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مشارکت ؛ کلید واژه مسئولیت اجتماعی
نقش کلیدی «مشارکت» در ارتقای
مسئولیت اجتماعی
سید رضا جمشیدی؛ مدیر مسئول

مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان چارچوبــی اخالقــی چــه
شــخص را و چــه ســازمان را در مشــارکت بــه امــور
اجتماعــی کــه عمــل بــه آن در ســطح وســیع بــه منفعــت
جامعــه خواهــد بــود ،متعهــد مــی ســازد .مســئولیت
اجتماعــی بــه ایــن معناســت کــه فــرد بــه عنــوان عضــوی
از جامعــه ،مشــارکت فعاالنــه دارد و نســبت بــه مشــکالت
و معضــات بــی تفــاوت نبــوده و در تغییــرات و بهبــود
شــرایط مــی توانــد ســهیم باشــد.این مشــارکت و حضــور
فعــال ،از شــرکت در پاکســازی محیــط زیســت تــا کمک
نقــدی یــا شــرکت در مراســم اجتماعــی را در بــر مــی
گیرد.مســئولیت اجتماعــی در نقطه مقابل بــی تفاوتی قرار
دارد؛ هــرگاه معضــل یــا مشــکلی در جامعــه پدیــد بیایــد،

هــر شــهروند مســئول وظیفــه خــود می دانــد بــرای رفع آن

معضــل بــه نوبــه خــود مشــارکت موثــر داشــته باشــد تــا در رفــع
آن بکوشــد .مســئولیت اجتماعــی طیــف گســترده ای از فعالیــت
هــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،محیــط زیســتی و امــور خیریــه را در
بــر مــی گیــرد و افــراد جامعــه در هــر ســطح و طبقــه ای ،در قبــال
معضــات و اتفاقاتــی کــه در جامعــه رخ می دهد مســئول هســتند
و تحــت هیــچ شــرایطی ایــن مســئولیت از آنان ســاقط نمی شــود.
بــرای مســئولیت پذیــری تنهــا شــرکت در فعالیت هــای اجتماعی
کافــی نیســت بلکــه بایــد ایــن مســئولیت بــه ســبک زندگــی فــرد
و بخشــی از ارزش هــا و سیســتم اعتقــادی وی تبدیــل شــود تــا
بتــوان گفــت ایــن فــرد از نظــر اجتماعــی مســئول است.احســاس
مســئولیت بــرای مشــارکت در فعالیــت هــای اجتماعی بــه ارتقای
کیفــی و بهبــود زندگــی افــراد جامعــه کمــک مــی کنــد .بــه بیــان
دیگــر ،فــرد مشــارکت کننده گرچــه داوطلبانــه و گاه بی
چشمداشــت و تنهــا بــرای انجــام مســئولیت وارد عرصــه
مــی شــود امــا در نهایــت نتایــج و اثــرات مثبــت ایــن
اقدامــات شــامل حــال او نیــز خواهــد شــد.زمانی کــه
فــرد بــا احســاس تعهــد وارد عرصــه مســئولیت اجتماعی
خویــش مــی شــود ،بــا کمــک بــه طبقــه آســیب پذیــر
جامعــه از عــوارض ناشــی از توســعه در ابعــاد مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و غیــره مــی کاهــد و
بدیــن ترتیــب اقشــار آســیب پذیــر کمتــر متحمــل رنــج
و ســختی مــی شــوند.از مهمتریــن فعالیتهــا و اهــداف
نیکــوکاران در پروژههــای اجتماعــی ،جلــب مشــارکت
و درگیــر کــردن افــراد در حــل مشــکالت جامعه اســت.
یکــی از ایــن فعالیتهــا میتوانــد مشــارکت و همراهســازی

جامع ـ ه محلــی در حــل مشــکالت و ارتقــای کیفیــت
ی آنهــا باشــد.اهمیتهمــکاری بــا بخــش
زندگــ 
خصوصــی در رفــع مشــکالت اجتماعــی روز بــهروز
آشــکارتر میشــود .شــرکتهای تجــاری و بخــش
خصوصــی نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه تلفیــق
اهــداف بهبــود اجتماعــی بــا اســتراتژیهای کاری
بــرای آنهــا ،ســودمند خواهــد بــود.از طرفــی حضــور
و مشــارکت شــرکتهای خصوصــی در فعالیتهــای
اجتماعــی نشــانه مســئولیتپذیری آنهــا در قبــال
جامعــه و مشــکالت آن اســت.فعاالن اجتماعــی بایــد
بــرای ترویــج مســئولیتپذیری اجتماعــی شــرکتها
تــاش کننــد و برنامههــای مشــخصی را بــرای آنــان
طراحــی کننــد تــا صاحــب یــک شــرکت هــم بدانــد
کــه او هــم مســئولیت اجتماعــی دارد و چگونــه بــا
همراهــی در یــک پــروژه اجتماعــی میتوانــد ایــن
مســئولیت را بــه جــا آورد .ضمــن اینکــه ایــن فعالیــت
همچنــان برایــش ســودآور باشــد.مطالعات مختلــف
نشــان میدهــد کــه ارتباطــی دوطرفــه بیــن شــرکت
و اجتمــاع وجــود دارد .طبــق نتایــج ایــن مطالعــات،
هــرگاه شــرکتها در مســیر ارائــه کمــک و حمایــت
بــه جامعــه نقشآفرینــی کردهانــد ،جامعــه نیــز شــرایط
الزم بــرای کســب بــازده توســط شــرکت و توســعه و
پیشــرفت واحدهــای تجــاری را فراهــم میکنــد .در
نتیجــه ،مســئولیت شــرکت در قبــال اجتمــاع هــم بــرای
خــود شــرکت و هــم بــرای اجتمــاع ســودمند اســت.
ذینفعــان ،از شــرکتها انتظــار دارنــد اخــاق را در
کســبوکار و فعالیتهــای خــود رعایــت کننــد و
مشــتریان ترجیــح میدهنــد از شــرکتهایی کــه نســبت
بــه مســئولیت اجتماعــی خــود توجــه دارنــد ،خریــد
کنند.بــه همیــن جهــت ،شــرکتهای پیشــرو همــواره
کوشــیدهاند میـــان دغدغــه اقتصــادی خود و اجتمـــاع و
ط زیســت نـــوعی تعـــادل ایجـــاد کنند و مسئولیت
محی 
اجتماعــی خــود را جـــدی بگیرنـــد .ایــن شــرکتها بــه
اهمیــت ارتبــاط میــان برنــد یــا عالمــت تجــاری خــود

بــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت واقفانــد .زیــرا مســئولیت
اجتماعــی شــرکت نهتنهــا در میــان جامعــه و ذینفعــان
نســبت بــه برنــد شــرکت آگاهــی ایجــاد میکنــد ،بلکــه
تصویــری مثبــت از آن را در اذهــان پدیــد مــیآورد .ایــن
موضــوع از یکســو عملکــرد مالــی شــرکت را تحــت تاثیــر
جــدی قــرار میدهــد و آن را بهبــود میبخشــد و از ســوی
دیگــر ،بــه تقویــت ذینفعــان و در شــکلی فراگیرتــر به حفظ
و تقویــت جامعــه میانجامــد .در واقــع ،ســرمایهگذاری در

مســئولیت اجتماعــی طیــف گســترده ای از فعالیت

هــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،محیــط زیســتی و امــور

خیریــه را در بــر مــی گیــرد و افــراد جامعــه در هــر
ســطح و طبقــه ای ،در قبــال معضــات و اتفاقاتــی

کــه در جامعــه رخ مــی دهــد مســئول هســتند .

زمینــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت ،برخــاف پنــدار برخــی،
اقدامــی هزینهبــر نیســت .بلکــه ،اقدامــی مبتنــی بــر مدیریــت
اســتراتژیک ،در جهــت ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای شــرکت
و کمــک بــه توســعه جامعــه اســت.جامعه کل و بهخصــوص
جوامــع محلــی از ذینفعــان بیرونــی و مهــم شــرکتها هســتند.
در ایــن زمینــه انتظــار ایــن اســت کــه مشــارکت شــرکتها در
توســعه جامعــه ،بخــش جداییناپذیــر توســعه پایــدار قلمــداد
شود.مســئولیت هــای اجتماعــی گرچــه امــری کامــا داوطلبانــه
بــوده و تنهــا خــود فــرد بایــد نســبت بــه آن هــا تصمیــم گیــری
کنــد ،امــا بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه هرگونــه
تعهــدی الــزام آور اســت و ســر بــاز زدن از آن بــه منزلــه
کوتاهــی و ســهل انــگاری تلقــی مــی شــود .عــاوه بــر ایــن،
تبعــات ناشــی از ایــن ســهل انــگاری نیــز گریبانگیــر خــود فــرد
نیــز خواهــد شــد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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ساخت ن مدرهس رد منا ق روم
بنام شهدا ی بانک دی توسط ش کرت عماد آغاز شد

نمونه مدرسه ساخته شده در مناطق آسیب دیده از زلزله در غرب کشور

مهنــدس ســعید نــوری مدیــر عامــل ونایــب رئیــس
هیــات مدیــره شــرکت عمــران ومســکن آبــاد دی
(عمــاد)در مصاحبــه بــا خبرنــگاران گفــت:
ســاخت یــک بــاب مدرســه در روســتای باوریــدن در
شهرســتان کنــارک آغــاز شــد.
مهندس نوری اظهارداشت :
باعنایــت بــه لــزوم توجــه بیشــتر بــرای محرومیــت
زدایــی وتوانمنــد ســازی اقتصــادی واجتماعــی در
مناطــق محــروم بــا تصویــب هیــات مدیــره بانــک دی
مقــرر شــد یــک بــاب مدرســه بنــام شــهدای بانــک
دی در اســتان سیســتان وبلوچســتان ســاخته وتحویــل
مــردم عزیــز آن منطقــه شــود .
وی افزود:
طبــق توافــق بــا اداره نوســازی مــدارس اســتان بعــد
از تحویــل زمیــن ومراســم کلنــگ زنــی بــا حضــور
مســئولین محتــرم شهرســتان کنــارک  ،عملیــات
ســاخت ایــن مدرســه آغــاز گردیــده اســت.
مهنــدس نــوری بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت عمــاد
بعنــوان زیــر مجموعــه بانــک دی مســئولیت ســاخت
ایــن مدرســه بعهــده گرفتــه اســت ،تصریــح کردنــد:
شــرکت عمــاد بــه حــول وقوه الهــی وهمتــی مضاعف
بــا بکارگیــری نیروهــای متخصص ومجــرب عملیات
ســاخت ایــن مدرســه را بــا دقــت در اســتفاده از
بهتریــن مصالــح ســاختمانی ونقشــه هــای مهندســی بــا
رعایــت اســتانداردهای ســاخت مــدارس در کشــور
در زیربنــای  72متــر احــداث خواهــد کــرد.
وی اظهــار امیــدواری کرد این مدرســه حداکثرظرف
مــدت  .4..مــاه مراحــل ســاخت  ،تکمیــل وتحویــل
صــورت پذیــرد تــا دانــش آمــوزان عزیــز ایــن منطقــه
از آن بهــره منــد شــوند.
نوری خاطر نشان کرد:
بانــک دی کــه ســهامداران اصلــی آن خانــواده
معززشــهداء و ایثارگــران مــی باشــند برپایــه مبنــای
اعتقــادی ضمــن انجــام وظیفــه در حــوزه نظــام
بانکــداری اســامی در راســتای تحقــق فرامیــن مقــام
معظــم رهبــری جهــت محرومیــت زدائــی وکمــک به
مــردم شــریف  ،طــی دو ســال اخیــر توفیــق ســاخت
وتحویــل شــش بــاب مدرســه در مناطــق محــروم
وآســیب دیــده از زلزلــه وســیل در اســتان هــای
کرمانشــاه  ،گلســتان ولرســتان را داشــته اســت.

