــای طبقــه کارگــر در تاریــخ ۲۷/۵/۱۳۳۹
تشــکیل و بــه ثبــت رســید و عملیــات خــود را از

ششــم فروردیــن  ۱۳۴۰بــا افتتــاح شــعبه مرکــزی در
تهــران و شــعبه اصفهــان آغــاز کــرد .ســرمایه اولیــه
ایــن بانــک چهــار صــد میلیــون ریــال و از ســوی
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تأمیــن شــد .بانــک رفــاه
یــک بانــک تجــاری شــناخته شــده و بــا پنجــاه و
هشــت ســال تجربــه در ارائــه خدمــات بانکــی ،بهــره
منــدی از  ۹۷۰۲نیــروی انســانی و در اختیــار داشــتن
 ۱۰۳۳شــعبه فعــال در سراســر کشــور ،مــی کوشــد
از طریــق ارائــه مطلــوب انــواع خدمــات بانکــی،
رضایــت عمــوم اقشــار جامعــه را تأمیــن نمایــد.
ایــن بانــک بــا برخــورداری از اعتمــاد مــردم و
توانمنــدی بــاالی ســرمایه انســانی خــود ،در اجــرای
سیاســتهای کالن اقتصــادی دولــت جمهــوری
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اســامی ایــران بــه ویــژه در
بخــش صــادرات کاالهــای
غیــر نفتــی و تولیــدات صنعتــی
و کشــاورزی ،خدمــات
ارزشــمندی را صــادر کننــدگان
کشــور ارائــه میدهــد .بانــک
رفــاه از نظــر بانکهــای
معتبــر بینالمللــی ،یکــی از
بانکهــای
خوشــنامترین
تجــاری محســوب میشــود
کــه بــا داشــتن کارگــزاران
منتخــب از بانکهــای تــراز
اول دنیــا ،نیازهــای مشــتریان خــود در عملیــات بانکــی
بینالمللــی را مرتفــع میســازد.
منشــور مسئولیت اجتماعی بانک رفاه کارگران

متــن منشــوری کــه دکترعلــی ربیعــی خطــاب
بــه ،مدیــران  ،کارکنــان صنــدوق هــا و شــرکت
هــای ســرمایه گــذاری وابســته بــه وزارت
تعاون،کارورفــاه اجتماعــی قرائــت کــرد بــه
شــرح زیــر اســت :

*نقــش و تأثیرگــذاری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعــی بــا دامنــه عملکــرد وســیع خــود در حــوزه
هــای روابــط کار ،تعــاون و تأمیــن اجتماعــی در نظــام
عالــی تصمیــم گیــری کشــور از آن چنــان اهمیتــی
برخــوردار اســت کــه کارکردهــای درســت و برنامــه
ریــزی شــده
*ایــن وزارتخانــه مــی توانــد از مهــم تریــن شــاخص
هــای کلیــدی در حرکــت بــه ســمت توســعه کشــور
باشــد بــه طــوری کــه بــه جــرأت مــی تــوان گفــت
فعالیــت هــای پویــا و ســازنده ایــن وزارتخانــه و
زیرمجموعــه هــای آن مــی توانــد عــاوه بــر حــوزه
هــای اقتصــادی حــوزه هــای دیگــر بــه ویــژه حــوزه
اجتماعــی را نیــز تحــت تأثیــر قــرار دهــد .بــر اســاس
چنیــن رویکــردی وجایــگاه و نقشــی کــه ایــن
وزارتخانــه مــی توانــد ایفــا نمایــد.
*اینجانــب از ابتــدای تصــدی مســئولیت وزارت
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی بــا دقــت و وســواس

الزم در درجــه اول عملکــرد صنــدوق هــای تأمیــن
اجتماعــی ،بازنشســتگی ،درمانــی ،کشــاورزان،
روســتائیان و عشــایر را مــورد بررســی قــرار داده ام
و در درجــه دوم ،عملکــرد فعالیــت هــای اقتصــادی
ایــن صنــدوق هــا را در قالــب شــرکت هــای ســرمایه-
گــذاری و غیــره مــد نظــر داشــته ام.
*بررســی و مطالعــات انجــام شــده در ایــن مــدت
کوتــاه بیــان کننــده ایــن واقعیــت اســت کــه حجــم
فعالیــت هــای اقتصــادی زیــر مجموعــه ایــن صنــدوق
هــا عــاوه بــر ایــن کــه مــی توانــد نقشــی اساســی و
کلیــدی در اقتصــاد ملــی ایفــا نمایــد مســئولیتی بــس
خطیــر و بــزرگ اســت و آن هــم عبــارت اســت از
حفــظ ،نگهــداری و ارتقــاء ذخایــر و ســرمایه هــای
میلیــون هــا نفــر کارمنــد بیمــه شــده ،بازنشســته و
مســتمری بگیــر کــه نــزد مــا بــه امانــت گذاشــته شــده
تــا بــه هنــگام ســالخوردگی و بازنشســتگی بتواننــد از
یــک زندگــی عزتمندانــه برخــوردار شــوند.
*اصــول مهم بانک رفاه کارگران
از ایــن رو اصولــی را درخصــوص فعالیــت هــای
اقتصــادی شــرکت ســرمایه گــذاری وابســته بــه
صنــدوق هــای یادشــده تبییــن و بــه عنــوان تعهــدی
بــرای قبــول مســئولیت ،از همــه مدیــران و کارکنــان
مــی خواهــم بــه ایــن اصــول بــه طــور جــدی پایبنــدی
الزم را داشــته باشــند.
 -۱رئیسجمهــور و مجلــس محتــرم بــه اینجانــب
بــرای تصــدی وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی،
اعتمــاد کردهانــد .مــن نیــز خــود را بــهواســطه ایــن
13
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اعتمــاد ،در برابــر خــدا ،مــردم ،رئیسجمهــور محتــرم
و مجلــس پاســخگو مــی دانــم و از همــه مدیــران و
کارکنــان نیــز انتظــار دارم بزرگــی ایــن مســئولیت را
درک کــرده و بداننــد کــه همگــی بایــد پاســخگو
باشــیم.
 -۲در چارچــوب قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران و قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن
اجتماعــی مســئولیت اداره کلــی صنــدوق هــای بیمــه
ای بازنشســتگی و زیــر مجموعــه هــای آنهــا در کنــار
حفــظ اســتقالل اداری ،مالــی ،تشــکیالتی و حقوقــی
ایــن صنــدوق هــا بــه لحــاظ پاســخگویی بــه مراجــع
قانونــی بــه عهــده اینجانــب اســت .لــذا براســاس ایــن
مســئولیت قانونــی و بــه عنــوان رئیــس هیــات امنــای
صنــدوق هــا ،باحساســیت تمــام مســائل ایــن صنــدوق
هــا را دنبــال خواهــم کــرد.
شــفافیت و مسئولیت پذیری اجتماعی
 -۳بــرای نظــام منــد شــدن فعالیــت و عملکــرد
شــرکت هــا وحرکــت در راســتای تحقــق اهــداف و
مســئولیت هــای بــر شــمرده شــده در حــوزه اقتصــاد
ملــی و تأمیــن منافــع شــرکای اجتماعــی و ذینفعــان
بــه عنــوان صاحبــان اصلــی ایــن صنــدوق هــا ،ایــن
نــکات بایســتی در دو محــور شــفافیت و مســئولیت
پذیــری اجتماعــی مــورد توجــه و راهنمــای عمــل
قــرار گیــرد.
همچنیــن تأکیــد مــی نمایــد مدیرعامــل و اعضــای
هیــأت مدیــره و مجموعــه صنــدوق هــای بیمــه
ای وابســته بــه ایــن وزارتخانــه صاحبــان مجامــع و
نماینــدگان میلیــون هــا نفــر از کارمنــدان ،کارگــران،
بازنشســتگان و مســتمری بگیــران در صنــدوق
هــا هســتند و نظــارت و پاســخگویی و کنتــرل در
پاســداری از ایــن منابــع از رســالت-های اصلــی آنــان
اســت.
نکات مهم عملکرد
لــذا بــرای تحقــق اهــداف مشــخص شــده و ارتقــاء
ایفــای نقــش دراقتصــاد ملــی و تامیــن منافــع حقیقــی
مــردم بــه عنــوان صاحبــان اصلــی و واقعــی صنــدوق
هــا ،ضــرورت دارد نــکات زیــر مــورد عمــل

قرارگیــرد:
 -۱-۳عضویــت (موظــف یــا غیــر موظــف) هــر
فــرد در هیئــت مدیــره بیــش از یــک شــرکت ممنــوع
اســت .در صورتــی کــه در مــوارد نــادر ،و بــه دلیــل
تخصــص ویــژه و منحصــر بــهفــرد بــودن فــردی،
ضرورتــی بــرای عضویــت ایشــان در هیئــت مدیــره
دو شــرکت وجــود داشــته باشــد ،تصمیمگیــری
درخصــوص آن بــر عهــده مدیــران عامــل محتــرم
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری و صنــدوق هــا اســت
 .بــر ایــن اســاس انتظــار مــیرود افــرادی کــه در
بیــش از یــک هیئــت مدیــره عضــو هســتند در هیئــت
مدیــره یــک شــرکت باقــی مانــده و درمــورد دیگــر
از مدیــران عامــل شــرکت هــای ســرمایه گــذاری
اســتعالم نماینــد .
 -۲-۳بــه عنــوان وظیفــهای دینــی ،اخالقــی و
قانونــی ،هــر گونــه عضویــت در هیئــت مدیرههــا
مبتنــی بــر آشــنایی و مالکهــای خانوادگــی ،و
ســایر معیارهــای غیرتخصصــی و ناکارآمــد ودوســتی
هــای سیاســی ،نبایــد صــورت گیــرد .همچنیــن
اعضــای هیئــت مدیــره یــک شــرکت نبایــد دارای
خویشــاوندی ســببی یــا نســبی درجــه اول یــا دوم
باشــند.
حذف هزینههای تشریفاتی
 -۳-۳الزم اســت هزینههــای تشــریفاتی شــرکتها
بــا جدیــت تمــام کنتــرل شــود .فرهنــگ صرفــه جویی
و قناعــت بایــد بــر ایــن گونــه امــور شــرکتها حاکــم
شو د .
شــنیده ام بــرای یــک مهمانــی ســیصد و پنجــاه
میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت یــا هزینــه آگهــی
تبریــک از جیــب بازنشســتگان پرداخــت شــده اســت
و عجوالنــه در یــک جلســه بــدون طــی تشــریفات
قانونــی و بررســی هــای کارشناســی بخــش اعظمــی
از دارایــی هــای کارگــران را کــه حاصــل دســت
رنــج ســالیانی دراز بــوده اســت را بــه فــروش رســانده
بودنــد و جالــب اینکــه معلــوم نبــود ای دســتور را چــه
کســی صــادر کــرده اســت.
ذکــر ایــن گونــه مــوارد کــه بــه زیــان بازنشســتگان و
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مســتمری بگیــران بــوده اســت موجــب مطــول شــدن
نامــه خواهــد شــد .بنابرایــن ،ضوابــط مربــوط بــه ایــن
گونــه هزینــه هــا نیــز در آییــن نامــه شــرکت هــای
ســرمایه گــذاری مشــخص خواهــد شــد.
بانک رفاه کارگران
 -۴-۳الزم اســت راهیابــی افــراد بــه هیئــت مدیــره
همــه شــرکتها تحــت قاعــده مشــخص و روشــنی
درآیــد .افــراد متخصــص و کســانی کــه ویژگیهــای
تعریــف شــده را داشــته باشــند حتمــاً در هیئــت
مدیرههــا باقــی بماننــد و دیگــران بــا اعضــای جدیــد
دارای ویژگیهــای تعریــف شــده جایگزیــن شــوند.
 -۵-۳هیئــت امنــا مخالــف پرداخــت حقــوق مناســب
مطابــق قانــون و عــرف بــه افــراد متخصــص کــه
قادرنــد تصمیمــات مناســب را بگیرنــد و پایــداری و
ســودآوری شــرکتها را تضمیــن کننــد و عملکــرد
شــرکت هــا را متحــول ســازند نیســت.
البتــه مدیــران متعهــد و توانمنــد ،بایــد بــا آســودگی
خاطــر بــه انجــام وظائــف ومســئولیت هــای خــود
بپردازنــد امــا هــر گــوه ریخـت و پــاش و گشادهدســتی

در پرداخــت حقــق ،پــاداش و مزایــای غیرمعمــول بــه
مدیــران ،قابــل مواخــذه اســت.
در واقــع الزم اســت بیــن حقــوق اعضــای هیئــت
مدیــره و ســودآوری شــرکت هــا رابطــه منطقــی
برقــرار شــود .بــر ایــن اســاس ”،آییــن نامــه ســامت
هزینههــا ” تنظیــم و بــه تصویــب هیئــت امنــا خواهــد
رســید کــه در آن دامنــه پرداخــت هــا بــا ســوددهی
شــرکت هــا متناســب خواهــد شــد.
مدیریــت علمی در بانک رفاه کارگران
 -۶-۳هیئــت مدیرههــا موظــف هســتند برنامــه
شــرکتها را بــه ســمتی هدایــت کننــد کــه مدیریــت
علمــی در شــرکتها گســترش یابــد و راه تعامــل
متخصصــان و عالمــان کشــور بــا شــرکتها گشــوده
شــود.
آنــان موظفانــد افــراد متفکــر و نخبــگان جــوان
را در کنــار صندوقهــا بــهکار گیرنــد و ایدههــای
نوآورانــه ،خــاق و راهگشــای آنــان را در مدیریــت
شــرکتها جــاری ســازند .در ضمــن ،در انتخــاب
افــراد بایــد تخصــص ،پاکدســتی ،دلســوزی و عــدم
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اعمــال گرایــش هــای سیاســی در محیــط شــرکت
لحــاظ شــود.
بــر ایــن اســاس الزم اســت هــر شــرکت ضمــن
راه انــدازی نظــام پیشــنهادات در داخــل ،کمیتــه
فکــری و مشــورتی ای متشــکل از حداقــل دو نفــر
از کارکنــان توانمنــد و نــوآور بــه انتخــاب مدیــران
عملیاتــی و یــک نفــر از اعضــای هیئــت مدیــره بــه
انتخــاب هیئــت مدیــره و دو نفــر صاحــب نظــر از
خــارج از شــرکت را تشــکیل داده و فرایندهــا،
فعالیتهــا و عملکردهــای کنونــی را ارزیابــی و
راهکارهــای بهبــود آن را بــه هیئــت مدیــره ارائــه
کننــد .ایــن کمیتــه در صــورت نیــاز مــی توانــد بــه
طــور مســتمر فراینــد پایــش فعالیــت شــرکت را
دنبــال کنــد و بــه عنــوان بــازوی فکــری و مشــورتی
هیئــت مدیــره عمــل کنــد.
شــفافیت در مقابل ذی نفعان
 -۷-۳شــفافیت اطالعــات مــی توانــد بــا ایجــاد
نظــارت عمومــی ،زمینــه هــای بهبــود کارایــی
عملکــرد بــوده و مانعــی بــر ســر راه ســوء اســتفاده
هــای احتمالــی گــروه هــای سیاســی از منابــع قابــل
توجــه ایــن صنــدوق هــا باشــد .همچنیــن بــاور بــه
پاســخگویی بــه ذی نفعــان در دولــت یازدهــم و
انتشــار اطالعــات کافــی در خصــوص وضعیــت ایــن
صنــدوق هــا حــق مســلم ذی نفعــان اســت.
از اینــرو شــرکت هــای وابســته بــه صنــدوق هــای
بیمــه هــای اجتماعــی مــی بایســت شــفافیت در
مقابــل ذی نفعــان را ســرلوحه فعالیــت هــای خــود
قــرار داده و در ایــن زمینــه بــه مــوارد زیــر توجــه
کننــد:
 -۸-۳انتشــار و روزآمدســازی اطالعــات مربــوط بــه
انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت هــا همــراه
بــا ســوابق تحصیلــی و تخصصــی آنهــا از دیگــر
فرآیندهایــی اســت کــه مــی توانــد زمینــه ســاز
نظــارت بیشــتر ذی نفعــان را بــر عملکــرد بهتــر ایــن
صنــدوق هــا فراهــم ســازد
 -۹-۳الزم اســت بــه طــور ادواری گــزارش عملکرد
شــرکتها و صندوقهــا بــا شــفافیت تمــام منتشــر

شــود تــا صاحبــان صندوقهــا ،صاحبــان ســهام،
و ســایر ذیحقــان از وضعیــت آن اطــاع شــفاف
داشــته باشــند و همچنیــن گــزارش هــای ادواری
تهیــه و منتشــر شــود.
توجه به آییننامه نظام راهبری شــرکتی
 -۱۰-۳از اعضــای هیئــت مدیرههــا و مدیــران
شــرکتها انتظــار مــیرود برنامههــای دقیــق
بــرای اجتنــاب از روزمرگــی داشــته باشــند،
شایستهســاالرانه عمــل کننــد ،و سیاســتهایی را
تنظیــم کننــد کــه ســودآوری شــرکتها را تضمیــن
نماینــد .بــر ایــن اســاس ،مدیــران عامــل تمــام
شــرکت هــا موظفنــد تــا پیــش از پایــان ســال ۱۳۹۲
برنامــه هــای خــود را بــرای ســال  ۱۳۹۳تدویــن
نماینــد.
 -۱۱-۳هیئــت مدیرههــا موظفانــد آییننامــه
«نظــام راهبــری شــرکتی» را بــرای شــرکت خــود
تدویــن کــرده و ضمــن انتشــار بــرای کارکنــان،
نســخه ای از آن را نیــز همــراه بــا برنامــه ســال ۱۳۹۳
شــرکت بــرای مراجــع باالتــر ارســال کننــد .در ایــن
آییــن نامــه الزم اســت فرایندهــا ،قواعــد ،سیاســتها،
قوانیــن و نهادهایــی کــه روش شــرکت از نظــر اداره،
راهبــری و یــا کنتــرل را تعییــن مــی کننــد بــه طــور
شــفاف تعریــف شــوند؛ بــه گونـهای کــه روابــط بیــن
” ذینفعــان” و هدفهایــی کــه براســاس آنهــا شــرکت
اداره میشــود بــه صــورت روشــن مشــخص شــده
باشــد.
بنابــر ایــن مدیــران صنــدوق هــا در ســاختار
تشــکیالتی خودکارگروهــی را طراحــی کننــد کــه
وظیفــه آن مطالعــه بســترهای ارتقــای ســامت مالــی
در واحدهــای کســب و کار و شناســایی گلــوگاه
هــای فســاد باشــد تــا نتیجــه ایــن مطالعــات در
ارتقــای ســامت مالــی و حــذف گلــوگاه هــای
فســاد بــه کارگرفتــه شــود.
توجــه بــه وجــدان ســرمایه گــذاری صاحبــان
صنــد و ق
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 -۴بــار دیگرتاکیــد مــی نمایــد ســرمایه هــای ایــن
صنــدوق هــا چیــزی جزحقــوق بازنشســتگان ،مســتمری
بگیــران و میلیــون هــا انســان شــریف از قشــر هــای
آســیب پذیــر نیســت و در هــر تصمیــم بایــد زندگــی
دشــوار کارگــران ،بازنشســتگان و رنــج خانــواده هــای
بــی سرپرســت را برســرخود احســاس کنیــم شــود.
وظیفــه ای نداریــم جــز آنکــه از درد و رنــج آنــان
بکاهیــم ،مدیــران همــواره بایســتی نــدای وجــدان
خویــش را بشــنوند و کســانی را برمصــدر امــور بنشــانند
کــه ایــن نــدای وجــدان را هــر لحظــه دردرون خویــش
مــی شــنوند و بــه آن عمــل مــی کننــد .همــکاران عزیــز
شــما فقــط مدیــر بنــگاه کســب و کار اقتصــادی نیســتید
بلکــه دارای مســئولیت اجتماعــی فراگیــر هســتید و
تــاش شــما بــا حــق نســل هــای آینــده و بــا غــم و
شــادی یــک بازنشســته و یــک مســتمری بگیــر کــه
تکیــه گاهــی جــز حقــوق و دســتمزد خــود نــدارد گــره
خــورده اســت.
شــما مدیریــت پــس انــداز میلیــون هــا نفــر دســتمزد
بگیــر را برعهــده داریــد و ســرمایه آنهــا را مدیریــت
مــی کنیــد بنابرایــن در هــر لحظــه از کار خــود و

تصمیــم گیــری هــا در مــورد منابــع مالــی بایــد فقــر و
رنــج صاحبــان صنــدوق را بیــاد آوریــد.
نظــارت مردمی بر عملکرد بانک رفاه کارگران
در پایــان از ملــت شــریف ایــران بــه ویــژه شــرکای
اجتماعــی و ذینفعــان کــه در واقــع صاحبــان اصلــی
ســرمایه هــای صنــدوق هــای بیمــه ای و بازنشســتگی
هســتند و در کنــار آن از رســانه های جمعــی می خواهم
بــه عنــوان دیــده بانــی امــن بــر مجموعــه عملکردهــای
صنــدوق بیمــه ای و بازنشســتگی و شــرکت هــای
ســرمایه گــذاری بــه منظــور اجرایــی شــدن مفــاد ایــن
منشــور از همــه ظرفیــت هــای قانونــی بــرای نظــارت
اســتفاده و گزارشــات خــود را بــه افــکار عمومــی و
اینجانــب ارائــه کننــد و بــه همیــن نحــو انتظــار دارد از
اقدامــات مثبــت و حرکــت هــای ســازنده بــه ســوی
اهــداف و پاســداری از حقــوق ذینفعــان و شــرکای
اجتماعــی حمایــت نیــز شــود.
تهیه و تنظیم  :بهرام حسن پور
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دکتر حبیب اهلل مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت وگو با«رسانه
مسئولیت اجتماعی»:

سازمان بهزیستی به دنبال
فراگیری مسئولیت

اجتماعی است

* سازمان
بهزیستی در راستای
تحقق مسئولیت اجتماعی چه
اقداماتی انجام داده است؟

معاونــت اجتماعــی ســازمان بهزیســتی یکــی از مهــم تریــن
نهادهایــی اســت کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی تأثیرگــذار
اســت.این ســازمان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا آســیب هــای
اجتماعــی از نزدیــک بــا ایــن آســیب هــا و راه حــل آنهــا
آشــنایی دارد .در ســال هــای گذشــته ایــن ســازمان بــا تشــکیل
اوژانــس اجتماعــی تــاش کــرده بــرای آســیب هــای اجتماعــی
کشــور راه حــل مناســب پیــدا کند.بــه همیــن دلیــل و بــرای
تحلیــل و بررســی مهــم
اقدامــات
تریــن
صــورت گرفتــه از
ســازمان بهزیســتی
کشــور،در زمینــه
تقویت «مســئولیت
اجتماعــی» رســانه
«مسئولیت
اجتماعــی» با

دکتــر حبیــب اهلل مســعودی فرید معــاون اجتماعی
ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.