گزارش مشارکت اجتماعی شرکتی ()CSR
در شعب تا پایان اردیبهشت ماه 1400
امــروزه شــرکتهای بــزرگ و معتبــر در فضــای بیــن المللــی
مســئولیت خــود در برابــر اجتمــاع محیــط آن را جزیــی
اصلــی از اســتراتژیهای ســازمان خــود تعریــف مــی نماینــد.
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در اواســط قــرن بیســتم مطــرح
شــد.با وجــود اینکــه چندیــن دهــه از
ایــن مفهــوم میگــذرد ولــی هنــوز در
ایــران جایــگاه شایســته خــود را پیــدا
نکــرده و ضــرورت آن بــه خوبــی
احســاس نشــده اســت.
توســعه ایــن مفهــوم در شــرایط
کنونــی مــی تواند راه گشــای بســیاری
از مشــکالت اقتصــادی و اجتماعــی
جامعــه ایــران باشــد .در ســال هــای
گذشــته مســئولیت اجتماعــی مفهومی
انتزاعــی اســتنباط مــی شــد و هنــوز هــم بــرای مدیــران
بســیاری از بنگاههــا حالتــی ایــده آلیســتی و غیــر واقــع بینانــه
دارد .پروفســور جــان تینبرگــرن (برنــده نوبــل ( ۶۹می گوید
ایــده آل گرایــان امــروز  ،واقــع گرایــان فــردا خواهنــد بــود.
اســتانداردهای مســئولیت اجتماعــی یــک ضــرورت حیاتــی

مریم شقاقی
در عصــر جهانــی امروز اســت .مســئولیت اجتماعــی بیانگر
وظایــف بنــگاه اقتصــادی در جهــت حفــظ و نگهــداری
محیــط جامعــه ای اســت کــه در آن زندگــی مــی کنیــم بــا
رویکــردی همــه جانبــه بــه امــو راقتصــادی ،اموراجتماعــی
و تامیــن نیازهــا و خواســته هــای
ذینفعــان ،پیشــرفت کیفیــت زندگــی
شــهروندان و … .
دیگــر آن دوره کــه نیازهــای جامعــه
صرفــا از طریــق عرضــه و تقاضــای
بــازار تعییــن گــردد گذشــته اســت
و بنــگاه هــای اقتصــادی بــا طیــف
وســیعی از مســئولیت هــای ورای
بــازار روبــرو هســتند.
شــرکتهای پیشــرو تــداوم حیــات و
موفقیــت خــود را در گــرو تعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی
مــی بیننــد و بــا نگاهــی آینــده نگــر ،هزینــه هــای مربوطــه
را بــه عنــوان ســرمایه گــذاری انســانی و اجتماعــی در نظــر
مــی گیرنــد.
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معرفی انجمن حمایت از

کودکان و نوجوانان توانیاب

انجمــن حمایــت از کــودکان و نوجوانــان تــوان یــاب نهادیســت غیــر

دولتــی غیــر انتفاعــی و عــام المنفعــه کــه از ســال  1378فعالیــت خــود
را بــا ســه هــدف محوری:توانبخشــی بــه هنــگام ،برابــری فرصــت هــا

و پیشــگیری ثانویــه آغــاز کــرده اســت.
*توانیاب کیست؟
از آنجایــی کــه بــه کار بــردن واژه معلــول بــار منفــی
بــه همــراه داشــت ،انجمــن توانیــاب بــا ترکیــب دو واژه
خواســتن و توانســتن ،توانیــاب را بــرای افــراد داری
محدودیــت هــای جســمی – حرکتــی بــه کار گرفــت.

*توانبخشی چیست؟
توانبخشــی مجموعــه ای از خدمــات و اقدامــات
هماهنــگ پزشــکی ،آموزشــی ،حرفــه ای و اجتماعــی
کــه بــرای بازتوانــی فــرد معلــول و ارتقــای ســطح