*ســازمان بهزیســتی در راســتای تحقــق
مســئولیت اجتماعــی چــه اقداماتــی انجــام
داده اســت؟

ســازمان بهزیســتی در راســتای تحقــق مســئولیت
اجتماعــی ارتباطــات خــود را بــا خیریــن کشــور
افزایــش داده اســت.به همیــن دلیــل نیــز در شــرایط
کنونــی نــود و ســه درصــد خدمات ســازمان بهزیســتی
توســط بخــش غیــر دولتــی انجــام مــی شــود.در حــوزه
کــودکان بــی سرپرســت و یــا سرپرســتان غیــر موثــر ما
در حــدود ششــصد و شــصت مرکــز داریــم کــه اغلــب
خدماتــی کــه در ایــن مراکــز صــورت مــی گیــرد
توســط موسســات خیریــه انجــام مــی شــود.از ســوی
دیگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال ایــن اســت
اقدامــات موثــری را در راســتای مســئولیت اجتماعــی
در ســطح فــردی و نهــادی انجــام بدهد.هــدف
اصلــی نیــز بهــره وری بیشــتر ســازمان بهزیســتی از
مســئولیت اجتماعــی اســت .یکــی از مســئولیت هــای
اصلــی ســازمان بهزیســتی جلــب مشــارکت مــردم و
ســازمان هــای مــردم نهــاد اســت .ایــن موضــوع نیــز
از رویکــرد مســئولیت اجتماعــی دنبــال مــی شــود کــه
انشــاهلل در آینــده بــه نتیجــه موثــر برســد.
*ســازمان بهزیســتی کشــور در زمینــه تحقــق
مســئولیت اجتماعــی بــا چــه چالــش هایــی
مواجــه اســت؟
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ســازمان بهزیســتی در زمینــه ارتبــاط بــا مــردم و
شناســاندن رویکــردی هــای موثــر در مســئولیت
اجتماعــی بایــد تــاش بیشــتری از خــود
نشــان بدهــد.در ایــن زمینــه رســانه هــای
گروهــی نیــز نقــش مهمــی
تابستان ۹۹

دارد و مــی تواننــد بــه عنــوان یــک بــازوی تأثیــر گــذار
بــا فراگیــری مســئولیت اجتماعــی در کشــور کمــک
کنند.مــا بایــد تــاش کنیــم رویکــرد مســئولیت اجتماعــی
را در ســطوح مختلــف جامعــه فراگیــر و اجتماعــی کنیــم.
در مرحلــه نخســت مــا بایــد مفهــوم مســئولیت اجتماعــی
را بــرای مــردم بــه صــورت شــفاف تشــریح و تبییــن
کنیــم.در کشــورهای مختلــف مــدل هــای مختلفــی
بــرای تحقــق مســئولیت اجتماعــی بــه خصــوص در بیــن
شــرکت هــا وجــود دارد .بســیاری از ایــن شــرکت هــا
نیــز بــه صــورت داوطلبانــه در ایــن زمینــه فعالیــت مــی
کنند.ایــن شــرکت هــا جوایــزی را در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی در نظــر مــی گیرنــد و بســیاری از مــردم بــه
مســائل مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی عالقــه منــد مــی
شــود .در ایــن کشــورها مســئولیت احتماعــی یــک ارزش
بــه شــمار مــی رود.بــه نظــر مــی رســد بــرای شــرکت هــای
مختلــف ایــن مســأله کــه وظایــف مرتبــط بــا مســئولیت
اجتماعــی خــود را بــه خوبــی انجــام بدهنــد ازاهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت.
*راهــکار شــما بــرای تقویــت رویکــرد مســئولیت
اجتماعــی در ســازمان بهزیســتی چیســت؟

در مرحلــه نخســت رویکــرد مســئولیت اجتماعــی نیــاز بــه
فرهنــگ ســازی در ســطح گســترده دارد .بایــد مســئولیت
اجتماعــی بــه یــک فرهنــگ و ارزش در جامعــه تبدیــل
شــود .بــه همیــن دلیــل شــرکت هایــی کــه در زمینــه
مســئولیت اجتماعــی فعالیــت هــای موثــری انجــام مــی
دهنــد بایــد حمایــت شوند.بســیاری از شــرکت هــای
هزینــه هــای تحقیقــات در زمینــه ســامت و رویکردهــای
اجتماعــی ماننــد مســئولیت اجتماعــی را برعهــده گرفتــه

اند.هــدف اصلــی ایــن شــرکت هــا نیــز انجــام دادن
مســئولیت اجتماعــی خــود اســت.
اولیــن راه جلوگیــری از بــروز آســیب هــا افزایــش
آگاهــی مــردم اســت.افزایش آگاهــی مــردم از آســیب
هــای مختلــف همــواره بــا کاهــش بــروز آســیب در
جامعــه رابطــه ی مســتقیمی داشــته اســت .ســازمان
بهزیســتی کشــور بــا ارائــه ی خدماتــی از گســتره ی
فیزیکــی تــا فرآینــدی ،هــم افزایــی میــان خدمــات
مختلــف را افزایــش داده و ســطح راحتــی و رضایــت
مراجعــه کننــده را بــاال مــی برد.بنــده معتقــدم در طراحــی
سیاســتهای اجتماعــی بایــد نــگاه سیســتماتیک داشــته
باشــیم .ممکــن اســت از وضعیــت موجــود راضــی نباشــیم
امــا نــگاه امیدوارانــه بــه رونــد آســیبها نیــز ضــروری
اســت چــرا کــه مــا هماکنــون در منطقــه ،کشــوری
موفــق در زمینــه مداخلــه در آســیبهای اجتماعــی
هســتیم ،هــر چنــد بــا ایدهآلهایمــان فاصلــه داریــم.
در شــرایط کنونــی كــودكان بــه دلیــل ایــن كــه در
وضعیــت آســیبپذیرتری قــرار دارنــد ،در اولویتهــای
برنامههــای مــا هســتند .ارتقــای وضــع رفــاه و بهزیســتی،
پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی ،مداخلــه بهنــگام و
توانمندســازی كــودكان آســیبدیده در دســتور كار مــا
قــرار دارد .موضــوع دیگــری كــه بــرای مــا مهــم اســت
حــوزه زنــان و خانــواده اســت.
بــه همیــن دلیــل مــا تــاش مــی کنیــم در ایــن زمینــه هــا را
همراهــی و همــکاری مــردم دســتآوردهای بهتــری نســبت
بــه گذشــته داشــته باشــیم.

9
19
تابستان ۹۹

محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفت وگو با«رسانه مسئولیت
اجتماعی»:

مسئولیت اجتماعی در شکست کرونا نقش تعیین

کننده ای دارد

یکــی از امــکان هــای بــروز مســئولیت گفــت وگــو را مــی خوانیــد:
اجتماعــی در تهــران واکنــش مــردم به *مســئولیت اجتماعــی مــردم
بحــران کرونــا اســت .شــاید در ابتــدا تهــران در بحــران کرونــا بــه چــه
مــردم تهــران عمــق بحــران کرونــا را میــزان رضایــت بخــش بــوده
جــدی نگرفتنــد امــا پــس از مدتــی بــا اســت؟
پررنــگ شــدن مســئولیت اجتماعــی واقعیــت ایــن اســت کــه شــهر تعطیــل
همــکاری هــای الزم را بــا مســئوالن بــردار نیســت .در شــرایط کنونــی
انجــام دادنــد .بــا ایــن وجــود پــس از بیــش از هفتــاد درصــد جمعیــت ایــران
پایــان محدودیــت هــا برخــی اهمــال شــهر نشــین و بیــش از پنجــاه درصــد
کاری هــا در رفتــار مــردم باعــث شــد کالنشــهر نشــین هســتند.به همیــن
کــه مســئوالن شــهر تهــران دوبــاره دلیــل بــرای زیســت پنجــاه درصــد
تصمیــم گرفتنــد محدودیــت هــا را جمعیــت کشــور در کالنشــهرها بایــد
بــاز گرداننــد .بــه همیــن دلیــل و بــرای بخــش هایــی از جامعــه بــه فعالیــت
تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت خــود ادامــه بدهند.ایــن فعالیــت هــا
اجتماعــی در بحــران کرونــا در شــهر نیــز در راســتای مســئولیت اجتماعــی
تهــران رســانه« مســئولیت اجتماعــی» قــرار دارد .بــه عنــوان مثــال در
بــا ســید محمــود میرلوحــی عضــو شــهر تهــران بــرای بــرآورده کــردن
شــورای شــهر تهــران گفــت وگــو خدمــات زندگــی مــردم شــهر تهــران
کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن در حــدود یــک میلیــون نفــر بایــد

در هــر شــرایطی فعالیــت خــود را
انجــام بدهند.آیــا مــردم تهــران بــدون
برق،آب،گاز،تلفــن و مــواد غذایــی
قــادر بــه زندگــی کــردن هســتند؟در
بحــران کرونــا در حــدود ســی و دو
هــزار تحــت بیمارســتانی مهیــا شــده
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
بــرای هــر تخــت بیمارســتانی ده نفــر
بایــد خدمــات ارائــه کننــد.از ســوی
دیگــر در شــهرداری تهــران در
حــدود صدوچهــل هــزار نیــرو بایــد
فعالیــت کننــد تــا ایــن شــهر روی پــای
خــود بایســتد.روزانه هفــت و هــزار و
پانصــد تــن پســماند از شــهر تهــران
خــارج مــی شــود کــه ایــن مســئولیت
برعهــده شــهرداری اســت و ایــن
اتفــاق بــه صــورت روزانــه رخ مــی
دهد.ایــن وضعیــت دربــاره فروشــگاه
هــای شــهروند و بــازار میــوه و تــره
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بــار نیــز وجــود دارد .در تهــران در حــدود پنجــاه هــزار *راهــکار شــما بــرای تقویــت مســئولیت اجتماعــی
هکتــار بوســتان وجــود دارد کــه نیــاز بــه آبیــاری و در تهــران بــرای مقابلــه بــا کروتــا چیســت؟

نگهــداری دارند.مجموعــه ایــن فعالیــت هــا بیــان گــر ایــن
اســت کــه در تهــران بایــد یــک میلیــون نفــر فعالیــت کننــد
تــا بقیــه مــردم قــادر بــه زندگــی باشــند.نکته دیگــر اینکــه
تــا زمانــی کــه واکســن بیمــاری کرونــا کشــف نشــود نمــی
تــوان پایــان ایــن بیمــاری را اعــام کــرد .از ســوی دیگــر
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ویــروس کرونــا بــرای مــدت
زمــان طوالنــی در جامعــه وجــود داشــته باشــد .بنابرایــن
مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه بایــد بــرای مدتــی بــا
مســئولیت اجتماعــی و رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی
بــا ایــن بیمــاری کنــار آمــد و بــا آن زندگــی کــرد.
*آیــا مســئولیت اجتماعــی در شــهر تهــران بــه
انــدازه ای اســت قــوی و نهادینــه شــده اســت کــه
شــرایط بــرای همزیســتی بــا کرونــا بــرای مدتــی
طوالنــی مهیــا باشــد؟

مــا در ایــن زمینــه نیــاز بــه آمــوزش داریــم .در شــرایط
خطیــر کنونــی مــردم بایــد بــا رعایــت بهداشــت فــردی
و جمعــی و همچنیــن رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی
بــه بهبــود وضعیــت و آســیب نرســیدن بــه
دیگــران کمــک کنند.مهــم تریــن اقــدام
در ایــن زمینــه نیــز در خانــه مانــدن و
پرهیــز از خــروج غیــر ضــروری از منــزل
است.براســاس اطالعاتــی کــه بــه دســت
مــا رســیده اغلــب مبتالیــان بــه صــورت
خانوادگــی بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده
انــد .در اغلــب مــوارد بــا ابتــای یکــی از
اعضــای خانــواده بقیــه نیــز بــه کرونــا مبتــا
شــده انــد .ایــن وضعیــت نشــان مــی دهــد
کــه بیشــترین نــوع ابتــا بــه بیمــاری کرونــا
از طریــق اعضــای خانــواده بــوده اســت.
کرونــا بــا کســی شــوخی نــدارد و کســانی
کــه هنــوز ایــن بیمــاری را جــدی نگرفتــه
انــد بایــد بــه ایــن مســأله توجــه کننــد کــه
ایــن بیمــاری بــا کوچــک تریــن تمــاس و قــرار گرفتــن
فــرد در موقعیــت بیمــاری منتقــل مــی شــود.واقعیت ایــن
اســت کــه تــا زمانــی کــه مــردم تحمــل دارنــد بایــد در
منــازل خــود بماننــد تــا ایــن بیمــاری از بیــن بــرود و یــا
شــکل کمرنــگ تــری بــه خــود بگیــرد.

در شــرایط کنونــی مــا در بــا تحریــم هــای بیــن المللــی
مواجــه هســتیم .بــه همیــن دلیــل بخــش هایــی از جامعــه
بایــد فعالیــت اقتصــادی و اجتماعــی خــود را انجــام بدهنــد
تــا چرخــه زندگــی مــردم بــا چالــش ایجــاد نشــود .مســأله
مهــم اینکــه بخــش هــای عمــده ای از مــردم کــه در مــاه
هــای گذشــته در منــزل مانــده انــد در شــرایط کنونــی بــا
چالــش هــای جــدی اقتصــادی مواجــه هســتند و در تأمیــن
مایحتــاج خــود بــا مشــکل مواجــه هســتند.هنوز نمــی تــوان
شــرایط را عــادی اعــام کــرد .اگــر شــرایط را عــادی
اعــام کنیــم بایــد هزینــه هــای ســنگین تــری ماننــد آنچــه
در ایتالیا،اســپانیا و آمریکا رخ داده را بپردازیم.کشــورهایی
ماننــد آمریــکا و انگلیــس کــه در ابتــدا ویــروس کرونــا را
جــدی نگرفتنــد در نهایــت هزینــه هــای بســیار ســنگینی
در مقابــل ایــن اپیدمــی پرداخــت کــرده انــد.در نتیجــه در
مواجهــه جــدی بــا ایــن ویــروس هیــچ تردیــدی وجــود
نــدارد .بــا ایــن وجــود در حیــن مبــارزه جــدی بایــد جامعــه
را بــه ســمت عــادی ســازی رهنمــون کنیــم و بــا کرونــا بــه

صــورت هدفمنــد مبــارزه کنیم.مــا بایــد بــا تعــادل برقــرار
کــردن بیــن جــان و نــان بــه ســمت جلــو حرکــت کنیــم تــا
در نهایــت موفــق شــویم ایــن ویــروس را شکســت بدهیــم.
در ایــن زمینــه مســئولیت اجتماعــی نقــش تعییــن کننــده
ای دارد.
21
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گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت تام ایران خودرو

مدیریــت مســئولیت اجتماعــی :مســئولیت اجتماعــی شــرکتی مجموعــه وظایــف و
تعهداتــی اســت کــه شــرکت بایســتی در جهــت حفــظ ،مراقبــت و کمــک بــه جامعـهای
کــه در آن فعالیــت میکنــد ،انجــام دهــد.

بــه گــزارش رســانه مدیریــت مســئولیت
اجتماعــی بــه نقــل از شــرکت تــام ایــران
خــودرو تعهــد بــه جامعــه و محیــط زیســت از
ارکان اصلــی شــرکت تــام بــه عنــوان یکــی از
شــرکت هــای پیشــرو ایــران در زمنیــه هــای
صنعتــی و مهندســی اســت.
مســؤولیتهای اجتماعــی بــه عنــوان یــک اصل
کلــی در تمــام ســطوح شــرکت تــام جــاری
اســت.
تــاش هــای گســترده در انتقــال دانــش و
بومــی ســازی تکنولــوژی و در نظــر داشــتن
باالتریــن اســتاندارد هــای بیــن المللــی در
انجــام پــروژه هــا و کســب جایــزه هــای
متعــدد تعالــی ســازمانی گواهــی بــر ایــن

مدعــا اســت.
شهریور :۱۳۹۷
برگــزاری جشــنواره تابســتانه فرزنــدان تــام
جهــت ارتقــای مهــارت هــای فکــری ،عملــی
و کار جمعــی
این جشــنواره برای نخســتین بار و در راســتای
مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت تــام بــا
ســرفصلهای بازیهــای متنــوع فکــری،
هیجانــی و ســرگرمی در محــل شــرکت
تــام برگــزا ر شــد و طــی آن ردههــای ســنی
پیشدبســتانی ،دبســتان بالــغ بــر  ۸۵درصــد
و در مقطــع دبیرســتان بالــغ بــر ۵۰درصــد
مشــارکت داشــتند و بــه رقابــت بــا هــم در
فضایــی دوســتانه پرداختنــد.
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در پایان نیز به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

آبان سال :۱۳۹۷
خرید و ارسال  ۱۴عدد کانکس جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در آبان سال ۱۳۹۷
تهیه و تنظیم :شیرین جمشیدی
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فرشید پورحاجت دبیر کانون
انبوه سازان در گفت وگو با«رسانه
مسئولیت اجتماعی»:

کانون انبوه ســازان

«مسئولیت اجتماعی»
را تکلیف می داند

چالــش مســکن روزبــه روز عمیــق تــر مــی شــود و در شــرایط
کنونــی بــازار مســکن روزهــای آشــفته ای را پشــت ســر مــی
گذارد.براســاس آمــار رســمی قیمــت مســکن در تهــران از
ســال نــود و دو تــا نــود و نــه چهارصدبرابــر شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه چالــش هــای بخــش مســکن همچنــان
وجــود دارد و ایــن احتمــال وجــود دارد کــه قیمــت مســکن
همچنــان بــه صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد .بــه همیــن
دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت اجتماعــی در
بخــش مســکن و ســاخت و ساز«رســانه مســئولیت اجتماعــی»
بــا فرشــید پورحاجــت دبیــر کانــون انبــوه ســازان کشــور
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو
را مــی خوانیــد:
مســئولیت اجتماعی در رویکرد انبوه سازی *مسکن
چه جایگاهی دارد؟آیا مســئولیت اجتماعی در این
زمینه فردی است یا نهادی؟
موضــوع مســئولیت اجتماعــی در کانــون هــای تخصصــی و
تشــکل هــای مــردم نهــاد بــه شــکلی کــه در اساســنامه هــای
آنهــا تدویــن شــده وجــود دارد.در واقــع مســئولیت

پذیــری اجتماعــی افــراد بــوده کــه ســبب تشــکیل
تشــکل هــای مــردم نهــاد شــده اســت.بخش خصوصــی
نیــز در حــوزه ســاخت و ســاز مســکن و ســاختمان بــه
واســطه رســالتی کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و
مســئولیت پذیــری نســبت بــه زندگــی مــردم داشــته بــه
فعالیــت از زمینــه صنفــی و تخصصــی خــود مشــغول
اســت.بخش خصوصــی و کانــون انبــوه ســازان مســئولیت
اجتماعــی را یــک تکلیــف بــرای خــود مــی دانند.بــه
همیــن دلیــل تــاش مــی شــود مســئولیت اجتماعــی خــود
را رعایــت کننــد و ایــن مهــم را نســبت بــه ســایر بخــش
هــای مرتبــط بــا موضــوع انبــوه ســازان گســترش بدهنــد.
اینکــه بــدون ارایــه خدمــات و زیرســاخت ،در بیابــان
ســاخت و ســاز کنیــم کار درســتی نیســت .مســکن ،شــهر
و شــهرک بــه عنــوان یــک موجــود زنــده احتیــاج بــه
تنفــس دارد .مســکن ،کاالیــی اســت کــه مــردم بایــد در
آن احســاس آرامــش ،زندگــی و طــراوت کننــد ،لــذا
ایــن مســائل بایــد در شهرســازی لحــاظ شــوند .جــدا از
زیرســاختهای ضــروری ،ایجــاد فضاهــای آموزشــی،
فرهنگــی و تفریحــی نیــز الزم اســت .در حــوزه مســکن
اجتماعــی در تمــام کشــورها مســکنهای اجتماعــی بــرای
دهکهــای خــاص برنامهریــزی میشــود .دهکهایــی
کــه هی ـچگاه قــدرت و تــوان خان ـهدار شــدن را ندارنــد
مــورد توجــه دولــت قــرار میگیرنــد .در کشــور ،مــا نیــز
ســازمانهایی را داریــم کــه هــم از لحــاظ قانونــی ایــن
وظیفــه بــرای آنهــا تعریــف شــده و هــم ردیــف بودجـهای
اختصاصــی بــرای ایــن امــر دارنــد؛ کمیتــه امــداد ،ســازمان
بهزیســتی ،بنیــاد مســتضعفان ،بنیــاد مســکن و ماننــد اینهــا
دارای وظایــف قانونــی در ایــن زمینــه هســتند .بــا ایــن
همــه بــه نظــر میرســد تمــام ایــن ســازمانها بهرغــم
در اختیــار داشــتن منابــع مالــی نتوانســتهاند مشــکل
مســکن مخاطبــان خــود را حــل کننــد.
*مهم ترین چالش های موجود
در زمینه تحقق مسئولیت
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اجتماعی در زمینه ساخت و
ساز و مسکن چیست؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط
کنونــی تحقــق مســئولیت اجتماعــی
در زمینــه ســاخت و ســاز و مســکن
کار بســیار دشــواری اســت.امروز
دولت،بخــش خصوصی،تشــکل هــای
کارفرمایــی و کارگــران را رقیــب خــود
مــی داند .ایــن رقابــت ناصواب بــه دلیل
اینکــه دولــت در ایــن زمینــه قــدرت
بیشــتری دارد و بخــش خصوصــی از
قــدرت کمتــری برخــوردار اســت چانــه
زنــی هــا را ســخت مــی کند.ایــن در
حالــی اســت کــه در چنیــن شــرایط
نابرابــری نیــز بخــش خصوصــی و
تشــکل هــای مــردم نهــاد همــه تــاش
خــود را انجــام مــی دهنــد .بخــش
خصوصــی همیشــه آمــاده بــوده اســت
تــا وظیفــه و ســهم خــود را ایفــا کنــد،
امــا وقتــی از اقتصــاد صحبــت میکنیــم
بایــد ایــن مســاله را در نظــر بگیریــم کــه
آیــا بخــش خصوصــی در ورود بــه یــک
موضــوع میتوانــد از منافــع اقتصــادی
مــورد انتظــارش بهرهمنــد شــود .بــا
ایجــاد جذابیتهــا و پتانســیل میتــوان
از ظرفیتهــای بخــش خصوصــی در
حــوزه مســکن بــه خوبــی بهرهمنــد شــد.
در تجــارب موفــق ،کشــورها مشــکل
مســکن دهکهــای پاییــن درآمــدی
را بــا کمــک سیاســتگذاری درســت و
بــه کمــک بخــش خصوصــی مرتفــع
میکننــد .در کشــور مــا نیــز نهادهــای

مجــری دولتــی
بایــد ورود کننــد و
در ایــن زمینــه گام
بردارنــد .دولتهــا
هیچوقــت ســازنده
خوبــی نبودهانــد.
امــا منابــع زیــادی در
اختیــار دارنــد .ایــن
منابــع ،بخشــی ریالــی
اســت و بخشــی،
منابــع غیرریالــی ماننــد
زمیــن اســت .در حــال
حاضــر نهادهایــی
ماننــد کمیتــه امــداد و
بنیــاد مســکن زمینهــای
مناســب قابــل توجهــی در تملــک دارنــد
کــه میتــوان بــا بهرهگیــری از بخــش
خصوصــی در جهــت ســاخت و احــداث
آنهــا گام برداشــت.
*راهکار شما برای تحقق مسئولیت
اجتماعی در حوزه مسکن و ساخت
و ساز چیست؟
بخــش خصوصــی معتقــد اســت کــه
ریلگــذاری در بخــش مالــی حــوزه
مســکن از ابتــدا کارشناسیشــده
نبــود .مــا معتقدیــم تســهیالت مســکن
بایــد در بخــش تولیــد متمرکــز شــود،
ایــن تســهیالت میتوانــد ماننــد وام
اعطایــی بــه یــک کارخانــهدار بــه
تولیدکننــده مســکن نیــز پرداخــت
بــه صــورت
شــود و مــردم
طریــق فــروش
ثانویــه و از

اقســاطی از ایــن تســهیالت
بهرهمنــد شــوند .در چنــد ســال اخیــر
یــک برنامهریــزی بــه نــام صنــدوق
پسانــداز مســکن انجــام گرفتــه و در
حــدود  ۴۰۰هــزار فقــره ســپردهگذاری
در ایــن صنــدوق صــورت گرفتــه
اســت .شــخصی کــه چنــد ســال
قبــل بــا آن  ۴۰میلیــون تومــان شــاید
میتوانســت در اطــراف تهــران
صاحبخانــه شــود ،در حــال حاضــر
بــا آن مبلــغ تحــت هیــچ شــرایطی در
هیــچ جــای تهــران نمیتوانــد مســکن
تهیــه کنــد .مســئولیت اجتماعــی
در ایــن زمینــه ایجــاب مــی کنــد
بــا توجــه بــه رخدادن ایــن اتفــاق
بهجــای بالتکلیــف گذاشــتن مــردم
بــر پتانســیلهای در اختیــار فعلــی
تمرکــز کــرد.

۱۳
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دکتر کوروش محمدی رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در
گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

مسئولیت اجتماعی توسعه جامعه را تسریع می کند

جامعــه ایــران بــا آســیب هــای متعددی
مواجــه شــده کــه هــر کــدام بــه دالیــل
خاصــی بــه وجــود آمــده اســت.
بیکاری،فقر،اعتیاد،افزایــش آمــار طالق
و خودکشــی از جملــه مهــم ترین آســیب
هــای کنونــی جامعــه ایــران اســت.
بــا ایــن وجــود بــا تقویــت مســئولیت
اجتماعــی و فراگیــر شــدن آن در
بیــن اقشــار مختلــف مــردم مــی تــوان
بــه کاهــش آســیب هــای اجتماعــی
امیــدوار بــود .بــه همیــن دلیــل و بــرای
تحلیــل و بررســی نقش«مســئولیت
اجتماعــی» بــر کاهــش آســیب هــای
اجتماعــی رســانه مســئولیت اجتماعــی
بــا دکتــر کــوروش محمــدی رییــس
انجمــن آســیب شناســی اجتماعــی
ایــران گفــت وگــو کــرده کــه در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را
مــی خوانیــد:
*مسئولیت اجتماعی چه تأثیری
روی کاهش آسیب های
اجتماعی دارد؟آیا مسئولیت
اجتماعی می تواند سبب کاهش
مسئولیت اجتماعی شود؟

مســئولیت اجتماعــی یکــی از
مهــم تریــن مولفــه هــای اجتماعــی
اســت کــه در کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی نقــش دارد.هرچــه
مســئولیت اجتماعــی در یــک جامعــه
افزایــش داشــته باشــد و بــه عنــوان
یــک هنجارتعییــن کننــده شــناخته
شــود بــه همــان انــدازه زنجیــره ارزش
هــا در آن جامعــه افزایــش پیــدا
مــی کند.زمانــی کــه افــراد نســبت
بــه ارزش هــای جامعــه احســاس
مســئولیت کننــد در مقابــل ناهنجــاری
هــا وضــدارزش هــای موجــود در
جامعــه واکنــش نشــان خواهنــد داد.بــه
عنــوان مثــال در موضــوع اعتیــاد بایــد
بــه عنــوان یــک مســئول اجتماعــی بــه
یــک فــرد معتــاد نــگاه کــرد نــه اینکــه
وی را فــردی بیمــار کــه براســاس
شــهوات انســانی در دام اعتیــاد
گرفتــار شــده اســت.از ســوی دیگــر
نشــاط بخشــی از زندگــی اجتماعــی
ماســت .هیجانــات افــراد میتوانــد بــا
نشــاط بــه درســتی تخلیــه شــود ولــی
وقتــی نباشــد بــه روشهــای ناصحیــح

ایــن هیجانهــا تخلیــه میشــود.
االن در شــرایطی هســتیم کــه نشــاط
اجتماعــی در جامعــه مــا پاییــن اســت
و ایــن بــه افزایــش آمــار افســردگی
در جامعــه کمــک میکنــد .ضمــن
ایــن کــه آمــوزش اصلیتریــن کاری
اســت کــه در پیشــگیری بایــد انجــام
داد .امــا همانطــور کــه میبینیــم
آموزشهــای اجتماعــی در جامعــه
مــا دچــار نقــص اســت .هنگامــی
کــه بــا رویکــرد مســئولیت اجتماعــی
بــه آســیب هــای اجتماعــی از جملــه
اعتیــاد نــگاه کنیــم ایــن آســیب را
متوجــه آحــاد افــراد جامعــه مــی
دانیــم و بــه همیــن دلیــل آن را یــک
مشــکل جمعــی قلمــداد مــی کنیــم.
*مسئولیت اجتماعی در جوامع
توسعه یافته با جامعه ایران چه
تفاوتی دارد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه یکــی از مهــم
تریــن مولفــه هــای توســعه جوامــع
پیشــرفته مســئولیت اجتماعــی بــوده
اســت.جوامعی توســعه پیــدا کــرده
انــد کــه مســئولیت اجتماعــی در
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ایــن جوامــع بــاال رفتــه و بــرای آن هزینــه پرداخــت شــده
اســت.اگر در هــر جامعــه ای موضــوع مســئولیت اجتماعــی
جــدی قلمــداد شــود روی اغلــب مبانــی توســعه تأثیرگــذار
خواهــد بــود .رشــد وتوســعه جوامــع ،تغییــرات فزاینــده و
پرشــتاب و تبعــات و پیامدهــای آن بویــژه توســعه نامتــوازن
و بــروز و شــیوع طیــف متنــوع معضــات و آســیب هــای
اجتماعــی ،ضــرورت گســترش اقدامــات پیشــگیرانه،
مداخلــه هدفمنــد و پایــدار و مدیریــت همــراه بــا تفکــر
جامــع و همــه شــمول را اجتنــاب ناپذیــر مــی نمایــد.در
کشــور مــا نیــز کــه از قواعــد جهانــی کشــورهای در حــال
گــذار مســتثنی نمــی باشــد همگــی مــا مســئولیت داریــم
در ایجــاد بســترهای
مناســب و ســاختارهای
الزم جهــت مداخلــه
بهنــگام و موثــر در
کنتــرل و کاهــش آســیب
هــای اجتماعــی تمرکــز
و برنامــه ریــزی نمائیــم.
نمونــه بــارز ضــرورت
مســئولیت اجتماعــی در
موضــوع کرونــا بــود.
بــدون شــک یکــی از
مهــم تریــن مولفــه هــای
مقابلــه بــا ایــن اپدیمــی
مســئولیت اجتماعــی
بــه عنــوان احســاس
مســئولیت جمعــی در
مقابــل ایــن بیمــاری اســت.اگر قــرار بــود مقابلــه بــا ایــن
بیمــاری بــه صــورت فــردی صــورت بگیــرد کار بــه ســختی
پیــش مــی رفــت و یــا بــه نتیجــه مطلــوب نمــی رســید .ایــن
در حالــی اســت کــه هنگامــی کــه ایــن موضــوع بــه یــک
موضــوع جمعــی فراگیــر تبدیــل شــد درصــد موفقیــت
بــرای مقابلــه و کنتــرل ایــن بیمــاری افزایــش پیــدا کــرد.
*مهم ترین چالش های تحقق مســئولیت اجتماعی
در ایران چیست؟

عدالــت اجتماعــی یــک از مهــم تریــن مشــکالت اجتماعی
اســت کــه از یــک طــرف آســیب هــای اجتماعــی را
افزایــش مــی دهــد و از ســوی دیگــر مســئولیت اجتماعــی
را کمرنــگ مــی کنــد .بــه همیــن دلیــل تحقــق عدالــت
اجتماعــی و زمینــه ســازی بــرای تحقق آن می تــوان در این
زمینــه راهگشــا باشــد.هنگامی کــه عدالــت اجتماعــی در
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جامعــه وجــود نداشــته باشــد و یــا کمرنــگ باشــد تبعیــض
و خشــونت اجتماعــی افزایــش پیــدا مــی کند.واقعیــت ایــن
اســت کــه امــروز مجموع ـهای از آســیبها ماننــد اعتیــاد،
الــکل ،کــودکان کار ،فــرار دختــران ،تبعیــض میــان
فرزنــدان و حتــی گاهــی بیعدالتــی اجتماعــی در فضــای
عمومــی جامعــه کــه فرصتهــا و منابــع برابــری را در
اختیــار همــه شــهروندان قــرار نمیدهــد ،موجــب ایجــاد
خشــونت میشــود .خشــونت ،هیجــان مدیریــت نشــده و
در واقــع طغیــان احساســات منفــی فــرد اســت .ایــن نــوع
خشــونت زمانــی اتفــاق میافتــد کــه فــرد بــا مجموع ـهای
از بــن بســتها در زندگــی خــود مواجــه شــده و میــزان
اســترسهای وارده بــر
فــرد از آســتانه تحمــل
وی بیشــتر میشــود کــه
در ایــن صــورت وجــود
کمتریــن عامــل تحریکــی
میتوانــد ،او را بــه ایــن
کار وادار کنــد .در واقــع
ظرفیــت روانــی فــرد
مدتهــا قبــل از بــروز
خشــونتی بــا ایــن شــدت
در اثــر بــروز اســترسهای
مختلــف و ناکامیهــا در
فــرد پــر شــده تــا جایــی
کــه تــوان مواجهــه و
پذیــرش مســاله پیــش پــا
افتــادهای مثــل جریمــه
را نــدارد .زندگــی شــهری عمدتــا دوندگــی ،خســتگی
و ناکامــی بــرای والدیــن و تنهایــی و افســردگی را بــرای
فرزنــدان در پــی دارد ،در حالــی کــه زندگــی ســنتی مــا در
گذشــته نــه چنــدان دور هرگــز چنیــن نبــود و خانوادههــا
در آرامــش و تعامــل موثــر و لحظــات بیشــتری را در کنــار
یکدیگــر ســپری مــی کردنــد .بــا ورود جامعــه مــا بــه
دروازه هــای مدرنیتــه ،زندگــی شــهری و شــرایط امــروزی
نشــان میدهنــد افــراد نشــاط الزم بــرای تخلیــه هیجانــات
و فشــارهای روزمــره را در اختیــار ندارنــد بــه همیــن جهــت
ســامت روانشــان همــواره در معــرض خطــر آســیب هــای
جــدی اســت و خیلــی زود برخــی از آنهــا دچــار آســیبها
و روابــط ناســالم میشــوند.
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رسانه مسئولیت اجتماعی و وظایف آن
همــه مقــاالت تــا بــه امــروز در مــورد چگونگــی نیــاز
شــرکتها بــرای پذیــرش ( CSRمســئولیت اجتماعــی
شــرکتها) بــه عنــوان یــک ضــرورت تجــاری مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .بیشــتر تأکیــد ایــن بــود کــه نیازهــای
تجــاری بــرای اتخــاذ  CSRوجــود دارد و زمــان آن فــرا
رســیده اســت کــه شــرکتها از نظــر اجتماعــی آگاهــی
پیــدا کننــد .در ایــن مقالــه  ،مــا بــه نقــش رســانه مســئولیت
اجتماعــی مــی پردازیــم .در واقــع  ،رســانه هــا نقــش
مهمــی در نحــوه پخــش مســئولیت اجتماعــی و بــه طــور
کلــی در جهــان ایفــا مــی کننــد .بــه ســادگی شــرکتها
نمــی تواننــد کارهــای خــود را بــه دالیــل اجتماعــی انجــام
دهنــد .آنهــا همچنیــن بایــد بــه جهانیــان اطــاع دهنــد تــا
دیگــران الهــام بگیرنــد و نمونــه ای از دیگــران را بــرای
پیــروی از آنهــا قــرار دهنــد .البتــه  ،مــا دربــاره تبلیغــات
مســئولیت اجتماعــی صحبــت نمــی کنیــم بلکــه منظــور مــا
رســانه مســئولیت اجتماعــی اســت زیــرا در ایــن صــورت
ایــن گــروه در رده بنــدی شــرکت هــای بــزرگ قــرار مــی
گیــرد کــه دســتاوردهای خــود را ماننــد آنچــه در هنــگام
عرضــه محصــوالت جدیــد انجــام مــی دهنــد  ،پیــروز
شــوند.

بــارز اهالــی رســانه یــا اهــل مطبوعــات مــی باشــد کــه در
فعالیــت هــای کاری خویــش آن را بــه صــورت مــداوم
و مســتمر مــد نظــر دارنــد و بــر اســاس آن رونــد کاری
خویــش را پیــش مــی برنــد .ایــن ویــژه گــی در افــرادی
بیشــتر رشــد مــی کنــد کــه بــا همــه حــواس خویــش آن را
درک و حــس نمــوده و عمـ ً
ا آن را بــه حرکــت آورنــد.
جــدا از ایجــاد تبلیغــات جــذاب و آگاهانــه  ،شــرکت
هــا بایــد همــکاری و پشــتیبانی رســانه هــا را در گســترش
آگاهــی در مــورد از مســئولیت اجتماعــی بــه افــراد عــام
جــذب کننــد .در تحلیــل نهایــی ،مســئولیت اجتماعــی
درمــورد کمــک بــه جامعــه بــه دنبــال چیــزی فراتــر از
ســود اســت و از ایــن رو رســانه مســئولیت اجتماعــی (کــه
حافــظ منافــع عمومــی اســت) در ایــن تــاش نقــش ســتاره
ای دارنــد.
از رســانه مســئولیت اجتماعــی مــی تــوان جهــت یافتــن
داوطلبــان جامعــه یــا مکانهــای خــاص کــه شــرکتها در
حــال اجــرای طــرح هــای مســئولیت اجتماعــی خــود
هســتند اســتفاده کــرد .عــاوه بــر ایــن  ،مــی تــوان از آنهــا

یکــی از موضوعــات بســیار مهمــی کــه در رســانه و
همیــن طــور ســازمان هــای رســانه ای بســیار مهــم و حایــز
اهمیــت اســت ،مســئولیت اجتماعــی نــام دارد.
هــر انســان از لحــاظ اخالقــی مســولیت هــای اجتماعــی
خویــش را در قبــال مــردم و در کل هــرم اجتماعــی بــه
عهــده دارد و انجــام چنیــن وظایــف فــردی و خصیصــه
ای انســانی عملکــرد هــر فــرد را در ارتبــاط بــه وظایــف
کاری و رونــد زندگــی اش نشــان مــی دهــد.
مســئولیت اجتماعــی رســانه هــا بدیــن معنــی اســت کــه
تولیــد کننــدگان برنامــه هــای رســانه ای بــرای مخاطبــان
خــود بایــد مســئول باشــند و برنامه هایــی در شــان و احترام
مخاطبــان تولیــد کننــد و نــه اینکــه برنامــه ای تولیــد کننــد
کــه فقــط بــه دنبــال ســود و درآمــد خــود باشــند.
مســولیت اجتماعــی و تعهــد فــردی از شــاخصه هــای
28
تابستان ۹۹

بــرای انتشــار مقــاالت مربــوط بــه ارزش هــا و رســالت
شــرکت در ترویــج مســئولیت اجتماعــی اســتفاده کــرد.
جــدا از ایــن  ،رســانه مســئولیت اجتماعــی همچنیــن مــی
تواننــد بــه عنــوان یــک نگهبــان وجــدان بــا یــادآوری
مــداوم شــرکتها در مــورد لــزوم واگــذاری بــه جامعــه
و نگاهــی فراتــر از ســود  ،عمــل کنــد .در ســطح بیــن
المللــی  ،روزنامــه گاردیــن در صــدر رســانه هایــی اســت
کــه خواســتار پاســخگویی و شــفافیت شــرکت هــا اســت.
در هندوســتان  ،هندوهــا بــا چــاپ مقــاالت و ســرمقاله
هایــی کــه شــرکت هــا را ترغیــب مــی کننــد کــه از نظــر
اجتماعــی آگاه باشــند .
رســانه مســئولیت اجتماعــی دارای پروانــه انتشــار از ســوی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه عنــوان هفتــه نامــه
غیربرخــط منتشــر و در بســتر فضــای وب و اینترنــت بــا
آدرس الکترونیکــی  csrrasaneh.irمنتشــر میگــردد.
ایــن رســانه در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در حــال تولیــد
و انتشــار محتــوا اســت و بــا هدف اطــاع رســانی ،آموزش
همگانــی و ترویــج موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه ویــژه
آســیب هــای اجتماعــی ،محیــط زیســت و مســئولیت
اجتماعــی شــرکت هــا فعالیــت مینمایــد.
یکــی از مهــم تریــن حــوزه هــای مــورد توجــه ایــن
رســانه بحــث مســئولیت شــرکتها نســبت بــه ذینفعــان و

رابطیــن شــرکت هــا اســت و شــامل کارکنــان ،مشــتریان،
نماینــدگان ،ســهامداران و مصــرف کننــدگان خانــواده
اشــتغال شــرکت میباشــد.
رســانه مســئولیت اجتماعــی آمادگــی دارد بــا
ســازمان هــا همــکاری مســتمر انجــام دهــد .توقــع
ایــن رســانه ایــن اســت  :مســئولیت اجتماعــی
بــه عنــوان رســانه رســمی ســازمانها در محافــل،
انجمنهــا  ،مراســمها و رویدادهــا معرفــی گــردد
و مرجــع عرضــه محتواهــا ،گزارشــات و رویدادهــا
باشــد .در قبــال ایــن خدمتــی کــه انجــام میدهــد
هیــچ گونــه توقــع مالــی نخواهــد داشــت .همیــن
کــه رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان رســانه
مرجــع ســازمانها و شــرکتها در نظــر گرفتــه شــود
انتظــارات مجموعــه بــرآورده میگــردد.
منبع www.managementstudyguide.com :

ترجمه  :میالد تکسیبی
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دکتر مینو محرز در گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی برخالف

«مسئولیت اجتماعی» است

مسئولیت اجتماعی کرونا برعهده همه مردم است

*آمــار مبتالیــان بــه کرونــا
در کشــور پــس از بازگشــایی
مشــاغل مختلــف دوبــاره افزایــش
پیــدا کــرده اســت.

مشــاغل مختلــف در شــرایطی
بازگشــایی شــد کــه امیــد مــی رفــت
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی،
بحــران کرونــا کــه تــا حــدود زیــادی
در کشــور کنتــرل شــده بــود دوبــاره

اوج نگیــرد .بــا ایــن وجــود ایــن
اتفــاق رخ نــداد و بــا بــاز شــدن
مشــاغل پرخطــر دوبــاره تعــداد
مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری افزایــش
پیــدا کــرده اســت .در شــرایط کنونــی
پــارک ها،مراکــز خریــد و رســتوران
هــا مملــو از جمعیــت اســت در
حالــی کــه بســیاری از پروتــکل هــای
بهداشــتی و از جملــه ماســک زدن

رعایــت نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل
و بــرای بررســی ایــن موضوع«رســانه
مســئولیت اجتماعــی» بــا دکتــر
مینــو محــرز عضــو کمیتــه مقابلــه بــا
کرونــای وزارت بهداشــت و رییــس
مرکــز تحقیقــات ایــدز ایــران گفــت
وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل
ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد:

بــه علــت اینکــه مــردم در مــاه
هــای گذشــته فاصلهگذاریهــای فیزیکــی
را کامــا رعایــت کردنــد آمــار مبتالیــان پایینتــر
آمــده بــود امــا در حــال حاضــر برخــی مــردم فکــر
میکننــد کرونــا تمــام شــده و بــه همیــن دلیــل بــه
زندگــی عــادی خــود برگشــته انــد .ویــروس کرونــا
همچنــان یــک ویــروس پابرجاســت و هیــچ کشــوری
در سراســر دنیــا نتوانســته اســت ایــن بیمــاری را
بــه طــور کامــل درمــان و از بیــن ببــرد و ممکــن
اســت تــا ســالیان ســال هــم بــا
مــا همــراه باشــد.
۱۶
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*در شــرایطی که دوباره با افزایش مبتالیان به کرونا
در کشــور مواجه هستیم مسئولیت اجتماعی در مقابله
بــا ایران بیماری در چه جایگاهی قرار دارد؟

مســئولیت اجتماعــی مقابلــه بــا کرونــا برعهــده همــه
مــردم اســت و کســی نمــی توانــد بــرای خــود مســئولیت
قائــل نباشــد.در شــرایط کنونــی مهــم تریــن مســئولیت
اجتماعــی مــردم ایــن اســت کــه یــا از منــزل خــارج
نشــوند و یــا حتمــأ ماســک بزنند.صحبــت کــردن دو نفــر
بــدون اســتفاده از ماســک ضریــب ابتــای ایــن بیمــاری را
تــا حــدود زیــادی بــاال مــی بــرد.در شــرایط کنونــی آمــار
مراجعــان نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــده اســت و بــا بــاز
شــدن اماکــن عمومــی ،رســتورانها و ...انتظــار افزایــش
تعــداد مبتالیــان را داریــم .بــه علــت اینکــه مــردم در مــاه
هــای گذشــته فاصلهگذاریهــای فیزیکــی را کامــا
رعایــت کردنــد آمــار مبتالیــان پایینتــر آمــده بــود امــا
در حــال حاضــر برخــی مــردم فکــر میکننــد کرونــا
تمــام شــده و بــه همیــن دلیــل بــه زندگــی عــادی خــود
برگشــته انــد .ویــروس کرونــا همچنــان یــک ویــروس
پابرجاســت و هیــچ کشــوری در سراســر دنیــا نتوانســته
اســت ایــن بیمــاری را بــه طــور کامــل درمــان و از بیــن
ببــرد و ممکــن اســت تــا ســالیان ســال هــم بــا مــا همــراه
باشــد .تنهــا چیــزی کــه توانســته در سراســر دنیــا ایــن
بیمــاری را کنتــرل کنــد فقــط فاصلهگــذاری فیزیکــی

اســت .ایــن روزهــا شــاهد هســتیم کــه خانــواده هــا در
ســایه غفلــت از ویــروس کرونــا و جــدی نگرفتــن آن،
بــه دورهمــی و دیــد و بازدیــد پرداختــه انــد و ســپس در
مراجعــه بــه پزشــک ،تســت کرونــای آنــان مثبــت اعــام
شــده اســت.
*چرا در حالی که پیش بینی می شــد با بازگشایی
اصنــاف آمار مبتالیان باال برود این اتفاق رخ داد؟

وقتــی همــه مراکــز بازگشــایی شــد ،خانــواده هــا بــه بهانــه
اینکــه در دوران قرنطینــه حوصلــه اشــان ســر رفتــه بــه ایــن
مراکــز مراجعــه کردنــد .ایــن مراجعــه اگــر بــا رعایــت
فاصلــه گــذاری فیزیکــی و پروتــکل هــای بهداشــتی بــود
مشــکل آفریــن نبــود امــا متاســفانه مســأله جــدی گرفتــه
نمــی شــود.از ســوی دیگــر بســیاری گمــان مــی کننــد
کرونــا تمــام شــده و بــه همیــن دلیــل از ماســک اســتفاده
نمــی کنند.بــدون شــک ایــن عامــل نیــز در تشــدید بحــران
کرونــا در کشــور تأثیرگــذار بــوده اســت .هــر چــه تعــداد
بیمــار مبتــا بیشــتر شــود بــه همــان انــدازه عالیــم ویــروس
کرونــا متفــاوت مــی شــود .در ابتــدا کــه ویــروس در
چیــن تظاهــر پیــدا کــرد ،تــب و ســرفه از عالیــم اصلــی
برشــمرده مــی شــد امــا بــه تدریــج بــا گســترش در ســایر
نقــاط دنیــا ،نشــانه هــای دیگــری همچــون نشــانه هــای
پوســتی هــم از خــود نشــان داد.بنــده معتقــدم تنهــا راه
31
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مقابلــه و پیشــگیری بــا ایــن ویــروس،
حفــظ فاصلــه گــذاری فیزیکــی،
اســتفاده از ماســک و حتــی االمــکان
نرفتــن بــه مراکــز پــر تجمــع اســت.
*در شــرایط کنونــی پــارک
ها،مراکــز خریــد و رســتوران
هــا مملــو از جمعیــت اســت .آیــا
ایــن گونــه رفتــار در راســتای
مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه
شــیوع ویــروس کرونــا اســت؟
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هنگامــی کــه مــا عضــو یــک جامعــه
هســتیم عــاوه براینکــه مســئولیت
فــردی داریــم نســبت بــه دیگــر
اعضــای جامعــه نیــز دارای مســئولیت
هســتیم.در اغلــب کشــورهای
جهــان اعضــای جامعــه بــا احســاس
مســئولیت اجتماعــی و رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی موفــق
شــده انــد بحــران کرونــا را کنتــرل
کننــد .بــا ایــن وجــود بــه دلیــل