کارایــی او بــه باالتریــن حــد ممکــن بــه منظــور دســتیابی
بــه زندگــی مســتقل در جامعــه عرضــه مــی گــردد .ولــی
بــه تدریــج در توانبخشــی بــه ایــن واقعیــت توجــه شــد،
کــه فراســوی شــرایط جســمی یــا روانــی کــه مانــع
کارایــی فــرد ناتــوان مــی شــود ،نیازهــا و توانایــی هــای
دیگــری نهفتــه اســت؛ اخیــرا عــاوه بــر شــخص ناتــوان
بــه محیــط اجتماعــی زندگــی شــخص ناتــوان نیــز توجــه
زیــادی مــی شــود؛ زیــرا محیــط اجتماعــی تــا حــد زیادی
تعییــن کننــده عواقــب ناتوانــی اســت.
*اهداف ما چیست؟
توانیــاب ســه هــدف بنیادیــن را بــرای کمک به کــودکان
و نوجوانــان معلــول جســمی -حرکتــی از بــدو تولــد تا 16
ســالگی دنبــال میکند.
-1پیشــگیری ثانویــه :اقداماتــی اســت کــه از گســترش
اختــال پــس از وقــوع جلوگیــری میکنــد.
-2توانبخشــی :فراینــدی اســت هدفــدار کــه افــراد دارای
معلولیــت را قــادر میســازد و در بهتریــن شــرایط،
حداکثــر توانایــی خــود را بازیابنــد و یــا ارتقــا بخشــند.
-3برابــری فرصتهــا :بــه فراینــدی اطــاق میشــود کــه از
طریــق آن نظــام کلــی جامعــه و امکانــات آن در دســترس
تمــام افــراد دارای معلولیــت بــه ویــژه کــودکان قــرار
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میگیرد.
چشم انداز
دســتیابی بــه جامعـهای بــا کمتریــن افــراد دارای معلولیــت
و شــهرهایی بــا بهتریــن خدمــات شــهری بــرای دسترســی
افــرادی کــه بــا معلولیــت زندگــی میکننــد .البــی بــا
مســئولین و قانونگــذران بــرای تدویــن قوانینــی کــه
زندگــی بهتــری را بــرای ایــن افــراد رقــم بزنــد .توســعه
ایــن خدمــات بــه شــهرهای دیگــر و کشــورهای همســایه.
*ماموریت
ارائــه خدمــات توانبخشــی بهنــگام ()Golden Time
در زمــان طالیــی بهمنظــور دســتیابی بــه بهتریــن نتیجــه
ممکــن بــرای یــک زندگــی مســتقل بــرای کودکانــی
کــه بــا معلولیــت زندگــی میکننــد ،بــا توجــه بــه حقــوق
انســانی کــودکان ،فــارغ از جنــس ،نــژاد ،ملیــت ،مذهــب
و ...در نهایــت توانمنــد کــردن کــودک بــرای ورود بــه
جامعــه بــا بهتریــن شــرایط جســمی ،حرکتــی
ممکــن ،کار بــا خانــواده بــرای ایجــاد بهتریــن
رابطــه بــا کــودک و آگاهــی دادن بــه جامعــه
و مســئولین بــرای توجــه بــه حقوق شــهروندی
ایــن افــراد.
ماموریــت انجمــن توانیــاب در چهــار وجــه
زیــر برنامهریــزی و دنبــال میگــردد:

افــراد ،ایجــاد زمینــه مشــارکت ،اعتمــاد بــه نفــس و رفــع
تبعیضهــای موجــود اعــم از ســنتی ،قانونــی و آمــوزش
حقــوق بشــر ،حقــوق شــهروندی و مهارتهــای زندگی
و همچنیــن آمــوزش و توانمندســازی کادر تخصصی در
حوزههــای مرتبــط
*وجه حقوقی
تــاش در جهــت اجرایــی شــدن قوانیــن ،ارائــه نظــر
کارشناســی جهــت تغییــر یــا افــزدون قوانیــن مــورد نیــاز
در حمایــت کــودکان دارای معلولیــت در ســطوح ملــی
و بینالمللــی
وجه اجرایی
راهانــدازی مراکــز فنــی -حرفهــای و توانبخشــی در
ســطوح محلــی و ملــی

*وجه حمایتی
طراحــی سیســتمی کــه دسترســی بــه امکانات
رفاهــی ،خدماتــی و مــددکاری را بــرای ایــن
افــراد افزایــش دهــد و حمایــت از مددجویــان،
توانبخشــی و توانمندســازی آنــان در
*راستای خوداتکایی
وجــه آموزشــی و اطالعرســانی :آمــوزش
در ســطوح مختلــف جامعــه ،خانــواده و فــرد
بــرای تغییــر نگــرش منفــی نســبت بــه ایــن
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*فعالیــت هــای تخصصــی انجمــن تــوان
یــاب
-1توانبخشــی 100درصــد رایــگان کــودکان
توانیــاب شــامل خدمــات کاردرمانــی گفتاردرمانــی
فیزیوتراپــی مشــاوره و روانشناســی نوروفیدبــک و
بیوفیدبــک و مــددکاری اجتماعــی از بــدو تولــد تــا
 16ســالگی
-2توانمندســازی خانــواده هــای دارای فرزنــدان
تــوان یــاب بــه خصــوص مــادران آن هــا از دو طریق:
 برگــزاری کالس هــا و کارگاه هــای هفتگــی بــاموضوعــات آمــوزش مهــارت هــای زندگــی ،تــاب
آوری ،تربیــت جنســی و ...
 برگــزاری کالس هــای حرفــه آمــوزی نظیــرخیاطــی ،ویتــرای و...جهــت توانمندســازی مــادران
بــرای اشــتغال و درآمدزایــی
 -3اســتعدادیابی و پرورش اســتعداد کــودکان دارای
معلولیــت در زمینــه هــای نقاشــی ،موسیقی،مجســمه
ســازی و ...جهــت توانمندســازی ایــن کــودکان در
جامعــه و افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری
آنها(همچنیــن برگــزاری کالس هــای آموزشــی

بــرای آنهــا
-4ارائــه خدمــات مــددکاری و حمایتی معیشــتی و کمک
توانبخشــی برای مددجویان
اهــدای وســایل کمــک توانبخشــی شــامل اســپیلنت،کافو،ویلچر،کرنرسیت،اســتندینگ بورد ،واکر ،ســمعک،تبلت
و...
رایزنــی و ایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز پزشــکی و داروویــیبــرای ارجــاع مددجویــان و بهــره منــدی رایــگان از ایــن
خدمــات ماننــد دندانپزشــکی ،داروخانــه هــا  ،مشــاوره
ژنتیــک و متخصصیــن اطفــال
اعطــای وام بــه خانــواده کــودکان معلــول جهــت اقــدامبــرای درمــان ،امــوزش و..
پیگیــری و رایزنــی بــا آمــوزش و پــرورش جهــت ورودکــودکان دارای معلولیــت بــه مــدارس و مناســب ســازی
مــدارس.
اهدای بسته های کمک معیشتی به صورت فصلی-5غربالگری و مشاوره آنالین و از راه دور توانبخشی
-6برگــزاری کارگاههــای آموزشــی در جهــت فرهنــگ
ســازی بــرای پدیــده معلولیــت
-7غربالگری سالمت و پایش رشدی مناطق محروم
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-8طــرح هــای پیشــگیری از معلولیت و آگاهی بخشــی
در جهــت تولــد نوزادان ســالم
سایر فعالیت ها:
تاسیس شعب در سطح ملی
از اهــداف اصلــی و منــدرج در اساســنامه انجمــن
توانیــاب تاســیس شــعب در نقــاط مختلــف کشــور بــر
مبنــای الگــوی انجمــن مــی باشــد تــا افــراد مختلــف
بتواننــد در ســایر شــهرها نیــز از خدمــات حمایتــی بهــره
منــد شــوند.
از جملــه مراکــز تاســیس شــده در ایــن چهــار ســال:
مرکــز محیــای آذر تبریــز ،مائــده شــیراز ،کرج(خریــد
مــکان تاســیس )و بــم مــی باشــد.
حضور و مشارکت در حوادث غیر مترقبهزلزله بم
زلزلــه کرمانشــاه در ابــان  1396از طریــق
انجــام خدمــات حمایتــی و ارســال
کاال و اقــام مــورد نیــاز زلزلــه
زدگان
ســیل لرســتان در فروردیــن
 1398از طریــق ارســال
کاال و اقــام مــورد
نیــاز ســیل زدگان و
عقــد قــرارداد بــرای
بازســازی خانــه هــای

بهداشــت روســتاهای پــل دختــر
همکاری های بین المللیارائــه پروپــوزال بــه ســفارت اســترالیا در آگوســت
2017و در پــی آن اهــدای دســتگاه نوروفیدبــک و
بیوفیدبــک بــه کلینیــک توانبخشــی انجمــن توانیــاب
توســط ســفارت اســترالیا
شــرکت در کنفرانــس ,csw62,61 csw
csw63و ثبــت نــام در کنفرانــس csw64کــه ایــن
کنفرانــس بــه علــت شــیوع بحــران کرونــا لغــو شــد.
پذیــرش مقالــه انجمــن توانیــاب در چهاردهمیــن
ســمپوزیوم اروپایــی کاشــت حلــزون
نوامبــر 2019
()ESPCI2019
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اعتماد سازی ,چالش تحقق مسئولیت اجتماعی
یلــدا راهــدار در گفــت وگــو
با«رســانه مســئولیت اجتماعــی»:
در زمینــه تحقــق مســئولیت
اجتماعــی بــا چالــش اعتمــاد
ســازی مواجــه هســتیم.

عملکــرد اتــاق بازرگانــی اســتان هــای کشــور در زمینــه
مســئولیت اجتماعــی حایــز اهمیــت اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه گــزارش عملکــرد ایــن اتــاق هــا بــه مــردم مــی
توانــد در تحقــق و نهادینــه کــردن مســئولیت اجتماعــی در
کشــور تأثیرگــذار باشــد .یکــی از اتــاق هــای بزرگانــی
اســتان هــا کــه در ســال هــای اخیــر عملکــرد مناســبی در
زمینــه مســئولیت اجتماعــی داشــته اتــاق بازرگانــی شــیراز
اســت کــه در مســابقه ای کــه بیــن اتــاق هــای بازرگانــی
جهــان در اســترالیا برگــزار شــد موفــق شــد رتبــه دوم ایــن
مســابقه را بــه دســت بیــاورد.
بــه همیــن دلیــل رســانه مســئولیت اجتماعــی بــرای بررســی
عملکــرد اتــاق بازرگانــی شــیراز در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی بــا یلــدا راهــدار عضــو هیئــت رییســه اتــاق
بازرگانــی شــیراز گفــت وگــو کــرده اســت.
راهــدار معتقــد اســت «:تــا زمانی کــه در زمینه مســئولیت

اجتماعــی گــزارش ارائــه نکنیــم نمــی توانیــم اعتمــاد
ســازی کنیم.اســاس کمــک هــای مردمــی در موضوع
مســئولیت اجتماعــی شــفافیت و اعتمادســازی اســت.
بــدون تردیــد اگــر در زمینــه اســتفاده از کمــک هــای
مردمــی شــفاف ســازی صــورت نگیــرد بــار دومــی
وجــود نــدارد و دیگــر خیریــن و فعــاالن اقتصــادی
اعتمــاد نمــی کنند.یکــی از دالیلــی کــه در مــا در همــه
ایــن ســال هــا در زمینــه مســئولیت اجتماعــی تــداوم

داشــته ایــم بــه دلیــل شــفافیت و اعتمــاد ســازی بــوده
اســت».
در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.
*مهــم تریــن اقدامــات و اولویــت هــای اتــاق