طوالنــی شــدن مــدت زمــان شــیوع
ایــن ویــروس ،ادامــه ایــن وضعیــت
بــرای همــه جهانیــان خســته و کســل
کننــده شــده اســت.این وضعیــت در
همــه کشــورهای درگیــر بــا ایــن
بیمــاری وجــود دارد .جامعــه مــا نیــز
از ایــن وضعیــت مســتثنا نیســت .اوج
بیمــاری شــاید کاهــش پیــدا کــرده
باشــد امــا همچنــان روزانــه جــان
انســان هــا را مــی گیــرد و افــراد را
مبتــا مــی کنــد.در شــرایط کنونــی
بســیاری از مــردم بــدون توجــه بــه
پروتــکل هــای بهداشــتی در مراکــز
تجمــع حضــور پیــدا مــی کننــد و یــا
در رســتوران هــا غــذا مــی خورنــد.
بــدون شــک ایــن وضعیــت
عــاوه براینکــه بــرای خــود
افــراد خطرنــاک اســت بــرای
دیگــر اعضــای جامعــه نیــز خطــر
آفریــن اســت.به همیــن دلیــل
در شــرایط کنونــی بنــده حضــور

در رســتوران هــا و مراکــز خرید
و پرخطــر را اقدامــی غیــر
مســئوالنه و برخــاف مســئولیت
اجتماعــی فــردی و اجتماعــی
مــی دانــم.
هــر ســاله در فصــل پاییــز
شــاهد شــیوع آنفلوآنــزا هســتیم.
ایــن در حالــی اســت کــه پاییــز
امســال متفــاوت تــر خواهــد
بــود و تلفیقــی از ویــروس کرونــا
و آنفلوآنــزا را شــاهد خواهیــم
بــود .خوشــبختانه آنفلوانــزا
دارای واکســن اســت و بــه
شــهروندان توصیــه مــی کنیــم
جهــت پیشــگیری ،واکســن آن
را اســتفاده کننــد .امــا کرونــا فعــا

هیــچ واکســنی نــدارد و بایــد در
پاییــز دقــت بیشــتری داشــته باشــیم.
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دکتر حسن فروزان فرد در گفت وگو با «رسانه مسئولیت اجتماعی»:

هدف گذاری روشن مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکتها سودآوری است

مریم شــقاقی  ،خبرنگار دانستنی آنالین :
«مســئولیت اجتماعــی شــرکتها» اصطالحــی اســت کــه
از دهــۀ نــود میــادی بــه صــورت گســترده ،بــا آزادســازی
اقتصــاد و شــکاف عمیقــی کــه میــان نقشهــای اجتماعــی
و اقتصــادی شــرکتها ایجــاد شــده بــود ،پدیــد آمــد.
ایــن نظریــه در آغــاز بیگانــه مینمــود؛ چراکــه قبــل از
آن شــرکتهای تجــاری صرفــاً بــه جنبههــای اقتصــادی
فعالیتهــای خــود و کســب ســود حداکثــری توجــه
میکردنــد و َصــرف هزینــه بــدون بازگشــت ســود بــرای
آنهــا غیرقابــل تصــور بــود .اساســاً فعالیــت و تصمیمــات
شــرکتها بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم جامعــه را در
مفهومــی گســترده کــه شــامل محیــط زیســت ،اقتصــاد،
فرهنــگ ،ارزشهــا ،آداب و رســوم و  ...میشــود ،تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد و شــرکت بایــد مطابــق بــا اصــول

حقوقــی از قبیــل اصــل جبــران خســارت ،مســئولیت
خســارات وارده بــر اجتمــاع را متحمــل شــود .در نــگاه اول،
شــاید ایــن مســئولیت هزینههــای ســنگینی را بــه شــرکت
بــار کنــد ،ولــی در درازمــدت حداقــل تأثیــری کــه دارد،
زمینــۀ شــهرت تجــاری ،افزایــش مشــتری و بهــرهوری
شــرکت را فراهــم میســازد .در ایــران ایــن مفهــوم بــه
دالیلــی کــه در مصاحبــه ذکــر شــده اســت هنــوز تعریــف
درســت و مشــخصی نــدارد و اجــرای مســئولیت اجتماعــی
را بــه اشــتباه انجــام کار خیــر مــی داننــد .بــه همیــن دلیــل و
بــرای بررســی ایــن موضوع«رســانه مســئولیت اجتماعــی» بــا
دکتــر حســن فــروزان فــرد ،عضــو اتــاق بازرگانــی و نایــب
رئیــس کمیســیون توســعه پایــدار ،محیــط زیســت و آب
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو
را مــی خوانیــد:

*تعریف شــما از مسئولیت اجتماعی چیست؟
امــروزه موضــوع مســئولیت اجتماعــی در قالــب هــای
جدیــدی بازتعریــف شــده و ایــن مفهــوم از همــان زمــان کــه
انســان زندگــی اجتماعــی را آغــاز کــرده بــا انســان همــراه
بــوده اســت و بــه واســطه تعاملــش در اجتمــاع بــزرگ و
کوچــک و درکــی کــه از ایــن فضــا دارد ایــن مســئولیت را
بــرای خــود تعریــف مــی کنــد.
ایــن مســئولیت هــا بــه واســطه گذشــت زمــان و تغییراتــی
کــه در انســان رخ داده و بــه ســمت انســان خردمنــد پیــش

رفتــه تغییــر کــرده اســت .غالبــا کلمــه اخــاق بــه معنــی فهــم
حرفــه ای انســانها از تعامــات اجتماعــی اســت و درجوامــع
توســعه یافتــه کــه از حقــوق انســانی بیشــتری بهــره منــد
هســتند انســانها بــه مســئولیت اجتماعــی بیشــتر فکــر مــی
کننــد.
بــه طــور کلــی در جامعــه ایــی کــه دیدگاهــش بــه افــراد
فــارغ از فقیــر و غنــی یــا افــراد تحصیلکــرده و یــا بــی ســواد،
برایــش احتــرام بــه انســان و حقــوق انســانی مهــم باشــد،
افــراد آن جامعــه ایــن موضــوع را بــه درســتی لمــس مــی
کننــد و قطعــا پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در ایــن جوامــع
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بســیار بیشــتر و پــر رنــگ تــر اســت و موفــق تــر عمــل مــی
کننــد.
*در مســئولیت اجتماعی شرکتی چه نکاتی مورد
توجه قرار می گیرد؟
موضــوع مســئولیت اجتماعــی و توســعه آن ناشــی از توســعه
حقــوق انســانی اســت .جوامعــی کــه در حــوزه اقتصــادی و
اجتماعــی پیشــرفت کــرده انــد و شــرکت هایــی کــه در
ایــن جوامــع فعالیــت دارنــد تــاش مــی کننــد تــا وظایــف
خــود را در قالــب مســئولیت هــای فــردی و اجتماعــی بــه
درســتی انجــام بدهنــد و ایــن شــرکت هــا در عیــن توجــه
بــه مســئولیت اجتماعــی و حقــوق انســانی  ،منافــع خــود
را در ســودآوری شــرکت نیــز حفــظ و بــا تمــام تــوان
بــه ســمت اهــداف خــود حرکــت مــی کننــد و تبدیــل
بــه ســازمان مــردم نهــاد و خیریــه نیــز نمــی شــوند .ایــن
شــرکت هــا در ارایــه خدمــات و کاال در مقابــل افــرادی
کــه بــه مســئولیت اجتماعــی آگاه هســتند و روز بــه روز
ایــن موضــوع برایشــان جــدی تــر مــی شــود ،نمــی تواننــد
بــی توجــه باشــند و ایــن موضــوع باعــث مــی شــود کــه
شــرکت هــا بــرای جلــب رضایــت مصــرف کننــده در
توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی بــا یکدیگــر بــه رقابــت
بپردازنــد.
*در حوزه اقتصادی در شــرکت ها بحث ذینفعان،
ســهامداران و سود مطرح است ،از طرفی مسئولیت
اجتماعی شــرکتی را زمانی می توانیم محقق کنیم
که منتهی به هزینه کرد باشــد این تناقض
چگونه باید مدیریت شود؟

در شــرکت هایــی کــه مســئولیت اجتماعــی بــه درســتی مــورد
توجــه قــرار مــی گیــرد ســهامداران و ذینفعــان مــی داننــد
کــه بــرای بــه دســت آوردن ســود بایــد هزینــه ایــی بــرای
فعالیــت هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی پرداخــت شــود
تــا خدمــات ارزنــده تــری در اختیــار ســهامداران و همچنیــن
مشــتری هــای شــرکت قــرار بگیــرد.
امــروزه در کشــورهای توســعه یافتــه مــدل تعالــی ســازمانی
اروپایــی مطــرح اســت کــه در ایــن مــدل بــه جایــگاه و
ویژگــی هــای شــرکت هــای ســرآمد اشــاره مــی کنــد و
بــا گذشــت زمــان نشــان مــی دهــد کــه چقــدر توجــه بــه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در ایــن مــدل اروپایــی مهــم
و حائــز اهمیــت اســت چــرا کــه روز بــه روز بــا تحقیــق در
کســب و کارهــای موفــق دنیــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی نقــش بســیار پــر رنگتــری را در ایــن کســب و کارهــا
ایفــا مــی کنــد.
در حــال حاضــر یکــی از تمایــزات اصلــی فعالیــت شــرکت
هــا و برندهــای معتبــر ایــن اســت کــه هــر کــدام از کمپانــی
هــا در اتــاق هــای فکــر خــود بــه بررســی چگونگــی مدیریــت
هزینــه هــا مــی پردازنــد تــا بتواننــد در جهــت خدمــات رســانی
هــر چــه بهتــر بــه مشــتری هــا بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد
و نکتــه جالــب ایــن اســت کــه برنامــه ریــزی بــرای هزینــه
هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در راس هزینــه هــای آن
شــرکت قــرار دارد.
شــناخت و مــورد توجــه قــرار گرفتــن مســئولیت اجتماعــی
در وهلــه اول بــا بیانیــه ایــی کــه در ســازمان ملــل بــه نــام
حقــوق بشــر بــه دســت جمعیــت عمومــی بیــن المللــی تعریــف
و گــزارش شــد باعــث افزایــش آگاهــی حقــوق و فهــم
انســانی افــراد شــده اســت و در وهلــه دوم زمینــه مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی در توســعه پایــدار تعریــف مــی شــود
کــه شــرکت هــای توســعه یافتــه و موفــق ایــن دو
مبحــث را مدنظــر قــرار مــی دهنــد.
در جامعــه ایــی کــه فــارغ از دیــن ،
رنــگ پوســت و زبــان انســانها،
مفهــوم حقــوق انســانی
افــراد مــورد توجــه
قــرار مــی گیــرد
قاعدتــاً زمینــه
مسئولیت
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پذیــری اجتماعــی فــردی افــراد و بــه تناســب زمینــه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی افزایــش پیــدا مــی کنــد و
چــون در ایــن جوامــع انســانها بــه مســئله مســئولیت اجتماعــی
حســاس هســتند بــه طبــع شــرکت هایــی هــم کــه مــی
خواهنــد در جهــت عالقــه منــدی ایــن افــراد پیــش برونــد بــه
ایــن موضــوع توجــه ویــژه تــری دارنــد .در ایــن شــرکت هــا
ذینفعــان همــواره بــرای پایــداری و توســعه منافعشــان هزینــه
مــی کننــد و کیفیــت بــرآورده ســازی خواســته و نیازهــای
تصریحــی و تلویحــی مشــتری بســیار مهــم مــی باشــد.
در جامعه ما مســئولیت اجتماعی را کار خیر تعریف
می کنند ،دیدگاه شــما در این خصوص چه می
باشد؟
کار خیــر عملــی اســت کــه بــدون هــدف منفعــت طلبانــه
انجــام مــی شــود و عمــل خیــری کــه در موسســات خیریــه
اتفــاق مــی افتــد از جنــس بخشــش اســت امــا هــدف گــذاری
روشــن شــرکت هــا ســودآوری اســت و ســهامداران بخشــی
از درآمــد خــود را بــه خیریــه مــی بخشــند.
بــه دلیــل اینکــه مــا تجربــه زیــادی از توســعه یافتگــی
انســانی نداریــم در نتیجــه مفهــوم صحیــح مســئولیت پذیــری
اجتماعــی و شــرکتی را بــه درســتی درک نمــی کنیــم.
مســئولیت پذیــری شــرکتی یــک مفهــوم مــدرن اســت کــه
در یــک جامعــه مــدرن شــکل گرفتــه و پــرورش یافتــه اســت
امــا در ایــران بــه دلیــل عــدم توجــه و احتــرام بــه حقــوق
انســانی ،رعایــت نکــردن قوانیــن ،پایمــال کــردن حــق
یکدیگــر و اینکــه هــر شــخصی بــه فکــر منافــع شــخصی
خــودش اســت بــه همیــن خاطــر مفهــوم صحیــح مســئولیت
اجتماعــی فــردی و شــرکتی را بــه درســتی نمــی دانیــم و
فکــر مــی کنیــم کــه ایــن مفهــوم بــه معنــی انجــام کار خیــر
اســت .
متاســفانه اکنــون در کشــور مــا بــه دلیــل وضعیــت بــد
اقتصــادی و معیشــتی افــراد درگیــر نــان شــب خــود هســتند و
قاعدتــا در ایــن جامعــه رعایــت قوانیــن و مقــررات بــه شــدت
کاهــش مــی یابــد و از اســتانداردهای اجــرای مســئولیت
پذیــری اجتماعــی فرســنگ هــا فاصلــه مــی گیــرد و در
چنیــن فضایــی افــراد بــه دنبــال خریــد بــا قیمــت مناســبتر
هســتند و فــردی بــه فکــر کیفیــت خدمــات و محصــوالت
نمــی باشــد.
به نظر شــما اگر شرکتها بخواهند با اجرای مسئولیت
پذیــری اجتماعی در امور خیریه نیز فعالیت کنند،
ارتبــاط این دو موضوع چگونه خواهد بود؟
خیریــه از جنــس هزینــه اســت و شــرکت ،شــخصیت حقیقــی
و حقوقــی تصمیــم مــی گیــرد کــه میزانــی از درآمــد خــود
را فــارغ از منفعــت مــادی و خــارج از مفهــوم ســودآوری
صــرف خیریــه کنــد و ایــن عمــل بســیار محتــرم و خــوب
اســت و قــرار نیســت کــه ایــن اقــدام را بــه اجــرای مســئولیت
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پذیــری اجتماعــی شــرکتی نســبت داد.
چــرا کــه خروجــی ایــن دو مفهــوم متفــاوت اســت،
هزینــه هــای خیریــه بــرای شــرکت حائــز اهمیــت اســت
و کارکردهــای مهمــی هــم دارد امــا مســئولیت پذیــری
اجتماعــی شــرکتی یــک تعریــف دیگــری دارد.
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی فــرو کاســتن مســئولیت
پذیــری اجتماعــی شــرکتها و پرداخــت هزینــه هــای خیریــه
یــک اتفــاق ناگــوار اســت و بایــد تمــام کســانیکه ظرفیــت،
توانایــی و آگاهــی دارنــد بــه ایــن موضــوع بپردازنــد .در
غیــر اینصــورت ایــن ظرفیــت مهــم را کــه جنبــه توســعه ای
بــرای جامعــه انســانی مــا دارد و همچنیــن پیشــرفت عمومــی
و اقتصــادی کشــور محســوب مــی شــود را از دســت مــی
دهیــم.
شــرکت هــای موفــق در جوامــع توســعه یافتــه بــا توجــه
بــه تجربیــات ارزنــده و همچنیــن بازســازی فرصتهــا و
دســتیابی بــه منافــع پیشــرفت بــرای تاثیرگــذاری بــر افــراد
در تصمیمــات اقتصــادی  ،خریــد و مشــارکت بــه واســطه
آگاهــی بیشــتر مــردم بــه حقــوق خــود بــه صــورت فــردی
و اجتماعــی مجبورنــد کــه بــه ایــن حقــوق توجــه کننــد و
نمایــش خوبــی از خودشــان نشــان بدهنــد کــه در امــر تولیــد
و خدمــت بهتریــن اقــدام را انجــام دهنــد.
در نتیجــه شــرکتها بــا توضیــح دقیــق و نمایــش درســت،
مصــرف کننــده و دریافــت کننــده خدمــت را متقاعــد مــی
کننــد کــه هزینــه بپردازنــد و ایــن موضــوع ربطــی بــه خیریــه
نــدارد.
در حــال حاضــر توجــه بــه اجــرای مســئولیت اجتماعــی
عامــل اصلــی فعالیــت شــرکتهای توســعه یافتــه نیســت بلکــه
نحــوه توجــه شــرکتها بــه ایــن مفهــوم مهــم اســت چراکــه
شــرکتها مــی بایســت بــا تصمیمــات هوشــمندانه و حرفــه
ایــی نظــر مصــرف کننــده را جلــب کننــد تــا مصــرف کننــده
از بیــن شــرکتها انتخــاب مناســب را داشــته باشــد.
بــه طــور کلــی بــدون توجــه بــه توســعه پایــدار نمــی تــوان
تعریــف درســتی از مســئولیت اجتماعــی داشــت و یــک
شــرکت نمــی توانــد مســئولیت اجتماعــی را بــه درســتی
اجــرا کنــد تــا از توســعه پایــدار اطالعــات دقیقــی نداشــته
باشــد.
همچنیــن در شــرکتهای توســعه یافتــه ایــی کــه مســئولیت
اجتماعــی را اجــرا مــی کنــد بهــره وری و اســتفاده بهتــر از
منابــع بــرای تولیــد مناســب نهفتــه اســت کــه در نهایــت بــه
توســعه ختــم مــی شــود.
در پایــان بایــد گفــت کــه تبییــن مفهــوم مســئولیت پذیــری
اجتماعــی شــرکتی و فــردی ابتــدای مســیر اســت و در ادامــه
بایــد مطالبــه گــری و پیگیــری اجــرای ایــن مفهــوم در
شــرکتها انجــام شــود تــا بــه نتیجــه ایــی کــه مدنظــر شــرکتها
اســت برســند.
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اقدامات ضد کرونایی
ایران خودرو ،

الگویی برای همه

صنایع کشور

فرمانــده ســتادمقابله بــا بیمــاری کرونا،اعــام کــرد:
اقدامــات انجــام شــده گــروه صنعتــی ایــران خــودرو
کــه فراتــر از پروتــکل هــای بهداشــتی و در راســتای
حفــظ ســامت و محیــط امــن تولیــد کارکنــان
در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا بــوده اســت  ,بایــد
الگویــی بــرای دیگــر صنایــع کشــور باشــد .
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن بــه
نقــل از ایکوپــرس  ،علیرضــا زالــی درمراســم
تحویــل  ۱۰هــزار ســت گان پزشــکی بــه مراکــز
درمانــی کشــورگفت  :ایــران خــودرو درراســتای
ایفــای مســوولیت پذیــری اجتماعــی و محافظــت
از ســامت و محیــط امــن تولیــد  ,حمایــت از
تیــم مراقبتــی ودرمانــی کــه در خــط اول مقابلــه بــا
کرونــا قــرار دارنــد ۱۰ ،هــزار ســت گان پزشــکی
را بــه شــبکه بهداشــت کشــور تحویــل دادکــه ایــن
حرکــت جهــادی قابــل تقدیــر اســت .
همــکاری مجموعه های صنعتی
وی بــا ابــراز خرســندی از همــکاری مجموعــه هــای
صنعتــی در شــهر تهــران عنــوان کرد:خوشــبختانه
مجموعــه هایــی ماننــد ایــران خــودرو بــا درک

مســئوالنه شــرایط ملــی کــه در بیمارســتان هــا و مراکــز
بهداشــتی و درمانــی داریــم ،بــا نیازســنجی منطقــی ســعی
کردنــد بــا رعایــت پروتــکل هــای اســتاندارد ،لوازمــی کــه
مــورد نیــاز تیــم پزشــکی اســت را تامیــن و تــدارک ببیننــد.
فرمانــده عملیــات مدیریــت بیمــاری کرونــا درکالنشــهر
تهــران بــا اشــاره بــه بازدیــد از خطــوط و بخــش هــای
مختلــف ایــران خــودرو ،خاطــر نشــان کــرد  :در محیــط
هــای صنعتــی کاری ایــران خــودرو کــه در زنجیــره
تامیــن خــودرو مشــارکت مــی کننــد ،همــه پروتــکل هــای
بهداشــتی و ســامت و محیــط امــن تولیــد بــه نحــو احســن
اجــرا شــده اســت.
اقدامات ضد کرونایی ایران خودرو

وی تاکیدکــرد  :اقدامــات ضــد کرونایــی ایــران خــودرو
بــه صــورت خالقانــه صــورت گرفتــه اســت و مباحثــی
از جملــه فاصلــه گــذاری اجتماعــی ،ممانعــت از تراکــم
جمعیتــی ،توجــه بــه رعایــت پروتــکل هــای فــردی،
اســتفاده از لــوازم حفاظتــی و روش هــای جدیــد کــه
بــه حفــظ فاصلــه فیزیکــی افــراد کمــک مــی کنــد و بــه
ایــن ترتیــب امــکان تمــاس میــان افــراد بــه صــورت چشــم
گیــری کاهــش پیــدا کــرده و محیطــی ایمــن فراهــم شــده
اســت.
محیط کار ایمن

زالــی افــزود :خوشــبختانه از تعطیلــی نــوروز نیــز اســتفاده
شــده و بــا روش هــای ضــد عفونــی کــه در ایــن ایــام
صــورت گرفتــه ،محیــط کاری ایمــن از نظــر تمیــزی در
مجموعــه کارگاه هــا فراهــم شــده اســت .تیــم هــای ممیــزی
در طــول روز بــه صــورت مرتــب رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی را بررســی مــی کننــد و تــب ســنجی بــه صــورت
مســتمر در خطــوط تولیــد مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد .هم
چنیــن تــاش شــده اســت تــا تنهــا افــرادی کــه از ســامت
کامــل برخــوردار هســتند در خطــوط تولیدمشــارکت کننــد
و افــرادی کــه
بیمارنــد یــا
دارای عالئــم
بیماری
هســتند تــا
زمــان قطعیــت
رفــع عالئــم
بالینــی شــان از
زنجیــره خــارج
شــدند.

کاروان اقالم پزشکی
و بهداشتی ایران

خودرو عازم گیالن

شد

مســئولیت اجتماعــی  :ایــران خــودرو در راســتای
مســئولیتهای اجتماعــی و جهــت تامیــن بخشــی از
نیــاز کادر درمانــی ،کاروان اقــام پزشــکی و بهداشــتی
را ســتاد مبــارره بــا کرونــا در اســتان گیــان اعــزام کــرد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه مســئولیت اجتماعــی بــه نقــل
از ایکوپــرس ،نخســتین محمولــه کمــک هــای انســان
دوســتانه ایــن شــرکت شــامل  ۱۰هــزار ماســک تنفســی
و  ۲۵۰۰ســت گان پزشــکی در اختیــار دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیــان قــرار گرفــت .
عــادل پیرمحمــدی ،مدیرعامــل ســاپکو بــا قدردانــی

از زحمــات حافظــان ســامت کشــور گفــت :گــروه
صنعتــی ایــران خــودرو در راســتای ایفــای مســئولیتهای
اجتماعــی خــود بــا ارائــه خدماتــی نظیــر تجهیــز
آمبوالنــس و راه انــدازی خــط تولیــد ماســک بهداشــتی
در شــرکت مهــرکام پــارس توانســت بــه شــبکه ســامت
کشــور در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا کمــک کنــد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه تعطیلــی خطــوط تولیــد در ایــام
نــوروز ،ماموریــت ســاپکو بــا توجــه تصمیمــات هیــات
مدیــره ایــران خــودرو ،کمــک رســانی و تامیــن بخشــی
از نیازهــای شــبکه ســامت کشــور در مقابلــه بــا ویــروس
کرونــا اســت.
پیرمحمــدی تاکیــد کــرد :بــا تامیــن پارچــه مــورد نیــاز
تولیــد گان بــرای کادر پزشــکی در دســتور کار قــرار
گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد :قــرار اســت تولیــد روزانــه ۶۰۰
تــا ۵۰۰گان در یکــی از شــرکت هــای زنجیــره تامیــن
آغــاز شــود.
مدیرعامــل ســاپکو بــا اشــاره بــه ایــن کــه ارســال اقــام
پزشــکی و بهداشــتی مــورد نیــار کادر درمانــی تــداوم
دارد ،اظهــار کــرد ۴۰۰ :ســت گان پزشــکی نیــز بــه
بیمارســتان مســیح دانشــوری و ســتادمبارزه بــا کرونــا
تهــران ارســال شــد.

منشــور مســئولیت اجتماعی مدیریت
انجمن مدیریت ایران
انجمن مدیریت ایران به عنوان یکی از انجمن های ممتاز وزارت علوم تحقیقات
و فناوری سند منشور مسئولیت اجتماعی مدیریت خود را منتشر نمود.

به گزارش پایگاه خبری
دانستنی آنالین:

دکترآذرصائمیــان دبیــر
علمــی جایــزه مســئولیت
اجتماعــی مدیریــت ضمــن
تاکیــد بــر اهیمــت و ضــرورت
مســئولیت اجتماعــی مدیریــت
گفــت :مســئولیت اجتماعــی
مدیریــت رویکــردی پیشــرو
و متعالــی اســت کــه فعالیــت
کلیــه بخــش هــای اقتصــادی،

قانونــی ،زیســت محیطــی ،نماینــد.
اخــاق حرفــه ای و اقدامــات فعالیــت مســئولیت اجتماعــی
بشــر دوســتانه را در محیــط مدیریــت فراتــر از مرزهــای
داخلــی و خارجــی ســازمان شــرکتی و جغرافیایــی تــاش
ِ
حاکمیــت
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد .دارد چارچــوب
ســازمان هــا بــا اجــرای نظــام فرهنگــی را ارائــه نمایــد
مســئولیت اجتماعــی مدیریــت کــه براســاس آن ،بنگاههــا
بــه فعالیتهایــی مبــادرت
مــی توانند انســجام و همســویی
ورزنــد کــه کیفیــت زندگــی
بیشــتری بیــن منافــع اقتصــادی
را بهبــود داده و بــرای
خــود بــا منافــع جامعــه در
جامعــه خــود ،شــهروندی
جهــت توســعه پایــدار ایجــاد
مســئول باشــند.
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عالء میر محمد صادقی در گفت وگو با«مدیریت مسئولیت اجتماعی»:

مســئولیت اجتماعی ایجاب می کند در شرایط

کنونی هیچ کارگری اخراج نشود
«مســئولیت اجتماعــی شــرکتها» اصطالحــی اســت کــه
از دهــۀ نــود میــادی بــه صــورت گســترده ،بــا آزادســازی
اقتصــاد و شــکاف عمیقــی کــه میــان نقشهــای اجتماعــی
و اقتصــادی شــرکتها ایجــاد شــده بــود ،پدیــد آمــد.
ایــن نظریــه در آغــاز بیگانــه مینمــود؛ چراکــه قبــل از
آن شــرکتهای تجــاری صرفــاً بــه جنبههــای اقتصــادی
فعالیتهــای خــود و کســب ســود حداکثــری توجــه
میکردنــد و َصــرف هزینــه بــدون بازگشــت ســود بــرای
آنهــا غیرقابــل تصــور بــود .اساس ـاً فعالیــت و تصمیمــات
شــرکتها بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم جامعــه را در
مفهومــی گســترده کــه شــامل محیــط زیســت ،اقتصــاد،
فرهنــگ ،ارزشهــا ،آداب و رســوم و  ...میشــود ،تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد و شــرکت بایــد مطابــق بــا اصــول
حقوقــی از قبیــل اصــل جبــران خســارت ،مســئولیت

خســارات وارده بــر اجتمــاع را متحمل شــود .در نگاه اول،
شــاید ایــن مســئولیت هزینههــای ســنگینی را بــه شــرکت
بــار کنــد ،ولــی در درازمــدت حداقــل تأثیــری کــه دارد،
زمینــۀ شــهرت تجــاری ،افزایــش مشــتری و بهــرهوری
شــرکت را فراهــم میســازد .در ایــران ایــن مفهــوم بــه
دالیلــی کــه در مصاحبــه ذکــر شــده اســت هنــوز تعریــف
درســت و مشــخصی نــدارد و اجــرای مســئولیت اجتماعــی
را بــه اشــتباه انجــام کار خیــر مــی داننــد .بــه همیــن دلیــل
و بــرای بررســی ایــن موضوع«رســانه مســئولیت اجتماعــی»
بــا دکتــر حســن فــروزان فــرد ،عضــو اتــاق بازرگانــی و
نایــب رئیــس کمیســیون توســعه پایــدار ،محیــط زیســت
و آب گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن
گفــت وگــو را مــی خوانیــد:
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*«مســئولیت اجتماعی» در اتاق بازرگانی ایران به
چه شکلی موضوعیت دارد؟

مهــم تریــن مســئولیت اجتماعــی کــه اتــاق بازرگانــی دارد
تشــویق ســرمایه داران بــرای کمــک بــه مــردم اســت.
در شــرایط کنونــی کارگــران و حقــوق بگیــران جامعــه
بــا چالــش هــای جــدی در زمینــه تأمیــن معیشــت خــود
مواجــه هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب کارخانــه
هــا نیــز بــه دلیــل کرونــا و تحریــم هــای بیــن المللــی بــا
چالــش هــای جــدی مواجــه هســتند و بــه راحتــی نمــی
تواننــد حقــوق کارگــران خــود را تأمیــن کنند.بــه همیــن
دلیــل توصیــه اصلــی اتــاق بازرگانــی ایــران بــه صاحبــان
مشــاغل و اصنــاف ایــن اســت کــه تــا آنجــا کــه امــکان
دارد کارگــران خــود را اخــراج نکننــد و حتــی المقــدور
حقــوق آنهــا بــه موقــع پرداخــت شــود.حتی اگــر کارگران
درخواســت وام کردنــد در حــد توانایــی کارفرمــا ایــن
وام پرداخــت شود.خوشــبختانه تاکنــون ایــن اتفــاق در
کشــور رخ داده و بخــش خصوصــی تعهــدات خــود را بــه
خوبــی انجــام داده
است.نکته
دیگری
کــه اتــاق

بازرگانــی ایــران در راســتای مســئولیت اجتماعــی روی
آن تأکیــد دارد ایــن اســت کــه صاحبــان مشــاغل و
اصنــاف موضــوع «تولیــد» را در اولویــت نخســت خــود
قــرار بدهنــد و همــه تــاش خــود را بــرای تقویــت تولیــد
در کشــور انجــام بدهند.حتــی اگــر شــرایط بــه صورتــی
اســت کــه میــزان فــروش محــدود شــده اســت امــا تولیــد
همچنــان بــا قــدرت وجــود داشــته باشــد.در شــرایط
کنونــی محصــوالت بســیاری از کارخانــه هــا و شــرکت
هــای تولیــدی در انبارهــا باقــی مانــده و بــه فــروش
نرفتــه اســت.با ایــن وجــود چرخــه تولیــد بایــد همچنــان
بــا قــدرت بــه کار خــود ادامــه بدهد.البتــه ایــن توصیــه
دربــاره کســبه نیــز وجــود دارد و کســبه هــا بایــد تــا آنجــا
کــه امــکان دارد بــا درک شــرایط اقتصــادی موجــود
جامعــه مالحظــات خاصــی بــرای مــردم در نظــر بگیرنــد.

*اتاق بازرگانی نسبت به وضعیت نامناسبت اقتصادی
کارگران و طبقات ضعیف چه تدابیری در راستای
مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته است؟

در مرحلــه نخســت دولــت اعــام کــرده کــه خانــواده
هایــی کــه بــا مشــکالت معیشــتی و بیــکاری مواجــه
شــده انــد وام پرداخــت خواهــد کــرد و ایــن وام هــا
نیــز بــه شــکل هــای مختلــف پرداخــت شــده اســت.
اتــاق بازرگانــی تأکیــد زیــادی روی پرداخــت بــه موقــع
حقــوق کارگــران و حقــوق بگیــران توســط کارفرمایــان
دارد و در ایــن زمینــه تدابیــر جــدی در نظــر گرفتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه تســهیالتی بــرای کارفرمایــان
در نظــر گرفتــه شــده کــه تــا آنجــا کــه امــکان داشــته
باشــد نیروهــای هــا خــود را اخــراج نکننــد .خوشــبختانه
همــکاری خوبــی نیــز بیــن کارفرمایــان و اتــاق بازرگانــی
ایــران در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.به نظــر مــی رســد
ایــن وضعیــت تــا زمانــی کــه بــرای درمــان کرونــا داروی
قطعــی کشــف نشــده باشــد در کشــور ادامــه
خواهــد داشــت .البتــه ایــن وضعیــت در
اغلــب کشــورهای جهــان وجــود داشــته
و در اغلــب جوامــع کارگــران و طبقــه
ضعیــف جامعــه بــا شــیوع ویــروس
کرونــا بــا چالــش هــای جــدی در
زمینــه وضعیــت اقتصــادی خــود
مواجــه شــده انــد.
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*اتاق بازرگانی چه تدابیری
برای جلوگیری از تأثیر تحریم
ها روی وضعیت معیشتی مردم
اندیشیده است؟

واقعیــت ایــن اســت کــه تحریــم
هــای بیــن المللــی بیشــتر بــه دلیــل
تصمیمــات سیاســی اتخــاذ شــده
اســت و بــه همیــن دلیــل اتــاق
بازرگانــی نقــش زیــادی در ایــن
زمینــه نداشــته اســت.نکته دیگــر
اینکــه در شــرایط تحریــم هــا
بازارهــای دیگــری نیــز وجــود
دارد و بخــش خصوصــی بایــد
تمرکــز خــود را روی پیــدا کــردن
و برقــراری مــراوده بــا ایــن بازارهــا
کند.واقعیــت ایــن اســت کــه در
ســال هــای اخیــر تحریــم هــای بیــن
المللــی فشــار زیــادی روی بخــش
خصــوص وارد کــرده و بخــش
خصــوص بــا چالــش هــای جــدی
در زمینــه مــراودات اقتصــاد خــود
مواجــه بــوده اســت .تحریمهــای
یــک جانبــه آمریــکا علیــه مــردم
ایــران در ســالهای گذشــته بارهــا
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اجرایــی شــده و در یــک ســال اخیــر
نیــز مــا شــاهد مــوج جدیــدی از ایــن
محدودیتهــا بودهایــم .بــه همیــن
دلیــل مــا بــا تحریــم بیگانــه نیســتیم و
دارای تجربــه هســتیم .مــردم و فعــاالن
اقتصــادی توانســتهاند تــا حــدی
خــود را بــا شــرایط جدیــد تطبیــق
دهنــد و در صورتــی کــه ثبــات بــه
وجــود آمــده در اقتصــاد حفــظ شــود
میتــوان بــرای آینــده برنامههایــی
جدیــد داشــت .بنــده معتقــدم دوره
تحریــم زمانــی اســت کــه میتوانــد
بــه مــا یــک فرصــت مناســب بــرای
کاهــش وابســتگی بــه پــول نفــت
بدهــد .در ایــن زمــان میتــوان بــه
گســترش صــادرات غیــر نفتــی و
افزایــش تولیــد فکــر کــرد و همانطــور
کــه در ماههــای گذشــته نشــانههایی
از ایــن اتفــاق دیدهایــم ایــن رونــد
میتوانــد در آینــده نیــز ادامــه پیــدا
کنــد .بخــش خصوصــی ایــران نبایــد
منتظــر تصمیــم کشــورهای خارجــی
باشــد.ما در ماههــای گذشــته تــاش
کردهایــم کــه بازارهــای صادراتــی
خــود را حفــظ کنیــم .آمارهــا نیــز

نشــان میدهــد صــادرات مــا در
ســال گذشــته و در ماههــای اخیــر
حفــظ شــده و امیدواریــم ایــن رونــد
ادامــه یابــد .بســیاری از فعــاالن
بخــش خصوصــی عالقمنــد هســتند
بــا حضــور پررنگتــر در کنــار
دولــت قــرار بگیرنــد و ســرمایههای
ســرگردان خــود را بــه ســمت
طرحهایــی کــه توجیــه اقتصــادی
دارنــد هدایــت کننــد و برخــی
نگاههــای غیرکارشناســی کــه اجــازه
فعالیــت بــه آنهــا نمیدهــد را از ســر
راه بــردارد .تحقــق تحــوالت بــزرگ
در راســتای اقتصــاد کشــور و توســعه
صنایــع نیازمنــد ایــن اســت کــه دولــت
در تصمیــم گیریهــا از مشــورت
بخــش خصوصــی بهرهمنــد شــود و
جلســات بیشــتری بــا ســرمایه گــذاران
بخــش خصوصــی و پیشکســوتان
بخــش صنعــت و بازرگانــی داشــته
باشــد .بــه پیشــنهادهای آنهــا گــوش
دهــد و هــم راســتا بــا نظــرات آنهــا
تصمیــم آخــر را بگیرد.بــدون شــک
در چنیــن شــرایطی احتمــال موفقیــت
باالتــر خواهــد رفــت.
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به بهانه روز جهانی کودکان کار؛

کودکان کار
ویترینی برای
مسئولیت اجتماعی
براســاس اعــام ســازمان هــای بیــن المللــی
و بــرای حمایــت از کــودکان کار روز
دوازدهــم ژوئــن مصــادف بــا بیســت و دوم
خــرداد هــر ســال بــه نــام روز جهانــی حمایــت
از کــودکان کار نــام گــذاری شــده اســت.بر
اســاس آمارهــای جهانــی بیــن  ۱۲۰تــا ۱۵۰
میلیــون کــودک بیــن  ۵تــا  ۱۴ســال در سراســر
جهــان مجبورنــد بــه جــای تحصیــل نــان آور
خانــواده باشند.ســازمان جهانــی کار دالیــل
وجــود کــودکان کار را فقــر ،فقــدان حمایــت
هــای اجتماعــی و ناکارآمــدی برخــی جوامــع
در تضمیــن ارائــه خدمــات بــرای تحصیــل
کــودکان تــا حداقــل ســن تعییــن شــده عنــوان
مــی کنــد.
این در حالی است که آخرین آماری
که از کودکان کار در ایران منتشر
شده توسط مرکز آمار وزارت کار
اســت که از وجود نیم میلیون کودک
کار با توجه به بررسـیها در سال هزار
وسیصد و نود شش خبر داده است.
البتــه دربــاره کــودکان کار در ایــران آمارهــای
ضــد و نقیضــی وجــود دارد.فخــاری ،رئیــس

کمیتــه اجتماعــی شــورای شــهر تهــران بــا اشــاره بــه تعــداد
کــودکان کار و غیرممکــن بــودن تخمیــن آمــار دقیــق از آنــان
میــزان کــودکان کار در ایــران را در حــدود ســه میلیــون نفــر
قلمــداد مــی کند.بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان
کار هیــچ ثبــت هویتــی ندارنــد امــکان ارائــه آمــار دقیقــی در
ایــن زمینــه وجــود نــدارد.از منظــر جامعــه شــناختی،کودکان
کار در ایــران در وضعیــت رهاشــدگی اجتماعــی قــرار دارنــد
و هیــچ گونــه مدیریتــی سیســتمی دربــاره آنهــا صــورت نمــی
گیــرد .بــه همیــن دلیــل نیــز اغلــب کــودکان کاردر معــرض
مشــاغل خطرنــاک و بــا ریســک بــاال قــرار دارند.اغلــب ایــن
کــودکان از آمــوزش هــای الزم بهــره ندارنــد و بــه همیــن
دلیــل از ســنین کودکــی ناهنجــاری هــای اجتماعــی را از
نزدیــک لمــس مــی کننــد.
شــاید نمونه بارز مشاهده کودکان کار در سر
چهارراه ها و تقاضا برای پاک کردن شیشــه اتومبیل
شــهروندان باشد .اما این تنها ظاهر قضیه است و
بســیاری از کودکان کار در ایران با دردها و رنج
هایی مواجه هســتند که در زیرالیه های اجتماعی
پنهان مانده است.
اغلــب کــودکان پســری کــه وارد چرخــه کــودکان کار در
ایــران مــی شــوند پــس از مدتــی در مســیر بزهــکاری قــرار مــی
گیرنــد کــه در اغلــب مــوارد بــه شــکل خشــونت و قاچــاق
مــواد مخــدر خــود را بــروز مــی دهــد .ایــن وضعیــت دربــاره
دختــران کار متفــاوت اســت و ایــن دختــران بــا توجــه بــه ســن
و زیبایــی کــه دارنــد بــا چالــش هایــی ماننــد کــودک آزادی و
تــن فروشــی مواجــه مــی شــوند.اتفاقاتی کــه تــا پایــان زندگــی
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ایــن افــراد بــا آنهــا همــراه خواهــد بــود و در
بزرگســالی خــود را بــه صــورت جــرم و جنایــت
هــای ســنگین تــر نشــان مــی دهــد.در نتیجــه
بــه جــای اینکــه در ایــن کــودکان آمــوزش و
تربیــت صحیــح نهادینــه شود،خشونت،احســاس
رهــا شــدگی،بزهکاری و جــرم و جنایــت هــای
خیابانــی نهادینــه مــی شــود.از ســوی دیگــر
اغلــب کــودکان کار در ایــران ازبهداشــت،
تفریــح ،و آزادیهــای اولیــه بیبهرهانــد.
بســیاری از ایــن افــراد بــه دلیــل اینکــه در محیــط
هــای پرخطــر زندگــی مــی کننــد در بزرگســالی
وارد بــازی هــای خطرنــاک ماننــد قاچــاق مــواد
مخــدر و حتــی درگیــری مســلحانه مــی شــوند.
اغلــب ایــن کــودکان تــا پایــان عمــر خــود
از عواقــب بهداشــتی ناشــی از فقــر ،اســتثمار
جنســی ،آســیب ذهنــی ،عــدم رشــد عاطفــی
و ...رنــج مــی برنــد.در چنیــن شــرایطی در یــک
جامعــه پویــا هــر کــدام از شــهروندان نســبت
بــه کــودکان کار مســئولیت اجتماعــی دارنــد.
شــاید یکــی از مهــم تریــن ویتریــن هــای تحقــق
مســئولیت اجتماعــی در یــک جامعــه توجــه
شــهروندان بــه زندگــی کودکانــی اســت کــه بــه
اراده خــود وارد چرخــه نامناســب زندگــی نشــده
انــد.از ســوی دیگــر مســئوالن جامعــه نســبت بــه
کــودکان کار مســئولیت مســتقیم دارنــد.
چالــش کودکان کار در جامعه ما تنها با
رویکردهای سیستمی و ساختاری مرتفع
می شــود و نه با اقدامات سطحی که
تأثیر کوتاه مدت داشــته باشد .مهم ترین
راهبردهای سیستمی نیز تالش برای
تجمیع کودکان کار در مراکز آموزشی
مخصــوص به آنها و نگهداری آنها در
محیط هایی خالق و با نشــاط و آموزش
حرفه و فن به آنها است.
تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت کــه مهــم
تریــن چالــش ذهنــی و روانــی ایــن کــودکان
کــه همــان «توجــه» اســت مرتفــع مــی شــود
و چــه بســا از دل همیــن کودکانــی کــه ایــن

روزهــا در ســر چهــارراه هــا
مــی ایســتند و ملتمســانه از
شــهروندان تقاضــا مــی
کننــد شیشــه خــودرو
آنهــا را تمیــز کننــد در
صــورت نگهــداری
و آمــوزش صحیــح
انســان هــای تحصیــل
کــرده و نخبــه ای
بــه وجــود بیایــد
کــه منشــأ اثــر بــرای
توســعه یــک جامعــه
بــه شــمار بروند.بــه
همیــن دلیــل نیــز بایــد
موضــوع رســیدگی بــه
وضعیــت کــودکان کار
در دســتور کار اصلــی
مســئوالن اجتماعــی
جامعــه قــرار بگیــرد.
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بهروز بهزاد در گفت وگو با«مدیریت مسئولیت اجتماعی»:

چالش های اقتصادی موضوع محیط زیست را در
اولویت های بعدی قرار داده است

در حالــی کــه ایــران از گذشــته تاکنــون دارای طبیعتــی متنوع
و غنــی بــوده امــا امــروز محیــط زیســت ایــران بــا چالــش
تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی مواجه اســت .ایــن در حالی
اســت کــه کشــورهایی کــه از نظــر منابــع طبیعــی در درجــه
پاییــن تریــن قــرار دارنــد نــگاه جــدی تــری بــه موضــوع
محیــط زیســت دارد و در ایــن زمینــه بــه دســتآوردهای
مهمــی دســت پیــدا کــرده انــد .بــه نظــر مــی رســد موضــوع
مســئولیت اجتماعــی در حــوزه محیــط زیســت در ایــران و
کشــورهای توســعه یافتــه دارای تفــاوت هــای جــدی اســت.
مســئولیت اجتماعــی در حــوزه محیــط زیســت هــم فــردی
اســت و هــم گروهــی .بــا ایــن وجــود جامعــه ایــران در
هــر دو مــورد بــا چالــش
هــای جــدی مواجــه
اســت.به همیــن دلیــل و
بــرای تحلیــل و بررســی
ایــن موضوع«مدیریــت
مســئولیت اجتماعــی» بــا
بهــروز بهــزاد اكولوژيســت
و رييــس كميتــه تخصصــي
محيــط زيســت شــركت
مديريــت منابــع آب
وزارت نيــرو گفــت وگــو
کــرده کــه در ادامــه
ماحصــل ایــن گفــت وگــو
را مــی خوانیــد:
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*جایگاه «مســئولیت اجتماعی» در حوزه محیط
زیست کجاست؟
مســئولیت اجتماعــی در همــه حــوزه هــای محیــط زیســت
کاربــرد دارد .هــر فــردی در هــر کجــا کــه زندگــی مــی کند
دارای مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه محیــط زیســت اســت.
موضــوع محیــط زیســت از جنبه هــای مختلف بــا موضوعات
دیگــر متفــاوت اســت.محیط زیســت یــک مجموعــه درهــم
آمیختــه اســت کــه هــدف اصلــی آن تکامــل اســت.این
بخــش هــای درهــم آمیختــه نیــز بــه صــورت منســجم بــا هــم
کار مــی کننــد.در نتیجــه مســئولیت اجتماعــی هــم حالــت

فــردی دارد و هــم گروهــی .فــرد یــا گروهــی کــه در جامعــه
زندگــی مــی کنــد در شــرایط مختلــف خــود را بــا مســئولیت
اجتماعــی در زمینــه محیــط زیســت همــراه مــی بینــد و ایــن
موضــوع بــا تاروپــود زندگــی وی در هــم تنیــده شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل نیــز بــه صــورت فــردی و گروهــی مــی
توانــد نمــود داشــته باشــد.این موضــوع بیشــتر بســتگی بــه
ایــن دارد کــه مــا در چــه حــوزه ای از محیــط زیســت قصــد
فعالیــت داریم.بــه صــورت فــردی همــه انســان هایــی کــه
در کــره زمیــن زندگــی مــی کننــد نســبت بــه منابــع طبیعــی
کــه خداونــد در اختیــار آنهــا قــرار داده مســئولیت دارنــد.
همــه ایــن افــراد در جامعــه زندگــی مــی کننــد و هنگامــی
کــه فــردی در یــک جامعــه
زندگــی مــی کنــد دارای
مســئولیت گروهــی و همگانــی
نیــز خواهــد بــود.
*مهم ترین موانع تحقق
مسئولیت اجتماعی در
حوزه محیط زیست در
ایران چیست؟
دو مقوله«آگاهــی»
و«آموزش» مهم ترین
موانع تحقق مسئولیت
اجتماعی در حوزه محیط زیســت در ایران هستند.
واقعیت این اســت که در جامعه ایران در سطح
تصمیم گیران و تصمیم ســازان در حوزه محیط
زیست آگاهی کافی وجود ندارد.