بازرگانــی شــیراز در زمینــه مســئولیت اجتماعــی چــه

بــوده اســت؟

اولیــن موضوعــی کــه مــا در زمینه مســئولیت اجتماعــی دنبال
کــرده ایــم موضــوع حــوادث غیــر مترقبــه بــوده اســت.تالش
مــا ایــن بــود کــه در زمینــه حــوادث غیــر مترقبــه ســریع وارد
میــدان شــویم و امــداد رســانی کنیم.زلزلــه کرمانشاه،ســیل
در خوزســتان و لرســتان و حتــی در اســتان فــارس از جملــه
مــواردی بــود مــا در امدادســانی بــه آســیب دیــدگان فعالیــت
کردیم.اغلــب ایــن کمــک هــا نیــز بــا همراهی مــردم صورت
گرفتــه اســت .بــه عنــوان مثــال در زلزلــه کرمانشــاه در حــدود
صــد کامیــون محمولــه امــدادی بــرای زلزلــه زدگان ارســال
شــده اســت.
در زمینــه بازســازی نیــز مــا مبالغــی را بــرای بازســازی مدارس
پرداخــت کردیم.موضــوع دیگــری کــه در دســتور کار اتــاق
بازرگانــی شــیراز وجــود داشــته کمــک به معیشــت و اشــتغال
بــوده اســت.این در حالــی اســت کــه اشــتغال و معیشــت از
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جملــه مهــم تریــن دغدغــه هــای امــروز جامعــه اســت .بــه
همیــن دلیــل تــاش شــده در راســتای برنامه هــای هدفمند
و از پیــش تعییــن شــده در ایــن زمینــه فعالیــت کنیم.اســتان
فــارس در ســال هــای اخیــر دچــار خشکســالی شــده و بــه
دلیــل اینکــه اشــتغال ایــن اســتان تــا حــدود زیــادی مبتنــی
بــر کشــاورزی اســت بســیاری از کشــاورزان شــغل خــود
را از دســت داده اند.همیــن موضــوع یکــی از دالیــل
اصلــی مهاجــرت ایــن افــراد بــه شــهرها و بــه خصــوص
مرکــز اســتان بــوده اســت.
اشتغال و معیشت

بــه همیــن دلیــل ما بــرای حفــظ اشــتغال در روســتاها برنامه
هــای آموزشــی،توانمند ســازی و معیشــت جایگزیــن را
در نظــر گرفتیــم و در عمــل نیــز آن را اجــرا کردیــم کــه
دســتآوردهای خوبــی بــه همــراه داشــت.در ایــن زمینــه در
یــک مســابقه کــه بیــن اتــاق هــای بازرگانــی جهــان در
اســترالیا برگــزار شــد اتــاق شــیراز بــه عنــوان یکــی از اتاق
هــای مطــرح برگزیــده شــد و رتبــه دوم ایــن مســابقه را
بــه دســت آورد کــه یــک دســتآورد بــزرگ بــرای اتــاق
بازرگانــی شــیراز بــود.
موضــوع دیگــری کــه مــورد توجــه مــا قــرار داشــته آزاد
ســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد بــوده اســت.این اقــدام
در ابتــدا توســط کانــون زنــان بــازرگان اتــاق بازرگانــی
شــیراز رخ داد.دلیــل مهــم ایــن اقــدام نیــز ایــن بــود کــه
در بررســی هایــی کــه مــا انجــام دادیــم متوجــه شــدیم
تعــداد بســیار زیــادی از زنــان بــه دلیــل جرائــم غیر
عمــد بــه خصــوص جرائــم مالــی در زنــدان
هستند .
بســیاری از ایــن زندانیــان نیــز بــه دلیــل
رقــم هــای پایینــی در زنــدان بودنــد.
ایــن در حالــی بــود کــه برخــی از
ایــن زنــان مــادر یــا سرپرســت
خانــواده بودند.برخــی از ایــن
زنــان کســب و کاری بــه راه

انداختــه بودنــد و پــس از مدتــی با مشــکالتی مواجه شــده بودند
و چــک هــای آنهــا برگشــت خــورده بــود.در ســال هــای اخیــر
یکــی از برنامــه هــای مــا ایــن بــوده کــه در عیــد فطــر هــر ســال
بــا کمــک دســتگاه هــای اجرایــی مرتبــط پرونــده زنــان جرائــم
غیــر عمــد را بررســی مــی کنیــم و هــر ســال تعــداد مشــخصی از
ایــن زندانیــان را آزاد مــی کنیــم.
پــس از آزادی نیــز بــه آنهــا مشــاوره مــی دهیــم و زمینــه
بازگشــت آنهــا را بــه محیــط کســب و کار فراهــم مــی کنیــم.
از دیگــر اقداماتــی کــه در طــول ایــن ســال هــای انجــام شــده
تهیــه لــوازم التحریــر بــرای دانــش آمــوزان حاشــیه شــهر شــیراز
اســت.این وضعیــت بــه تناســب در شهرســتان هــا نیــز وجــود
دارد کــه برخــی از دســتگاه هــای اجرایــی نیــز در ایــن زمینــه بــه
مــا کمــک مــی کننــد.
*در مســیری کــه در پیــش گرفتــه ایــد بــا چــه
چالــش هــا و موانعــی مواجــه هســتید؟
یکــی از مهــم تریــن چالــش هــا در ایــن زمینــه اعتمــاد ســازی
بــرای ذینفعــان اســت کــه چگونــه پولــی کــه در اختیــار مــا
قــرار مــی دهنــد بــه جامعــه هــدف مــی رســد.
خوشــبختانه در ایــن زمینــه مــا خــوب
عمــل کردیــم و گــزارش هــای
شــفافی ارائــه کــرده ایــم.
بــه همیــن دلیــل افــرادی
کــه همــواره کمک
مــی کننــد هنوز
در کنــار مــا
هستند
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و مــا از کمــک هــای آنهــا بهــره مــی بریم.هنگامــی
کــه میــزان پرداختــی هــای صــورت گرفتــه زیــاد اســت
بایــد در هزینــه هــای لحــاظ شــده ایــن افــراد در ســازمان
دارایــی ثبــت شــود.
بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته مبلــغ قابــل توجهــی
اتــاق بازرگانــی شــیراز بــرای کمــک بــه مبــارزه بــا
کرونــا در اســتان اختصــاص داده کــه ایــن مبلــغ را
نیــز فعــاالن اقتصــادی کمــک کــرده انــد .بــه دلیــل
اینکــه ایــن مبالــغ زیــاد بــوده بایــد ایــن کمــک هــا در
محاســبات هزینــه هــای ایــن افــراد در ســازمان دارایــی
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محاســبه شــود.به همیــن دلیل باید ســازمان هــای مربوطه
اســناد و مدارکــی ارائــه کننــد کــه ایــن افــراد به ســازمان
دارایــی ارائــه کننــد .بــه عنــوان مثــال وزارت بهداشــت
کــه ایــن کمــک هــا را از مــا دریافــت کــرده بایــد اســناد
و مدارکــی بــه ایــن افــراد ارائــه کنــد کــه ایــن افــراد در
اختیــار ســازمان دارایــی قــرار بدهند.متأســفانه ایــن روند
بــه کنــدی انجــام مــی شــود و یــا در برخــی اوقــات انجام
نمــی شــود.در چنیــن شــرایطی فعــال اقتصــادی عــاوه
براینکــه کمــک کــرده بایــد مالیات هــم پرداخــت کند.
قوانین مزاحم تحقق مسئولیت اجتماعی
موضــوع دیگــر اینکــه برخــی از قوانیــن مزاحــم تحقــق