بــه همیــن دلیــل تصمیماتــی کــه اتخــاذ مــی شــود در
چارچــوب مصلحــت محیــط زیســت نیســت.این عــدم
آگاهــی نیــز بــه محیــط زیســت آســیب خواهــد زد .هنگامــی
کــه فــردی از آگاهــی و تخصــص الزم در زمینــه محیــط
زیســت برخــوردار نیســت امــا دربــاره ایــن حــوزه تصمیــم
گیــری مــی کنــد بایــد منتظــر پیامدهــای ناگــوار چنیــن
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تصمیماتــی بــرای محیــط زیســت
باشیم.متأســفانه در ســال هــای گذشــته
مــا از ایــن اتفــاق ضربــه زیــادی
خــورده ایــم .آگاهــی بــا آمــوزش
بــه دســت مــی آید.آگاهــی دربــاره
محیــط زیســت بایــد از ســنین پاییــن
آغــاز شــود تــا فــردی کــه بــه ســن
بالندگــی مــی رســد و بــه جایــگاه
تصمیــم گیــری مــی رســد بتوانــد بــا
آگاهــی کامــل دربــاره اهمیــت محیــط
زیســت تصمیــم گیــری کند.بــدون
شــک اگــر چنیــن اتفاقــی رخ مــی داد
مــا بــا وضعیــت کنونــی دربــاره محیــط
زیســت مواجــه نبودیــم.در کشــورهای
توســعه یافتــه اغلــب مســئوالنی کــه
دربــاره محیــط زیســت تصمیــم
گیــری مــی کننــد از آگاهــی و دانــش
کافــی در ایــن زمینــه برخــوردار
هســتند.این رویکــرد از نــوع اظهــار
نظرهایــی کــه دربــاره محیــط زیســت
انجــام مــی دهنــد مشــخص اســت.به
همیــن دلیــل دو موضــوع آگاهــی و
آمــوزش بایــد بــه صــورت پایــه ای
در جامعــه مــورد توجــه قــرار بگیــرد
تــا در ســطوح عالــی شــاهد تصمیــم

گیــری هــای علمــی و منطقــی دربــاره
محیــط زیســت باشــیم.
*در یک مقایسه تطبیقی بین
مسئولیت اجتماعی در حوزه
محیط زیست در ایران و
کشورهای توسعه یافته انجام چه
تفاوت هایی را مشاهده می کنید؟
مهــم تریــن تفــاوت در ایــن زمینــه،
عــدم آگاهــی نســبی مســئوالن
اجتماعی،سیاســی و اقتصــادی در
موضــوع محیــط زیســت اســت.برخی
از مســئوالن کشــور بــه عنــوان یــک
موضــوع لوکــس بــه محیــط زیســت
نــگاه مــی کننــد و افــرادی ماننــد مــا
کــه در حــوزه محیــط زیســت فعالیــت
مــی کنیــم را بــه «غربزدگــی» متهــم
مــی کنند.ایــن در حالــی اســت کــه
از گذشــته بســیار دورتاکنــون آمــوزه
هــای تمدنــی و فرهنگــی ایرانیــان
همــواره بــه ســازگاری و احتــرام بــه
طبیعــت تأکیــد کــرده اســت.از ســوی
دیگــر گونــه هــای جانــوری زیــادی
در گذشــته در آســیا وجــود داشــته انــد

کــه بــه مــرور زمــان از بیــن
رفتــه ،امــا همچنــان در ایــران وجــود
دارنــد و بــه حیــات خــود ادامــه مــی
دهند.نمونــه بــارز ایــن جانــوران
تمســاح پــوزه کوتاه،گــوره خــر
ایرانــی و گــوزن زرد ایرانــی اســت
کــه همچنــان در طبیعــت ایــران
زندگــی مــی کنند.متأســفانه در ســال
هــای گذشــته بــه دلیــل چالــش هــای
اجتماعــی و اقتصــادی کــه در کشــور
وجــود داشــته موضــوع محیــط زیســت
بــه یــک موضــوع فرعــی و در اولویــت
هــای بعــدی تبدیــل شــده اســت .ایــن
در حالــی اســت کــه پتانســیل بــاالی
طبیعــی ایــران مــی توانــد شــرایطی
را فراهــم کنــد کــه موضــوع محیــط
زیســت دوبــاره جزئــی از اولویــت
هــای نخســت جامعــه ایــران قــرار
بگیرد.تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت
کــه مــی تــوان مدعــی شــد مســئوالن
جامعــه مــا نســبت بــه کشــورهای دیگــر
در زمینــه محیــط زیســت از آگاهــی
باالتــری برخــوردار هســتند.
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منشور مسئولیت اجتماعی همراه اول

دانســتنی آنالیــن :ســازمانها ،نهادهــا و بنگاههایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد
شــرکت همــراه اول در راســتای عمــل بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود خــط مشــی یــا منشــوری را
تعریــف کردهانــد .برخــی از ایــن مراکــز ،سیاســتهای کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن
خــط مشــی انتخــاب و اجــرا مــی کننــد .امــا در برخــی دیگــر ،عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد
شــعار باقــی میمانــد.
دانســتنی آنالیــن بــا هــدف اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی ،ایــن منشــورها را بازنشــر مــی دهــد.
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعـ ِ
ـای خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات
و سیاســتگذاری بــر اســاس منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان ،بــه افــکار
عمومــی واگــذار میشــود.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن:
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران همــراه اول (بــه
اختصــار )IR-MCI :نخســتین و بزرگتریــن اپراتــور
شــبکه تلفــن همــراه و اینترنــت پرســرعت در
ایراناســت .در ســال  ۱۳۸۹هــ.خ .پــس از عرضــه
 ۵درصــد از کل ســهام خــود در بــازار فرابــورس
ایــران از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییــر
شــخصیت حقوقــی داد و نهایتــاً در ســال  ۱۳۹۱در
شــرکت بــورس اوراق بهــادار ایــران پذیرفتــه شــده
اســت.
همــراه اول در راســتای تحقــق چشــمانداز
خــود و نیــز جهــت تحقــق اهــداف راهبــردی
مســئولیت اجتماع ـیاش ،بــا توجــه بــه فرآیندهــای

تصمیمگیــری و ارزیابــی موجــود ،فعالیتهــای
مســئولیت اجتماعــیاش را ذیــل ایــن محورهــای
ســهگانه تعریــف کــرده اســت:
حمایتگــری و اسپانســرینگ :حمایــت (اعــم
از حمایــت مالــی ،اطالعرســانی ،هدیــه و …)
از فعالیتهایــی کــه توســط ســایر مجموعههــا
(شــرکتها ،ســازمانها ،نهادهــا و…) انجــام
میشــو ند .
فعالیتهــای بشردوســتانه :اقداماتــی کــه
بــا هــدف کمــک بــه نیازمنــدان و بیمــاران انجــام
میشــو ند .
محیــط زیســت :اقداماتــی کــه بــا هــدف حفــظ
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی انجــام میشــوند.
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*دستاوردهای همراه اول :جایزه ملی
شرکت تحول آفرین برتر در هفتمین
همایش ملی مدیران فناوری اطالعات
 رتبــه یــک در بهــره وری کل عوامــل ارتباطــات ومخابــرات در بیســت و دومیــن رتبــه بنــدی شــرکت
هــای برتــر ایــران
 جایــزه ملــی فــاب بــه دلیــل ارائــه محصــول«پلتفــرم ابــری دسترســی چندگانــه» در هفتمیــن
همایــش ملــی ارزش آفرینــی کســب و کارهــای
تعاملــی و پلتفــرم هــا
 تندیــس زریــن «جایــزه ملــی مدیریــت مالــیایــران» در دهمیــن دوره جایــزه ملــی مدیریــت
مالــی ایــران
* آخرین اقدامات

 لــوح تقدیــر در نشســت همــکاری هــای دوجانبــه جمعیــت هــال احمــر و وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات
رتبــه نخســت «خدمــات تلفــن همــراه» در ارزیابــیو رتبــه بنــدی اپراتورهــای ارتباطــی
 تندیــس زریــن ســرآمدی در هشــتمین دوره آییــنتقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران
 لــوح «برتــری در ارتباطــات رســانه ای» درپانزدهمیــن دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط
عمومــی
 نشــان «برتــری در مســؤولیت اجتماعــی» درپانزدهمیــن دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط
عمومــی

حمایت از اقدامات و
رویدادهای ورزشی:

تیــم ملی فوتبال امید ایران
موسابقات لیگ برتر فوتبال
کشور
مســابقات کبدی قهرمانی جوانان
جهان
دومین دوره مســابقات بین المللی
اسکواش
فدراسیون بدمینتون

حمایت از رویدادهای هنری،
فرهنگی و مذهبی:

نمایشــگاه بین المللی کتاب
جشنواره فیلم کوتاه دانش
آموزی
جشنواره شعر غدیر
موسیقی و تعزیه آزادمرد
مرکز رسانه قوه قضائیه
ایجاد بستر USSDجهت جلب
مشارکت مردم در راستای
کمک به بازسازی عتبات
عالیات

حمایت از رویدادهای علمی
و تخصصی:
کارگاه نظریه اطالعات و
مخابرات
انجمن رمز ایران
بوت کمپ اینترنت اشیاء

مسابقه ره نشان
رویداد کارآفرینی ویتا
تیم رباتیک مدرسه دانش
همایش سراسری بالک چین
کنگــره بین المللی آینده پژوهی
لیگ اینترنت اشیاء
حمایت مالی از ســمینار نقشه
گذار به 5G
کمیتــه راهبری مرکز تعالی ITU
رویداد یلدای کارآفرینان
استارتاپی
کنفرانس مهندسی کامپیوتر
رویداد گردشگری الکترونیک

اقدامات خیریه و بشردوستانه:

حمایت از ســیل زدگان استان
های لرستان ،خوزستان ،گلستان
و سیستان و بلوچستان

حمایت از خیریه محسنین
حمایت از طرح محســنین کمیته
امداد امام خمینی(ره)
حمایت از پویش مشــق احسان
بــه منظور تهیه و توزیع لوازم
التحریر بین کودکان مناطق
محروم
ایجاد بســتر  USSDجهت جلب
مشارکت مردم در نوسازی
مدارس مناطق محروم
ایجاد بستر USSDجهت جلب
مشارکت مردم در راستای
کمــک به کمیته امداد امام
خمینی(ره)
تهیه و تنظیم :شهرام بهرامی
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بیت اهلل ستاریان در گفت وگو در گفت وگو با «مدیریت مسئولیت اجتماعی»:

مسئولیت اجتماعی نباید اجازه بدهد از مسکن به
عنوان کاالی سرمایه ای استفاده شود
مســکن یکــی از مهــم تریــن چالــش
هــای امــروز جامعــه ایــران اســت و
در مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی
جامعــه ایــران نقــش تعییــن کننــده
ای پیــدا کــرده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در ســال هــای اخیــر نــرخ
مســکن همــواره بــا فــراز و نشــیب
و نوســان همــراه بــوده و فشــارهای
روانــی زیــادی را بــه مــردم تحمیــل
کــرده اســت .در شــرایط کنونــی
بــا افزایــش مجــدد نــرخ ارز بــازار

مســکن نیــز دچــار تالطــم شــده
اســت.در چنیــن شــرایطی حلقــه
مفقــوده آشــفته بــازار مســکن در
کشور«مســئولیت اجتماعــی» اســت.
رویکــردی کــه مــی توانــد بــه
بســیاری از از نابــه ســامانی هــا پایــان
بدهــد .بــه همیــن دلیــل و بــرای
تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت
اجتماعــی در بــازار مســکن«مدیریت
مســئولیت اجتماعــی» بــا بیــت اهلل
ســتاریان کارشــناس برجســته مســکن

گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه
ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی
خوانیــد:

*«مسئولیت اجتماعی» در حوزه
مسکن چه جایگاهی دارد؟آیا
می توان با اتکا به «مسئولیت
اجتماعی» مشکالت امروز مسکن
را حل کرد؟

در شــرایط کنونــی مســکن یکــی
از موضوعــات مهــم اجتماعــی و
اقتصــادی در کشــورهای مختلــف
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اصلــی کشــور در اختیــار دولــت اســت و تنهــا ده درصــد
آن در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار دارد .در ســاختار
تصمیــم گیــری جامعــه توجهــی بــه بخــش خصوصــی
کــه مســئولیت اجتماعــی بیشــتری احســاس مــی کنــد
صــورت نمــی گیــرد .ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب
فعالیــت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه مســکن اســت.
ســوال اینجاســت کــه متولــی بخــش خصوصــی در کشــور
کجاســت؟کدام نهــاد بایــد نســبت بــه بخــش خصوصــی
کــه مســئولیت اجتماعــی خــود را بهتــر و بیشــتر انجــام مــی
دهــد احســاس مســئولیت کنــد؟

جهــان اســت.به همیــن دلیــل نیــز مســکن یکــی از عوامــل
تأثیرگــذار در انقــاب هــا و تحــوالت اجتماعــی بــوده
اســت .ایــن وضعیــت دربــاره انقــاب ایــران نیــز وجــود
داشــته اســت.بیش از نصــف اقتصــاد جوامــع مختلــف
بــه شــکل هــای مختلــف بــه مســکن ارتبــاط دارد.اقتصــاد
ایــران نیــز دارای چنیــن وضعیتــی اســت .نکتــه دیگــر
اینکــه بخــش خصوصــی همــواره درموضــوع مســکن تأثیر
گــذار بــوده اســت .در شــرایط کنونــی نزدیــک بــه نــود
وچهــار درصــد بخــش مســکن جامعــه در اختیــار بخــش
خصوصــی قــرار دارد.ایــن در حالــی اســت کــه بخــش
اصلــی اقتصــاد ایــران در اختیــار دولــت قــرار دارد کــه
از منابــع نفــت و گاز و متعلقــات آن اســتفاده مــی کنــد.
ایــن ســخن بــه معنــای ایــن اســت کــه نــود درصــد منابــع

در حــدود شــصت و پنــج درصــد خانوارهــای جامعــه

ایــران در بخــش خصوصــی فعالیــت مــی کنند.ایــن
در حالــی اســت کــه بخــش خصوصــی کــه در حــوزه
مســکن فعالیــت مــی کنــد در شــاکله دولــت هیــچ ســهمی
نــدارد بــه جــز یــک معاونــت در یــک وزارتخانه.ایــن
وزارتخانــه نیــز وزارت مســکن و شهرســازی اســت.این
در حالــی اســت کــه در حــدود نیمــی از اقتصــاد ایــران
در حــوزه مســکن فعالیــت مــی کند.ســوال اینجاســت کــه
کــدام بخــش از بانــک مرکــزی نســبت بــه حــوزه مســکن
مطالعــه مــی کنــد و بــه دنبــال برطــرف کــردن مشــکالت

در حــوزه مســکن اســت؟آیا دروزارت اقتصــاد دربــاره
کنتــرل و برنامــه ریــزی در حــوزه مســکن تحقیقــات
صــورت مــی گیــرد؟ آیــا وزارت بهداشــت و درمــان بــه
منشــأ بســیاری از بیمــاری هــای روانــی و رفتارهــای جــرم
خیــز یعنــی مســکن توجــه مــی کند؟ایــن در حالــی اســت
کــه مســکن از همــه عوامــل دیگــر در زمینــه افزایــش
جــرم و جنایــت در کشــور نقــش پررنــگ تــری داشــته
اســت.هیچ کــدام از ایــن نهادهــای تصمیــم گیــر بــه
موضــوع مســکن توجــه جــدی نمــی کننــد و تنهــا بخــش

*چرا بخش خصوصی احســاس مسئولیت بیشتری در
زمینه مسئولیت اجتماعی دارد؟

49
تابستان ۹۹

خصوصــی اســت کــه بــه ایــن مســائل توجــه مــی کنــد و
دارای برنامــه اســت .بخــش خصوصــی در حــوزه مســکن
علمــی تــر و تخصصــی تــر فعالیــت مــی کنــد .در نتیجــه
فعالیــت بخــش خصوصــی نســبت بــه دولــت همــراه بــا
مســئولیت اجتماعــی بیشــتری اســت.
*راهکار شــما برای تقویت موضوع مسئولیت
اجتماعی در حوزه مسکن چیست؟

در مرحلــه نخســت مــا بایــد اقتصــاد خــود را مشــخص
کنیــم کــه آیــا قــرار اســت خصوصــی باشــد یــا
سوسیالیســتی.چرا مــردم ایــران بــه جــای اینکــه نفــت و
گاز و پتروشــیمی را بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای خــود
قــرار بدهنــد مســکن را بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای خود
قــرار داده اند.بخــش خصوصــی در منابــع اصلــی دولــت
یعنــی نفــت و گاز دخالــت ندارد.ایــن در حالــی اســت
کــه دولــت همــواره نقدینگــی را در جامعــه افزایــش داده
اســت.راهکار اساســی ایــن اســت کــه بایــد مــردم را آزاد
گذاشــت کــه بــه جــای اینکــه از مســکن بــه عنــوان کاالی
ســرمایه ای اســتفاده کننــد از نفــت و گاز و دیگــر منابــع

طبیعــی بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای اســتفاده کنند.بنــده
معتقــدم برنامــهای کوتــاه مــدت بــرای کاهــش قیمــت
مســکن هیــچگاه عملــی نیســت چــون در کوتــاه مــدت
نمیتــوان معیــار مشــخصی را تعییــن کــرد و فراینــد آن
را بــه اجــرا گذاشــت .موضــوع کاهــش مســکن برنامـهای
 15الــی  20ســاله را میطلبــد کــه بایــد از ســوی بهتریــن
کارشناســان ایــن حــوزه و همچنیــن مســئولینی کــه دارای
تخصــص کافــی هســتند تدویــن شــود تــا تمامــی معیارهــا
بــرای کاهــش قیمــت در ایــن حــوزه در آن گنجانــده
شــود .اگــر ایــن رویکــرد در محــور تصمیــم گیــری هــا
قــرار داشــته باشــد و از امــروز برنامــه ریــزی هــا آغــاز
شــود در آینــده حداقــل میتــوان بــه میــزان قابــل توجهــی
بــازر آشــفته مســکن را بــه آرامــش نســبی رســاند.بدون
شــک اگــر بــه تدویــن برنامــه و پیــدا کــردن راه چــاره
پرداختــه نشــود و فقــط بــر اســاس وعدههایــی کــه از
ســوی مســئولین داده میشــود اکتفــا شــود کاری را از
پیــش نخواهیــم بــرد و وضــع روز بــه روز بدتــر خواهــد
شــد و مــردم در ایــن حــوزه بیشــتر از حــوزه هــای دیگــر
ســردرگم تــر خواهنــد شــد.

۳۴
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دکتر رضا قدیمی رییس سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در
گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

حلقه اتصال شــرکت های اقتصادی و مددجویان
«مسئولیت اجتماعی» است
ســازمان خدمــات اجتماعــی
شــهرداری تهــران یکــی از ســازمان
هایــی اســت کــه در گذشــته از
پورتــال مســئولیت اجتماعــی
رونمایــی کــرد و بــرای شــرکت هــا
و مدیــران متعهــد نشــان مســئولیت
اجتماعــی در نظــر گرفــت .اتفاقــی
کــه در زمینــه تحقــق مســئولیت
اجتماعــی نقــش مهمــی ایفــا
خواهــد کــرد .بــه همیــن دلیــل و
بــرای بررســی ایــن موضوع«رســانه
مســئولیت اجتماعــی» بــا دکتــر
رضــا قدیمــی رییــس ســابق ســازمان
خدمــات اجتماعــی شــهرداری
تهــران گفــت وگــو کــرده کــه در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را
مــی خوانیــد:

*سازمان خدمات اجتماعی
شهرداری تهران تاکنون چه
اقداماتی در راستای نهادینه
شدن موضوع«مسئولیت
اجتماعی» در بین شهروندان
انجام داده است؟
مهــم تریــن اقدامــی کــه در ایــن
زمینــه انجــام شــد همــکاری بــا
شــرکت هــا و نهادهایــی بــود کــه می
توانســتند در زمینــه تحقــق مســئولیت
اجتماعــی نقــش آفرینــی کننــد.
بــه عنــوان مثــال مــا بــه دنبــال ایــن
بودیــم کــه بــا رویکــرد مســئولیت
اجتماعــی بیــن شــرکت هــای
اقتصــادی و مددجویــان اجتماعــی
ارتبــاط برقــرار کنیــم کــه ایــن اتفــاق

نیــز رخ داد .ایــن وضعیــت دربــاره
کــودکان کار نیــز وجــود داشــت.
بــه هــر حــال هزینــه نگهــداری و
رســیدگی بــه مددجویــان اجتماعــی
در زمینــه هــای مختلــف بســیار
زیــاد بــود .بــه همیــن دلیــل نیــز اگــر
شــرکت هــای اقتصــادی همــکاری
نمــی کردنــد امــکان رســیدگی
ســازمان دهــی شــده وجــود نداشــت.
نقــش ســازمان خدمــات اجتماعــی
تهــران ایــن اســت کــه نســبت بــه
شــرکت هــای اقتصــادی اعتمــاد
ســازی کنــد کــه کمــک هــای
آنهــا قطعــأ بــه دســت نیازمنــدان
خواهــد رســید.این وضعیــت در
زمینــه اشــتغال نیــز وجــود داشــت و
تــاش زیــادی صــورت گرفــت تــا
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بیــکاران و خانــواده هایــی کــه نیــاز بــه شــغل دارنــد بــه
واســطه ســازمان خدمــات اجتماعــی شــهرداری تهــران
بــه کارآفرینــان و صاحبــان مشــاغل معرفــی شــوند.
شــهرداری تهــران همــواره در تــاش اســت بــا نگاهــی
داوطلبانــه محــور بــه بهبــود شــرایط آســیب دیــدگان و

اجتماعــی شــهرداری گذاشــته شــد .در دنیــا قوانیــن،
تســهیالت و معافیتهــای مالیاتــی بــرای بنگاههــای
اقتصــادی کــه در قبــال مســائل اجتماعــی مســئولیت
پذیــر هســتند منعقــد شــده،اما در کشــور مــا هیــچ اتفاقــی
در ایــن زمینــه رخ نــداده و امیدواریــم ایــن اتفــاق در

بازگشــت آنــان بــه زندگــی اجتماعــی کمــک کند.بنــده
معتقــدم مســئولیت اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی یکــی
از الزامــات دنیــای امــروز اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی بنگاههــای اقتصــادی
در دنیــا بیــش از یــک قــرن ســابقه دارد امــا در کشــور
مــا هنــوز ایــن مهــم محقــق نشــده اســت.

آینــده رخ بدهــد.

*چــرا در کشــور مــا ایــن اتفــاق رخ داده
اســت؟
در کشــور مــا قانــون مدونــی در خصــوص الــزام
بنگاههــای اقتصــادی در مســائل اجتماعــی وجــود
نــدارد و تنهــا یــک مصوبــه آن هــم در اواخــر دوره
چهــارم شــورای شــهر تصویــب شــد کــه دبیرخانــه
مســئولیتهای اجتماعــی بــر عهــده ســازمان خدمــات

واقعیت این اســت که مسائل و آسیبهای اجتماعی
پیچیده و حســاس است.یک عده کنار نشستهاند و
هــر گونه مداخله را محکوم میکنند .در حالی که
دیکته نانوشته غلط ندارد.

بــا ایــن وجــود بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه مداخــات
اجتماعــی از پیچیدهتریــن نــوع مداخــات اســت کــه
حســن و عیبهــای زیــادی دارد.در شــرایط کنونــی در
جلســات شــهرداری تهــران تنهــا حــرف زده مــی شــود و
متأســفانه کمتــر عمــل مــی شــود.
*راه حــل شــما بــرای نهادینــه شــدن
مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ
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شــهروندی چیســت؟
در زمینه های مختلف می توان به مســئولیت اجتماعی
حوزه شــهروندی اشاره کرد .یعنی هر فرد به عنوان
شــهروند یک کشــور یا در مقیاس محدود ،شهروند یک
شــهر؛ باید نســبت به وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد
نیاز محیط زندگی خود بی تفاوت نبوده و احســاس
مسئولیت کند.
برای مثال در حوزه فقر و بیکاری نکته بســیار
مهم این اســت که جدای از سیستم های دولتی و
اقداماتی که باید انجام دهند ،شــهروندها هم باید
تا حد امکان و در چارچوب مســئولیت اجتماعی و
اخالقــی خود به این موضوع کمک کنند.

یکــی از حــوزه هایــی کــه ایجــاد تعــادل بیــن توســعه
اقتصــادی و آســایش جامعــه تــا حــدودی بــا یکدیگــر
تعــارض دارد ،دقیقــا همیــن جــا اســت .جایــی کــه

در برخــی کشــورها بــا درصــد بیــکاری باالتــر و فقــر
بیشــتر ،کارفرمایــان بــا تقلیــد از الگوهــای توســعه در
کشــورهای توســعه یافتــه ســعی در تعدیــل نیــروی کار
داشــته و کارهــا را روباتیــک و بــا سیســتم هــای جدیــد و
البتــه نیــروی کار کمتــر انجــام مــی دهند.اخــاق و تعهــد
شــهروندی در چنیــن شــرایطی حکــم مــی کنــد کــه تــا
آنجــا کــه بــرای شــما مقــدور اســت سیســتم کاری خــود
را گســترش دهیــد و نیروهــای بیشــتری را از میــان قشــر
ضعیــف جامعــه بــه کار بگیریــد .البتــه ایــن رونــد نیــز
مــی توانــد بــا کمــک سیســتم هــای جدیــد و توســعه
یافتــه آســان تــر شــود نــه اینکــه زمینــه ســاز حــذف
کامــل نیــروی کار انســانی فراهــم آورده شــود .بنــده
امیــدوارم مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ
در جامعــه ایــران نهادینــه شــود و منشــأخدمات زیــادی
باشــد.
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منشور مسئولیت اجتماعی شرکت داروسازی
دکتر عبیدی

دانســتنی آنالیــن :ســازمانها ،نهادهــا و بنگاههایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد
شــرکت داروســازی دکتــر عبیــدی در راســتای عمــل بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود خــط مشــی
یــا منشــوری را تعریــف کردهانــد .برخــی از ایــن مراکــز ،سیاســتهای کاری و ســازمانی خــود را
بــر اســاس ایــن خــط مشــی انتخــاب و اجــرا مــی کننــد .امــا در برخــی دیگــر ،عمــل بــه مســئولیت
اجتماعــی در حــد شــعار باقــی میمانــد.
دانســتنی آنالیــن بــا هــدف اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی ،ایــن منشــورها را بازنشــر مــی دهــد.
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعـ ِ
ـای خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات
و سیاســتگذاری بــر اســاس منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان ،بــه افــکار
عمومــی واگــذار میشــود.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن،
صنعــت داروســازی در ایــران بــا نــام دکتــر غالمعلــی
عبیــدی گــره خــورده اســت .دکتــر عبیــدی در ســال
 ،۱۳۲۵نخســتین البراتــوار داروســازی ایــران را
بــر ســتونهای کیفیــت و نــوآوری اســتوار کــرد.
داروســازی دکتــر عبیــدی پیشــرو در صنعــت دارو
همــواره بــا ارائــه راهکارهــای بـهروز ،در راه ارتقــای
تندرســتی و بهبــود کیفیــت زندگــی ایرانیــان گام
برمــیدارد.

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در برابــر ســامت جامعــه ،خــود را متعهــد مــی
دانیــم.
داروســازی دکتــر عبیــدی ،بیــش از  ٧٠ســال اســت
کــه بــرای ارتقــای ســامت مــردم ایرانزمیــن
کوشــیده و ســعی کــرده تــا بــا حضــور موثــر
در کنــار آنهــا در شــرایط گوناگــون ،پیــامآور
فردایــی بهتــر و جامعــهای ســالمتر باشــد .مــا در
خانــواده عبیــدی ،در تمامــی ایــن ســالها عــاوه

54
تابستان ۹۹

بــر پایبنــدی بــه تولیــد محصــوالت باکیفیــت ،بــرای
افزایــش آگاهــی هموطنانمــان در زمینــه ســامت
نیــز تــاش کردهایــم .ســعی مــا همــواره ایــن
بــوده کــه در راســتای درک مســئولیت اجتماعــی،
گامهــای موثــری برداریــم و همچنــان نیــز مصمــم
و پرتــاش بــرای انجــام رســالت خویــش در کنــار
همــهی مــردم ایــران خواهیــم مانــد.

مــا تــا امــروز بــا انجــام فعالیتهایــی چــون
آگاهیرســانی بــه افــراد جامعــه در حوزههــای
گوناگــون ســامتی ،حمایــت از بهداشــت و ســامت
عشــایر ،کمــک بــه آســیبدیدگان بالیــای طبیعــی
و تالشهایــی بهمنظــور حفاظــت از محیــط زیســت
در انجــام فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی نقــش
داشــتهایم.

گامهای ما در جهت مسئولیت اجتماعی

تجهیز  ۸مرکز درمانی در اســتان خوزســتان به همت گروه کوبل انجام شــد

افتتاح دو خانه بهداشــت در استان
زلزلهزده کرمانشاه

تجهیز  ۸مرکز درمانی در اســتان خوزستان
به همت گروه کوبل انجام شــد

کمپیــن «با کیفیت زندگی کنیم»
داروسازی دکتر عبیدی
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رسانه ای برای نماد سازی
فرهنگی و راه خطیر آینده؛

تالش برای احیای
یک جامعه زنده
با «مسئولیت
اجتماعی»
رســانه بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ابــزار در
تحــوالت جهــان در عصــر حاضــر نقــش آفرینــی
کــرده و همچنــان نیــز یکــی از تأثیرگذارتریــن
ابزارهــای بشــر امــروزی است.رســانه در بســیاری از
تحــوالت اجتماعی،فرهنگی،اقتصــادی و سیاســی
در جوامــع مختلــف نقــش داشــته و همــواره جوامــع
دســتخوش تحــول و دگرگونــی را بــه ســمت
پیشــرفت و توســعه همراهــی کــرده اســت.این
وضعیــت در ایــران نیــز وجــود داشــته اســت .بــا ایــن
وجــود رســانه هــای گروهــی در ایــران در برخــی
مقاطــع تاریخــی بــه دالیلــی بــار احزاب،تشــکل هــا
و گــروه هــای سیاســی را نیــز در تحــوالت اجتماعی
و فرهنگــی بــه دوش کشــیده انــد.در جامعــه ایــران
بــه دلیــل ضعیــف بــودن تحــزب در اغلــب مــوارد
نمادســازیها توســط رســانه هــای گروهــی انجــام
شــده و پــس از مدتــی در جامعــه نهادینــه شــده و
در نهایــت ســبب حرکــت جامعــه بــه ســمت جلــو
شــده اســت.امروز کــه «امــر سیاســی» در کشــورهای

مختلــف جهــان در حــال فروپاشــی اســت و جوامــع بــه
ســمت اجتمــاع و مــردم تغییــر مســیر داده انــد یکــی از
مهــم تریــن رویکردهــای تحــول و توســعه یــک جامعــه
موضوع«مســئولیت اجتماعــی» اســت .مســئولیت اجتماعــی
بــه صــورت کلــی یــک پاردایــم مثبــت و ســازنده اســت
امــا در جزئیــات و در کارکردهــای بخــش هــای مختلــف
جامعــه اســت کــه نقــش حیاتــی و کلیــدی خــود را ایفــا
مــی کنــد .جامعــه امــروز ایــران بــا چالــش هــای متعــددی
مواجــه شــده و بــه همیــن دلیــل بیــش از هــر چیــز بــه
مســئولیت اجتماعــی در ســطوح مختلــف خــود نیــاز
دارد .ایــن رویکــرد نیــز بــا الگوســازی در جامعــه نهادینــه
خواهــد شــد.
مســئولیت اجتماعــی یــک چارچــوب و محــدوده
اخالقــی اســت کــه در آن وظایــف مختلفــی کــه
تمامــی آن هــا دارای منافــع بــرای جامعــه هســتند،
بــر عهــده فــرد ،ســازمان و یــا نهــادی خــاص
گذاشــته مــی شــود .ایــن مفهــوم بــه صــورت
دقیــق تــر بــه معنــای انجــام وظایــف فــردی بــه
وســیله تــک تــک افــراد جامعــه اســت کــه انجــام
ایــن وظایــف باعــث مــی شــود تــا تعــادل مناســبی
بیــن اکوسیســتم و اقتصــاد جامعــه برقــرار شــود.

اســتفاده از لفــظ وظیفــه نشــان مــی دهــد کــه هــر فــرد
در حالــت عــادی بایــد بــه ایــن وظایــف واقــف بــوده و
نقــش خــود را در حفــظ ایــن تعــادل بــه صــورت مشــخص
پذیرفتــه و ایفــا کنــد .مســئولیت اجتماعــی فــردی بــا
ایجــاد یــک موضــع فعــال نســبت بــه تاثیرگــذاری
مثبــت بــر دیگــران و محیــط بیــرون از دایــره خــود بســط
مییابــد .مســئولیت اجتماعــی فــردی اســاس مســئولیت
اجتماعــی گروهــی اســت زیــرا یــک اجتمــاع از افــراد
تشــکیل شــده اســت و درنتیجــه فرهنــگ مســئولیت
اجتماعــی را مشــخص میکنــد .ایــن رابطــه آمیختــه بیــن
مســئولیت اجتماعــی گروهــی و مســئولیت اجتماعــی
فــردی اســت .افــراد از نظــر اجتماعــی مســئولیتپذیرتر
شــده و در واکنــش بــه ایــن اجتمــاع هــا بایــد بــرای
بــرآوردن نیازهــای افــراد مســئولیتپذیری اجتماعــی
بیشــتری پیــدا کنند.گــروه رســانه ای «دانســتنی» بــه دنبــال
ایــن اســت کــه بــه صــورت تخصصــی و علمــی بــا ارائــه

گــزارش هــای مســتدل و گفــت وگــو بــا مســئوالن در
ارکان مختلــف جامعــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی
را مــورد بحــث قــرار بدهــد .یکــی از مهــم تریــن
رســالت هــای گــروه رســانه ای «دانســتنی» مطالبــه
گــری از مســئوالن در حــوزه هــای مختلــف در زمینــه
مســئولیت اجتماعــی اســت.
اینکــه مدیــران جامعــه دربــاره مســئولیتی کــه
از نظــر اجتماعــی برعهــده آنهاســت بــه مــردم
پاســخ گــو باشــند ســبب ترغیــب افــراد جامعــه
بــرای انجــام مســئولیت اجتماعــی فــردی
خواهــد شــد.در نتیجــه هنگامــی کــه مســئولیت
اجتماعــی بــه یــک پاردایــم غالــب در بیــن
مســئوالن و مــردم تبدیــل شــود مــا بــا جامعــه
ای پویــا و رو بــه جلــو مواجــه خواهیــم بــود.

گــروه رســانه ای «دانســتنی» بــرآن اســت کــه بــا
نمادســازی فرهنگــی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی
اولیــن و تأثیرگذارتریــن نشــریه در جامعــه ایــران
باشــد کــه بــه صــورت تخصصی،حرفــه ای و علمــی
بــه ایــن موضــوع مهــم نــگاه کــرده و تــاش کنــد آن
را بــه عنــوان یــک نمــاد بــارز مدنــی و اجتماعــی در
جامعــه ایــران شــکل بدهد.بــه همیــن دلیــل از همــه
کســانی کــه در ایــن زمینــه صاحــب نظــر یــا عالقــه
منــد دعــوت مــی کنیــم در ایــن رســالت خطیــر مــا را
یــاری کننــد.

سید هادی شیرازی دبیر جامعه تورگردی ایران درگفت وگو با«رسانه
مسئولیت اجتماعی»:

«مسئولیت اجتماعی» چهره بهتری از گردشگری
ایران به جهان ارائه می کند

جامعــه تورگــردی ایــران یکــی از اصنافــی اســت کــه
رابطــه مســتقیمی بــا «مســئولیت اجتماعــی» دارد .صنعــت
گردشــگری و تورگــردی زنجیــرهای از خدمــات و
کاالهایــی همچــون هتــل ،رســتوران و مســائل حمــل و نقــل
را شــامل میشــود کــه مســئولیت اجتماعــی در همــه ایــن
مســائل نقــش دارد.بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی
نقــاط ضعــف و قــوت مســئولیت اجتماعــی در تورگــردی
ایران«رســانه مســئولیت اجتماعــی» بــا ســید هــادی شــیرازی
دبیــر جامعــه تورگــردی ایــران گفــت وگــو کــرده کــه در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد:
*مسئولیت اجتماعی در تورهای گردشگری
چگونــه ظهور و بروز پیدا می کند؟
صنعــت گردشــگری و تورگــردی گســتره وســیعی دارد کــه
همــه کشــور را در بــر مــی گیرد.ایــن گســتره بــه خصــوص
در مناطــق محــروم کــه از پتانســیل گردشــگری برخــوردار

هســتند وجــود دارد .تورهــای گردشــگری تــاش مــی کنــد
ایــن نقــاط محــروم را بــه مکــردم بشناســاند و بــا تقویــت
پتناســیل هــای محلــی بــه ســود مــردم آن محــل مســئولیت
اجتماعــی خــود را انجــام بدهد.تروهــای گردشــگری در
راســتای مســئولیت اجتماعــی بســترهای اقتصــادی مناطــق
مختلــف گردشــگری را تقویــت مــی کننــد کــه ســود
اقتصــادی آن نصیــب مــردم خواهــد شــد.تأثیر تورهــای
گردشــگری تنهــا اقتصــادی نیســت و بلکــه جنبــه هــای
اجتماعــی نیــز دارد .تورهــای گردشــگری بــا رعایــت
کــردن اســتانداردهای جهانــی در زمینــه گرشــگری بســترهای
اجتماعــی و جمعــی صنعــت گرشــدگری هرمنطقــه را نیــز
تقویــت مــی کنند.بــا ایــن وجــود مطابــق آمــاری کــه جامعــه
تــور گردانــان ایــران از نیــروی انتظامــی دریافــت میکنــد،
آمــار گردشــگران ورودی بــه ایــران در طــول ایــن 10مــاه
نخســت ســال ،98برابــر بــا آمــار کل گردشــگران ورودی
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ســال  97بــوده اســت .دلیــل آن نیــز ایــن بــوده که از
اول ســال  98بــه دلیــل افــت ارزش پــول ملــی کشــور
در مقایســه بــا دیگــر کشــورها ،اســتقبال گردشــگران
خارجــی بهخصــوص کشــورهای همســایه و در
رأس آنهــا عــراق ،بــرای بازدیــد مناطــق دیدنــی
ایــران و توریســم ســامت افزایشیافتــه اســت.پس
از بحــران کرونــا صنتــع گردشــگری در ایــران ماننــد
بســیاری از کشــورهای جهــان بــا چالــش هــای
گســترده ای مواجــه شــده اســت.
*آیا در شرایطی که صنعت گردشگری
و تورگری در ایران با چالش های ناشــی
از بحران کرونا مواجه شده مسئولیت
اجتماعی نسبت به تورگری و گردشگری
جدی تر از گذشته شده است؟
هنگامــی کــه یــک تــور بــرای گردشــگر خارجــی تعریــف
میشــود ،زنجیــرهای از خدمــات و کاالهایــی همچــون
هتــل ،رســتوران و مســائل حمــل و نقــل را شــامل میشــود
کــه مســئولیت اجتماعــی در همــه ایــن مســائل نقــش دارد.
از ســوی دیگــر کــه قیمــت تمامــی آنهــا از تــورم کشــور
تاثیــر میگیــرد .زمانــی کــه افزایــش قیمــت در تمامــی ایــن
مــوارد رخ میدهــد امــا قیمــت ارز متناســب بــا آن افزایــش
نمییابــد ،اتفاقــی کــه میافتــد ایــن اســت کــه تورهــای ســفر
بــه ایــران در خــارج از کشــور دائــم در حــال گــران شــدن
اســت و از ظرفیتهــای جــذب گردشــگر و درآمدزایــی
کاســته میشــود .ثابــت مانــدن نــرخ ارز تبدیــل بــه معضلــی
شــده اســت کــه نــه تنهــا از ایــن راه بــه گردشــگری ایــران
ضربــه میزنــد ،بلکــه دیگــر صنایــع کشــور کــه صــادرات
دارنــد نیــز در معــرض تهدیــد واقــع هســتند و ایــن پدیــده
ســم مهلکــی بــرای آنــان اســت.به همیــن دلیــل رســیدگی
بــه وضعیــت ارز در راســتای مســئولیت اجتماعــی اســت کــه
مســئوالن بایــد بــه صــورت جــدی آن را دنبــال کننــد .البتــه
مســئوالن تــا آنجــا کــه امــکان داشــته در بحــران کرونــا از
صنعــت گردشــگری و تورگــردی حمایــت کــرده انــد .بــا
ایــن وجــود ایــن حمایــت هــا بــرای از بین بــردن چالــش های
کنونــی کافــی نیســت .گردشــگری کــه مــی خواهــد بــه یــک
کشــور وارد شــود چنــد شــاخص از جملــه امنیت،مســئولیت
اجتماعــی ارکان مختلــف گردشــگری و قیمــت بــرای او
مهــم اســت.به همیــن دلیــل نیــز تقویــت مســئولیت اجتماعــی
مــی توانــد در رونــق صنعــت گردشــگری و افزایــش ســود
در ایــن قســمت تأثیرگــذار باشــد.
*راهکار شــما برای تقویت مسئولیت اجتماعی در
صنعت گردشگری ایران چیست؟

واقعیــت ایــن اســت کــه مــا در کشــورهای دیگــر،
بازاریابــی انجــام داده ایــم امــا علــت اصلــی افزایــش تعــداد
گردشــگران ورودی ،همیــن گردشــگرانی هســتند کــه بــه
کشــور خودشــان برمــی گردنــد .وقتــی خاطــرات خودشــان
را بــرای خانــواده هــا و دوســتان خودشــان تعریــف مــی
کننــد ،دیگــران ترغیــب مــی شــوند کــه بــه ایــران بیاینــد
وگرنــه مــا تبلیغــات قابــل توجهــی بــرای جــذب گردشــگر
خارجــی نداشــته ایم.علــت اصلــی ایجــاد ایــن خاطــره خــوب
نیــز مســئولیت اجتماعــی مــردم و ارکان گردشــگری ایــران
بــا توریســت هــای خارجــی بــوده اســت کــه خاطــره خوبــی
بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.به همیــن دلیــل بنــده معتقــدم
مســئولیت اجتماعــی چهــره موجــه تــر و بهتــری از ایــران در
صنعــت گردشــگری بــه مــردم جهــان ارائــه مــی کنــد.
اگــر بخواهیــم بــا دنیــا حرکــت کنیــم بایــد مســئولیت
اجتماعــی در ارکان مختلــف صنعــت گردشــگری را
تقویــت کنیــم .ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز بــرکات و
دســتاوردهای گردشــگری بــرای کل کشــور ملمــوس نشــده
اســت .گردشــگری صنعتــی اســت کــه در کشــور پراکندگــی
دارد و مخصــوص مرکــز نیســت و بلکــه همــه کشــور از آن
بهرهمنــد میشــوند .کشــورهای دیگــر بــه فهــم ایــن مســاله
رســیدهاند .در روزهــای اول بحــران کرونــا مســووالن گفتنــد
پــس از رفــع بحــران بســته تشــویقی بــرای ســفر خواهنــد
گذاشــت کــه خیلــی خــوب اســت امــا بهتــر اســت ایــن بســته
توســط دولــت هــای مختلــف در اختیــار کل گردشــگران
دنیــا قرارگیــرد .در بســته تشــویقی میتــوان قیمتهــای
مناســبتری ارایــه کــرد و برخــی موانــع گردشــگری
ورودی را پلــه پلــه رفــع کــرد تــا در دوره پســاکرونا بتوانیــم
جــذب گردشــگر داشــته باشــیم .مــا هــم آمادگــی همفکــری
بــا دولــت در ایــن زمینــه را داریــم.
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منشور مسئولیت اجتماعی بانک آینده

دانســتنی آنالین:ســازمانها ،نهادهــا و بنگاههایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد بانــک
آینــده در راســتای عمــل بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف کردهانــد.
برخــی از ایــن مراکــز ،سیاسـتهای کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن خــط مشــی انتخــاب و
اجــرا مــی کننــد .امــا در برخــی دیگــر ،عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد شــعار باقــی میمانــد.
دانســتنی آنالیــن بــا هــدف اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی ،ایــن منشــورها را بازنشــر مــی دهــد.
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعـ ِ
ـای خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات
و سیاســتگذاری بــر اســاس منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان ،بــه افــکار
عمومــی واگــذار میشــود.

معرفی بانک آینده

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن ،بانــک
آینــده بــه اســتناد مصوبــه یکهــزار و یکصــد و ســی و
هفتمیــن جلســه شــورای پــول و اعتبــار ،از ادغــام بانــک
تــات،مؤسســه اعتبــاری صالحیــن ومؤسســه اعتبــاری
آتــی ،بــا ســرمایهی پایــه هشــت ( )۸هــزار میلیــارد
ریــال؛ در تیرمــاه ســال  ۱۳۹۱شــکل گرفــت .متعاقب ـاً،
بانــک آینــده ،بــر اســاس مجوزهــای صــادره از ســوی
بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران و ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار در تاریــخ  ۱۶/۰۵/۱۳۹۲بــه ثبــت رســید .بانــک
آینــده از مجموعـهی بیــش از ۱۷هــزار ســهامدار ،پــس
از طــی مراحــل الزم ،در تاریــخ  ۲۶/۱۲/۱۳۹۳موفــق
بــه اخــذ مجــوز فعالیــت از بانــک مرکــزی ج.ا.ایــران
گردیــد.

در حــال حاضــر ،بانــک آینــده بــا مجموعــهای از
نیــروی انســانی توانــا ،در قالــب یــک بانــک تجــاری
خصوصــی و بــا راهبــرد حضــور مؤثــر و کارآمــد در
حوزههــای خدمــات بانکــداری :خــرد ،تجــاری،
مؤسس ـهای و خدمــات بانکــداری اختصاصــی در بســتر
آخریــن دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،
بــا  ۲۰۴شــعبه در سراســر کشــور ،مشــغول فعالیــت
اســت.

مسئولیت اجتماعی بانک آینده

بنگاههــای ســرآمد بــه عنــوان ســازمانهایی پاســخگو،
بــرای شــفافیت و پاســخگویی بــه ذینفعــان خــود در
قبــال عملکردشــان ،روشــی بســیار اخالقــی در پیــش
میگیرنــد .ایــن بنگاههــا ،حساســیت و توجهــی ویــژه
بــه پاس ـخگویی اجتماعــی و حفــظ ثبــات زیســت بــوم
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ســازمان در حــال و آینــده را داشــته و ایــن دیــدگاه را ترویــج میکننــد .مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،در
ارزشهــای ایــن بنگاههــا ،بیــان شــده اســت .آنــان از طریــق مــراوده بــاز بــا ذینفعــان ،انتظــارات و مقــررات محلــی
و جهانــی را درک و رعایــت کــرده و حتــی از آن نیــز فراتــر میرونــد.
بانــک آینــده ،عــاوه بــر ایفــای مســئولیتهای تعریــف شــده؛ مشــارکت در حــل مســائل مختلــف جامعــه در
چارچــوب رعایــت اصــل مســئولیت اجتماعــی شــرکتی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت .لــذا تعریــف و
اجــرای برنامههــا در حوزههــای :آمــوزش و پــرورش کــودکان و نوجوانــان ،ســامت فــردی و اجتماعــی ،توســعه
فرهنگــی ،حفــظ محیــط زیســت ،مدیریــت مصــرف انــرژی و هــم چنیــن حمایــت از طرحهــای کاهــش مصــرف
انــرژی را بــه عنــوان اولویــت ســازمانی خــود برگزیــده اســت.
در ایــن راســتا ،برخــی اقدامــات انجــام شــده توســط
بانــک آینــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ،بــه
شــرح زیــر میباشــد:
*حمایت مالی از چهارمین جشــنواره کشوری نوجوانان
خوارزمــی  -دی ماه ۱۳۹۶
*تقدیــر از قهرمانــان نابینــا و کــم بینــای مســابقات
پارالمپیــک ریــو در همایــش چشــمهای قهرمــان -
آذرمــاه ۱۳۹۶
*کمــک مالــی بــه زلزلــه زدگان غــرب کشــور و ارســال
بســته هــای لــوازم تحریــر بــرای دانــش آمــوزان ایــن
مناطــق  -آذرمــاه ۱۳۹۶
*تعهــد بــرای ســاخت  ۲۵خانــه بهداشــت در اســتان
کرمانشــاه در راســتای کمــک بــه زلزلــه زدگان  -آذرمــاه
۱۳۹۶
*حمایــت مالــی از تیــم رباتیــک دانــش آمــوزی ایــران
بــرای شــرکت در المپیــاد جهانــی کاســتاریکا  -آبــان
مــاه ۱۳۹۶
*حمایــت از دانــش آمــوزان کمتــر برخــوردار از طریــق
توزیــع  ۱،۸۰۰،۰۰۰بســته لــوازم تحریــر  -مهرمــاه ۱۳۹۶
*ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه در روســتای خــون
ســرخ بندرعبــاس  -شــهریور ۱۳۹۶
*ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه در زاهــدان -
شــهریور ۱۳۹۶
*ســاخت و تحویــل دبیرســتان  ۱۱کالســه امیدآینــده در
آســاوله شهرســتان ســنندج  -شــهریور ۱۳۹۶
* ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه امیــد آینــده در
مهرشــهر بیرجنــد  -شــهریور ۱۳۹۶
*ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه امیــد آینــده در
ریــگان کرمــان  -شــهریور ۱۳۹۶
*ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه امیــد آینــده در
ریــگان کرمــان  -شــهریور ۱۳۹۶
* ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه امیــد آینــده در
بوشــهر  -شــهریور ۱۳۹۶

*ســاخت و تحویــل مدرســه  ۶کالســه امیــد آینــده در
یاســوج  -شــهریور ۱۳۹۶
*آغــاز مراحــل ســاخت یــک بــاب مدرســه در ایــام -
مــرداد ۱۳۹۶
*ســاخت ســالن ورزشــی چنــد منظــوره در روســتای
شــهابیه شهرســتان خمیــن  -مــرداد ۱۳۹۶
اعطــای بیــش از  ۱۳هــزار فقــره وام ازدواج در نیمــه اول
ســال ۱۳۹۶
*حمایــت از واحدهــای کوچــک و متوســط تولیــدی
( )SMEدر حــوزه اعتبــارات  ۸ -ماهــه اول ســال ۱۳۹۶
اهــدای هدایــای نقــدی بــه خانــواده هــای شــهدای آتــش
نشــان  -تیرمــاه ۱۳۹۶
*تهیــه ،تولیــد و پخــش نماهنــگ یوزپلنــگ ایرانــی در
راســتای حمایــت از موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت
و پخــش آن از شــبکههای تلویزیونــی و ســایر رســانههای
اجتماعــی  -ســال ۱۳۹۴
*حمایــت مالــی از کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران
و نویســندگان ،مترجمــان و مولفــان برتــر و نمونــه کشــور
بــا حضــور رئیــس جمهــور .بهمــن ۱۳۹۴
*ایجــاد طــرح ســپرده حــس زندگــی بــرای حمایــت
از بیمــاران ســرطانی و حمایــت از تاســیس یــک مرکــز
تحقیقــات ســرطان ۱۳۹۴
*حمایــت مالــی از راهیــان حــرم امــام رضـا(ع) در پایــان
مــاه صفــر ۱۳۹۴
*ارســال پیامــک ،زیرنویــس و آرم آگهــی در مناســبت
هــای مختلــف رســمی کشــور در شــبکههای مختلــف
توزیــع کتــاب و لــوازم التحریــر در مناطــق محرومهرمنطقــه
را نیــز تقویــت مــی کنند.بــا ایــن وجــود مطابــق آمــاری
کــه جامعــه تــور گردانــان ایــران از نیــروی انتظامــی
دریافــت میکنــد ،آمــار گردشــگران ورودی بــه ایــران در
طــول ایــن 10مــاه نخســت ســال ،98برابــر بــا آمــار کل
گردشــگران ورودی
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دکتر محمود ضیایی کارشناس گردشگری در گفت وگو با«رسانه مسئولیت
اجتماعی»:

«مســئولیت اجتماعی» الزمه توســعه پایدار
گردشگری است

ایــران از پتناســیل گردشــگری باالیــی در بیــن کشــورهای
جهــان برخــوردار اســت و بــه همیــن دلیــل تقویــت و رونــق
صنعــت گردشــگری مــی توانــد در اقتصــاد ملــی تأثیرگــذار
باشــد .یکــی از اصــول مبنایــی صنعــت گردشگری«مســئولیت
اجتماعــی» کــه بایــد در همــه ارکان صنعــت گردشــگری
وجــود داشــته باشــد .بــه همیــن دلیل و بــرای تحلیل و بررســی
نقــش مســئولیت اجتماعــی در صنعــت گردشگری«رســانه
مســئولیت اجتماعــی» بــا دکتــر محمــود ضیایــی اســتاد
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و کارشــناس صنعــت گردشــگری
کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن
گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
*مســئولیت اجتماعی در رونق و توسعه گردشگری
چه نقشی دارد؟
در گذشــته هنگامــی کــه در حــوزه گردشــگری بــه مســأله
ســود فکــر مــی شــد تنهــا بــه منافــع کوتــاه مــدت فکــر مــی
شــد.پس از مطــرح شــدن تئــوری «بــرد -بــرد» ایــن اندیشــه
رونــق گرفــت کــه هنگامــی کــه عرضــه کننــده کاال یــا
خدمــات ســود مــی بــرد مشــتری نیــز بایــد ســود ببرد.پــس
از مدتــی ایــن تئــوری نیــز مــورد انتقــاد قــرار گرفــت و
تئوری«بــرد -برد-بــرد» مطــرح شــد .ایــن بعــد ســوم شــامل
ســود کارکنــان و جامعــه محلــی مــی شــد کــه مــی بایســت
درزمینــه گرشــدگری ذینفــع باشــند.بعد ســوم نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه همــه بازیگــران حــوزه گردشــگری بایــد بــه
مســئولیت اجتماعــی خــود آگاهــی داشــته باشــند و عمــل
کننــد.در نتیجــه صاحبــان کســب و کارها،گردشــگران و
جامعــه محلــی بایــد در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود
فعالیــت مــی کردنــد و ســود بــه دســت مــی آوردند.همــه

ارکان حــوزه گردشــگری بایــد بــه برخــی کدهــای اخالقــی
و حرفــه ای در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود بــرای
توســعه پایــدار گردشــگری پایبنــد باشــند.در چنیــن شــرایطی
کســی نمــی توانــد تنهــا بــه ســود کوتــاه مــدت خــود
فکــر کنــد .بــه همیــن دلیــل نیــز مباحثــی ماننــد عدالــت
اجتماعی،توزیــع ثــروت و انتفــاع همــه ذینفعــان مطــرح
مــی شــود .انســان توســعه یافتــه هیچــگاه رفتــار ناپایــدار از
خــود بــروز نخواهــد داد و بــه مســوولیت اجتماعــی خــودش
عمــل خواهــد كــرد .بنابرایــن افزایــش ظرفیــت و مشــاركت
اجتماعــی بــا هــدف توانمندســازی شــهروندان در زمینــه
گردشــگری را مــی تــوان گامــی بنیادیــن در ایــن راســتا
دانســت.
*آیا مســئولیت اجتماعی می تواند بین شرکت
های مرتبط با گردشــگری رقابت اقتصادی و
اجتماعی ایجاد کند؟
یکــی از مهــم تریــن کارکردهــای مســئولیت اجتماعــی
در حــوزه گردشــگری ایجــاد رقابــت بیــن شــرکت هــای
خدماتــی اســت .در ایــن راســتا شــرکت هایــی کــه مســئولیت
اجتماعــی خــود را در زمینــه هــای مختلــف بیشــتر انجــام
مــی دهنــد بــا اقبــال عمومــی و ســود بیشــتری مواجــه مــی
شــوند .بــه همیــن دلیــل نیــز یکــی از دغدغــه هــای اصلــی
برندهــای معــروف در حــوزه گردشــگری انجــام مســئولیت
اجتماعــی در زمینــه هــای مختلــف اســت.برخی از شــرکت
هــای معتبــر حتــی بخشــی از ســود خــود را بــرای تقویــت
ســاختارهای گردشــگری جامعــه محلــی هزینــه مــی کننــد
کــه گام مهمــی در توســعه پایــدار در زمینــه گردشــگری
اســت .توســعه گردشــگری مــی توانــد مزایــا و امتیازهایــی
ماننــد درآمــد زایــی ،ارز آوری ،تنــوع بخشــی بــه اقتصــاد،
تقویــت صلــح و تعامــل اجتماعــی داشــته باشــد امــا چنانچــه
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بــه درســتی مدیریــت و هدایــت نشــود مــی توانــد معایــب
و مشــكالت جــدی را نیــز بــه همــراه بیاورد.برخــی تحــوالت
در زندگــی انســان امــروزی بــر فراهــم ســازی زمینــه ی
الگوهــای ناپایــدار توســعه موثــر اســت كــه از آن جملــه مــی
تــوان بــه گــذار از جامعــه ی كشــاورزی بــه جامعــه شــهری و
صنعتــی و ورود بــه عصــر مدرنیســم
و تحــوالت تكنولوژیكــی اشــاره
كــرد كــه زمینــه ســاز ســلطه ی
انســان بــر طبیعــت شــد .بــه دنبــال
ایــن تغییــر بــزرگ انســان خــود
را جزیــی از طبیعــت ندانســت و
بــا تفكــر برتــری داشــتن بــر آن،
رابطــه ی ســلطه جویانــه و بهــره
بــرداری بــی رویــه و ناپایــدار منابــع
طبیعــی را آغــاز كــرد و بــه رابطــه
ی همزیســتی و مســالمت آمیــز خــود بــا طبیعــت پایــان داد.
*آیا در صنعت گردشگری ایران موضوع«مسئولیت
اجتماعی» به یک اصل مبنایی و تأثیرگذار تبدیل
شده است؟
در ایــران پدیــده ای رخ داده بــه نــام «تکونیســم» یــا نمایشــی
شــدن عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی.در ایــران بیــن آنچــه در
صنعــت گردشــگری در زمینــه مســئولیت اجتماعــی در واقــع
رخ مــی دهــد و آنچــه در تبلیغــات شــرکت های گردشــگری
وجــود دارد تفــاوت هــای معنــا داری وجــود دارد .بســیاری
از شــرکت هــای گردشــگری تنهــا در تبلغیاتــی کــه دربــاره
فعالیــت خــود ارائــه مــی کننــد مســئولیت اجتماعــی
دهنــد در حالــی
را پررنــگ جلــوه مــی
کــه رویکــرد
عملی

آنهــا بــه شــکل دیگــری اســت و دربرخــی مواقــع برعلیــه
مســئولیت اجتماعــی اســت.برای عبــور از ایــن چالــش نیــز
در مرحلــه نخســت بایــد درک کافــی از مســئولیت اجتماعــی
صــورت بگیــرد و مســئوالن بــه مقولــه مســئولیت اجتماعــی
بــه عنــوان یــک ضــرورت بــرای توســعه پایــدار گردشــگری
نــگاه کننــد .نکتــه دیگــر اینکــه در
ایــران هــر چنــد در ســطوح بــاالی
حاكمیتــی ســوگیری هــای مثبتــی
نســبت بــه مســایل زیســت محیطــی
وجــود دارد ،امــا بیشــتر مدیــران
اجرایــی از جملــه اســتانداران،
انجــام دادن طــرح های اشــتغالزایی
و زیربنایــی را دارای اولویــت
باالتــری از طــرح هــای زیســت
محیطــی مــی داننــد .همچنیــن
فعــاالن اقتصــادی و كاركنــان بخــش صنعــت ،ســازمان
محیــط زیســت ،برنامــه هــای حفاظتــی آن را بازدارنــده و
ســد راه توســعه ذكــر كــرده انــد .در ایــن میــان مــردم نیــز
مشــكالت زیســت محیطــی را پــس از مســایل اقتصــادی و
اجتماعــی در رده ســوم اهمیــت و اولویــت برنامــه ریــزی
مــی دانند.بــرای تغییــر توســعه ناپایــدار بــه توســعه پایــدار در
مرحلــه نخســت بایــد نگــرش مــان نســبت بــه طبیعــت تغییــر
كنــد زیــرا تنهــا هنگامــی كــه خــود را جزیــی از طبیعــت و
هــم عــرض آن بدانیــم ،ایــن نعمــت خــدادادی را ارزشــمند
مــی دانیــم و بــه آن آســیب نخواهیــم رســاند .البتــه تغییــر در
نحــوه ی نگــرش بــه تنهایــی كافــی نیســت و نیــاز بــه دانشــی
داریــم كــه شــناخت درســت از فرآیندهــا و چرخــه هــای
طبیعــی اكوسیســتم هــا را در اختیــار مــا بگــذارد چــرا كــه
بــا بهــره گیــری از ایــن دانــش مــی تــوان تكنولــوژی همســاز
بــا محیــط را بــكار گرفــت .در نهایــت همــه ی اینهــا ممكــن
نخواهــد بــود مگــر اینكــه ســازمان ،تشــكیالت و ســاختارهای
مدیریتــی پایــه گــذاری شــود كــه تمــام ایــن تــاش هــا را
مــورد هدایــت و حمایــت مالــی و قانونــی قــرار دهــد .در
یــك كالم انجــام دادن ایــن مهــم نیازمنــد عــزم ملــی،
مدیریــت یكپارچــه ،بسترســازی و ظرفیــت ســازی
اجتماعــی اســت.
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منشور مسئولیت اجتماعی بانک تجارت

دانســتنی آنالین:ســازمانها ،نهادهــا و بنگاههایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد بانــک
تجــارت در راســتای عمــل بــه «مســئولیت اجتماعــی» خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف کردهانــد.
برخــی از ایــن مراکــز ،سیاس ـتهای کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن خــط مشــی انتخــاب و اجــرا
مــی کننــد .امــا در برخــی دیگــر ،عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد شــعار باقــی میمانــد.
دانســتنی آنالیــن بــا هــدف اطالعرســانی و آگاهــی بخشــی ،ایــن منشــورها را بازنشــر مــی دهــد .قضــاوت در
مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعـ ِ
ـای خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات و سیاسـتگذاری
بــر اســاس منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان ،بــه افــکار عمومــی واگــذار میشــود.

معرفی بانک تجارت
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن ،در معرفــی
ایــن بانــک آمــده اســت :بانــک تجــارت بــه عنــوان
یکــی از بزرگتریــن بانــک هــای فعــال در شــبکه بانکــی
کشــور بــه موجــب مصوبــه مــورخ  ۲۵/۷/۱۳۵۸مجمــع
عمومــی بانــک هــا از ادغــام  ۱۱بانــک ایــران و انگلیــس
 ،بیــن المللــی ایــران و ژاپــن  ،تجارتــی ایــران و هلنــد،
ایــران و خاورمیانــه  ،اعتبــارات ایــران ،بازرگانــی
ایــران ،ایرانشــهر ،صنایــع ایــران ،شــهریار ،ایرانیــان و
کار بــا ســرمایه ای بالــغ بــر  ۳۹میلیــارد ریــال در تاریــخ
 1358/9/29و در قالــب شــرکت ســهامی خــاص بــا
مالکیــت دولــت جمهــوری اســامی ایــران در اداره ثبــت
شــرکت هــا بــه ثبــت رســید و در ســال  ۱۳۶۰بانــک
ایــران و روس بــه آن ملحــق شــد.
بانــک تجــارت بــا مجموعــه ای از تجربیــات و خدمــات

روزآمــد بانکــداری کــه در آن زمــان وجــود داشــت،
فعالیــت خــود را آغــاز کــرد .بانــک تجــارت برپایــه ایــن
مزیــت نســبی و همچنیــن بــا دارا بــودن زیرســاخت هــای
غنــی انســانی و فنــی در زمینــه بانکــداری کــه حاصــل
تجربیــات بانــک هــای تشــکیل دهنــده بــود توانســت
در ارائــه بســیاری از خدمــات بانکــی چــه در حــوزه
بانکــداری الکترونیــک و چــه در حــوزه بانکــداری بیــن
الملــل پیشــگام باشــد.
پیــرو ابــاغ سیاســت هــای کلــی اصــل  ۴۴قانون اساســی،
ســهام بانــک تجــارت بــه عنــوان یکــی از بانــک هــای
دولتــی مشــمول واگــذاری  ،آمــاده عرضــه در بــورس
شــد .تغییــر شــخصیت حقوقــی بانــک بــه ســهامی عــام
و جایگزینــی اساســنامه جدیــد در تاریــخ1387/12/3در
اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیــر تجــاری ثبــت
و آگهــی شــد و ســهام بانــک در تاریــخ  1388/2/9در
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بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه و از تاریــخ
 1388/2/28در تابلــوی بــورس اوراق بهــادار
قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه تغییــرات بــه وجــود آمــده
در ســاختار مالکیــت ،لــزوم بازنگــری در
ماموریــت هــا و اســتراتژی هــای بانــک بیــش
از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفــت .بــر همیــن
اســاس تحلیــل هوشــمندانه شــرایط بــازار،
شناســایی و ورود بــه کســب و کارهــای
جــذاب و مرتبــط بــا محصــوالت و خدمــات
بانکــی و مالــی بــرای رفــع نیازهــای مشــتریان و تامیــن
منافــع همــه ذی نفعــان ،بــه عنــوان رویکــرد مســتمر
بانــک انتخــاب شــده اســت.
تــاش در جهــت مشــتری مــداری  ،تامیــن منافــع پایــدار
ســهامداران و ســرمایه گــذاران از طریــق کســب بازدهــی
مناســب ،تبدیــل شــدن بــه یکــی از بزرگتریــن بانــک
هــای بورســی از حیــث میــزان ســرمایه ،تــاش بــرای
ایفــای مســئولیت هــای اجتماعــی ،کســب جایــگاه
برتــر از حیــث مانــده پذیــرش تعهــدات درمیــان فعــاالن
سیســتم بانکــی ،اعتمــاد روزافــزون مــردم بــه بانــک بــه
عنــوان حافــظ منافــع ســپرده گــذاران و تامیــن کننــده
منابــع مالــی چرخــه اقتصــاد کشــور و همچنیــن کســب
عنــوان بانــک برتــر از حیــث تــاش بــرای بهبــود مســتمر
در فرآیندهــای افزایــش دهنــده بهــره وری نشــان از
حرکــت بانــک بــه ســمت ایجــاد تغییــرات بنیادیــن دارد.
از جملــه مســئولیت هــای اجتماعــی بانــک نیــز مــی
تــوان بــه مشــارکت در احــداث برخــی اماکــن آموزشــی
و بهداشــتی در نقــاط محــروم کشــور ،مشــارکت در
آزادی زندانیــان جرایــم غیــر عمــد ،اعطــای کمــک
هــای مالــی و پرداخــت تســهیالت بــه هموطنــان آســیب
دیــده از حــوادث طبیعــی ،حمایــت مالــی از جشــنواره
هــای دانشــجویی و نیــز اعطــای تســهیالت بــه صنایــع
ســازگار بــا محیــط زیســت اشــاره کــرد.
بانک تجارت و مســئولیت های اجتماعی
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی مفهومــی اســت کــه
امــروزه در دنیــای کســب و کار کاربــرد فراوانــی دارد
و هــدف نهایــی آن توجــه بــه مســئولیتهای شــرکت و
پایــداری کســب و کار آن اســت.
شــهروندی شــرکتی ،عمدتــا بــه فعالیــت هــای بشــر
دوســتانه و توســعه جوامــع اشــاره دارد؛ در حالــی کــه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها فعالیــت هایــی فراتــر از
الزامــات قانونــی شــرکت اســت و بــه منظــور یکپارچــه
کــردن اثــرات اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی
شــرکت در راســتای اســتراتژی ســازمان هــا انجــام شــده

و بــه مثابــه یــک سیســتم عمــل مــی کنــد.
بانــک تجــارت طــی ســالهای اخیــر کوشــیده اســت تــا
ضمــن رعایــت اصــول اخــاق حرفــه ای ،بــه مســئولیت
هــای اجتماعــی و ملــی خــود نیــز عمــل کنــد .ایــن بانــک
بــا تطبیــق مســئولیتهای اجتماعــی خــود بــا آرمانهــای
جهانــی توســعه پایــدار ،گامــی نــو در راســتای توســعه
پایــدار بومــی برداشــته اســت.
اقدامات بانک تجارت در راستای مسئولیت
اجتماعی:
کمــک بــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی ،کمــک بــه ســتاد
دیــه جهــت آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد ،کمــک
بــه ســازمان بهزیســتی کشــور ،کمــک بــه موسســه خیریــه
کهریــزک ،کمــک بــه برنامــه جهانــی غــذا ،کمــک
بــه جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی ایــران،
احــداث مدرســه و کانکــس آموزشــی در شهرســتان
ســرپل ذهــاب ،ســاخت خانــه بهداشــت روســتایی،
حمایــت از رویدادهــای علمــی دانشــگاهی ،اعطــای
تســهیالت بــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط،
ترویــج پویــش هــای مردمــی ســه شــنبه هــای بــدون
خــودرو ،ارتقــای ســطح کیفــی خدمــات الکترونیــک،
تســهیالت تعویــض تاکســی هــای فرســوده ،حمایــت از
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم ســبز ،همــکاری بــا ســازمان
حفاظــت از محیــط زیســت ،تســهیالت بافــت فرســوده و
مســکن مهــر و…
اقدامات بانک تجارت در راستای مسئولیت
اجتماعی سازمان در خصوص پروژه یونیسف:
جمــع ســپاری برنامــه هــای مشــترک صنــدوق کــودکان
ســازمان ملــل (یونیســف) و دولــت جمهــوری اســامی
ایــران از طریــق درگاه پرداخــت اینترنتــی در ســایت
بانــک تجــارت ،ســایت امیــد تجــارت و شــعب بانــک
تجــارت در سراســر کشــور

شــماره حساب  ۲۲۸۱۱۶۰۹۲نزد شعبه گلستان
شماره کارت ۵۸۵۹ ۸۳۷۰ ۰۱۸۴ ۳۱۵۶
شــماره شبا ۵۲ ۰۱۸۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۲۲۸ ۱۱۶۰ ۹۲
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