مســئولیت اجتماعــی هســتند.به عنــوان مثــال در موضــوع مقابله
بــا کرونــا مطالبــه اغلــب اســتان هــای کشــور مــواد شــوینده
بود.یکــی از مهــم تریــن مــواد شــوینده نیــز الــکل بــود .ایــن در
حالــی اســت کــه الــکل در کشــور مــا ســهمیه بنــدی اســت و
تبــادل آنهــا در جــاده بــا حساســیت هــای زیــادی همــراه اســت.
بــه همیــن دلیــل کار بــرای مــا ســخت شــده بود.موضــوع دیگر
دربــاره قیمــت گــذاری بــود .بــه عنــوان مثــال در اســتان فــارس
قیمــت مــواد شــوینده بــه صــورت تعزیراتــی بود.ایــن در حالــی
بــود کــه مــواد شــوینده کــه از اســتان هــای دیگــر وارد مــی
شــد دارای نظــم خاصــی نبــود فروشــنده بــه دلیــل ســود بیشــتر
تمایــل داشــتند از مواد شــوینده اســتان
هــای دیگــر اســتفاده کننــد.
*ارائــه گــزارش از ســوی
نهادهــا و شــرکت هــا در
زمینــه مســئولیت اجتماعــی
چــه تأثیــری در نهادینه شــدن
و تعمیــق مفهــوم مســئولیت
اجتماعــی در جامعــه دارد؟
تــا زمانــی کــه در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی گــزارش ارائــه نکنیــم نمــی
توانیــم اعتمــاد ســازی کنیم.اســاس
کمــک هــای مردمــی در موضــوع
مســئولیت اجتماعــی شــفافیت و
اعتمادســازی اســت.بدون تردیــد اگــر در زمینــه اســتفاده از
کمــک هــای مردمــی شــفاف ســازی صــورت نگیــرد بــار
دومــی وجــود نــدارد و دیگــر خیریــن و فعــاالن اقتصــادی
اعتمــاد نمــی کنند.یکــی از دالیلــی کــه در ما در همه این ســال
هــا در زمینــه مســئولیت اجتماعــی تــداوم داشــته ایــم بــه دلیــل
شــفافیت و اعتمــاد ســازی بــوده اســت.ما بــه همــه کســانی کــه
از آنهــا کمــک دریافــت مــی کنیــم گــزارش ارائــه مــی کنیــم.
ایــن اقــدام در مرحلــه نخســت بــه دلیــل اعتمــاد ســازی اســت و
در مرحلــه دوم در کمــک کننــدگان احســاس خوشــایندی بــه
وجــود مــی آورد.
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در موضوع مسئولیت اجتماعی با یکپارچکی مواجه نیستیم
رســانه مســئولیت اجتماعی بهداشــت
و درمــان بــه عنــوان اســاس و
زیربنــای توســعه نظــام ســامت هــر
جامعــه اســت ،کــه امــروزه در اغلب
کشــورها بــه عنــوان مهــم تریــن
بخــش مــورد توجــه مــی باشــد.
دکتر پیرانی؛ رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی

وزارت بهداشت

از آنجایــی کــه بخــش قابــل توجهــی
از فعالیــت هــای بهداشــت و درمــان
در اجتمــاع و بیــن مــردم صــورت
مــی گیــرد شــبکه بهداشــت و درمــان
بــه عنــوان یــک نظــام اجتماعــی
حســاس و مهــم ،از جایــگاه خاصــی
برخــوردار هســتند.از ســوی دیگــر
بهداشــت و ســامت از مهمتریــن
حوزههــای صنعتــی اســت و بــا
توجــه بــه آنکــه ســامت عمــوم
جامعــه بــه آن بســتگی دارد ،ورود
بــه ایــن حــوزه و ســرمایهگذاری
در آن ،یکــی از مســئولیتهای
اجتماعــی شــرکتهای بــزرگ
محســوب میشــود؛ بــه همیــن دلیــل
شــرکتهای بینالمللــی فعالیــت در

ایــن زمینــه را در کنــار فعالیتهــای
صنعتــی دیگــر آغــاز کردهانــد.
همچنیــن مدیــران مــی تواننــد بــا
اســتفاده درســت از مولفــه هــای
ســامت ســازمانی موجــب بــروز و
تقویــت مســئولیت اجتماعــی در بیــن
کارکنــان شــوند و بــه تبــع آن موفقیت
ســازمان را تضمیــن نماینــد
بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و
بررســی نقــش مســئولیت اجتماعــی
در حــوزه بهداشــت و سالمت«رســانه
مســئولیت اجتماعــی بــا دکتــر داوود
پیرانــی مدیــر مســئولیت اجتماعــی
وزارت بهداشــت و امــور آموزشــی
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه
ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی

خوانیــد:
مســئولیت
*موضــوع
اجتماعــی از چــه زمانــی در
نظــام ســامت در دســتور
کار قــرار گرفــت و بــا چــه
رویکــردی بــه مســیر خــود
ادامــه داد؟
همزمــان بــا تشــکیل حــوزه اجتماعی
در وزارت بهداشــت کــه تقریبــأ
در ســال ۹۵بــود موضــوع مســئولیت
اجتماعــی نیــز یکــی از مســائلی
بــود کــه در حــوزه اجتماعــی دنبــال
شــد.بعد از تغییــر وزیــر در وزارت
بهداشــت از ســاختار اجتماعــی تنهــا
اداره کل ســازمان هــای مــردم نهــاد و
خیریــن ســامت باقــی ماند.موضــوع
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مســئولیت اجتماعــی نیــز یکــی از دغدغــه هــای اصلــی ایــن اداره کل
در ســال هــای اخیــر بــوده اســت.
در ایــن زمینــه اقداماتــی نیــز انجــام شــد کــه مصــداق بــارز آن زلزلــه
کرمانشــاه بــود کــه بــا مشــارکت بــاالی شــرکت هــا و بنــگاه هــا
صــورت پذیرفت.موضــوع دیگــر در پاندومــی کرونــا بــود کــه در
زمینــه مســئولیت پذیــری شــرکت هــا کارنامــه درخشــانی در نظــام
ســامت شــکل گرفــت.
میــزان قابــل توجهــی از ارزش ریالــی مشــارکت هــای مردمــی جمــع
شــده بــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی اختصــاص داشــت.پس از
مدتــی مــا در ایــن اداره کل واحــد مســئولیت اجتماعــی راتشــکیل
دادیــم و اداره مجزایــی بــرای آن در نظــر گرفتیــم.
در چنیــن شــرایطی دغدغــه مــا در وزارت بهداشــت ایــن اســت کــه
بــا رویکــرد مســئولیت اجتماعــی بتوانیــم بــه موضــوع مشــکالت
حــوزه ســامت مــردم ورود کنیم.بــه همیــن دلیــل نیــز ظرفیتــی کــه
در گذشــته در حــوزه محیــط زیســت و مدرســه ســازی بــود را بــه
حــوزه ســامت منتقــل کــرده ایــم.
*در مســیری کــه در حــوزه مســئولیت اجتماعــی در
پیــش گرفتــه ایــد بــا چــه چالــش هایــی مواجه هســتید؟

مهــم تریــن چالــش در ایــن زمینــه عــدم آشــنایی
بنــگاه هــا بــا ایــن ظرفیــت اســت .اغلــب بنــگاه هــا
بــا ایــن حــوزه آشــنا نیســتند ویــا اگــر آشــنا هســتند
در حــوزه هــای تأثیرگــذار مســئولیت اجتماعــی
خــود را ایفــا نمــی کننــد.
ریشــه ایــن موضــوع نیــز فرهنگــی اســت .واقعیــت
ایــن اســت کــه در جامعــه ارزش گــذاری در ایــن
زمینــه صــورت نگرفتــه اســت.از ســوی دیگــر در
زمینــه آموزشــی نیــز دچــار ضعــف هســتیم بــه
صورتــی کــه آموزشــی در ایــن زمینــه در جامعــه
رخ نــداده کــه مــردم بــا ایــن موضــوع آشــنا شــوند
و مســئولیت هــای خــود را انجــام بدهنــد.
نظــام ســامت نیــز دارای یــک تاریــخ چهــار یــا
پنــج ســاله اســت کــه بنــده در تمــام ایــن مــدت بــا
آن درگیــر بــوده ام.هنگامــی کــه در یــک زمیــن
بکــر یــک مفهــوم جدیــد وارد مــی شــود بــدون
تردیــد یکــی از چالــش هــا عــدم آشــنایی بــا ایــن
مفهــوم خواهــد بود.چالــش بعــدی ایــن اســت کــه
در موضــوع مســئولیت اجتماعــی
بــا انســجام و یکپارچگــی مواجــه
نیســتیم.هنگامی کــه دربــاره
مســئولیت اجتماعــی صحبــت
مــی کنیــم یــک طــرف ماجــرا
بنــگاه و شــرکت هــای اقتصــادی
قــرار دارند،یــک طــرف ماجــرا
نظــام ســامت و وزارت بهداشــت
و طــرف دیگــر قضیــه بخــش
هایــی اســت کــه نیــاز دارنــد .بــه
عنــوان مثــال ممکــن اســت یــک
بیمارســتان نیــاز بــه بخــش شــیمی
درمانــی داشــته باشــد .هنگامــی که
در ایــن زمینــه یکپارچگــی وجــود
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نــدارد وضعیــت پیچیــده و ســخت مــی شــود کــه نیازمنــد هماهنگــی و ارتباطــات
بیشــتر اســت.چالش دیگــر مشــکالت قانونــی و حاکمیتــی اســت .مــا هنوز در کشــور
بــرای موضــوع مســئولیت اجتماعــی قوانیــن متقــن و بســته های تشــویقی بــرای بنگاه
هــای اقتصــادی تدویــن نکــرده ایم.شــرایط بــه شــکلی اســت کــه هــر ســازمان در
موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت مســتقل اقداماتــی را انجــام مــی دهد.بنــده
معتقــدم اگــر همــه ایــن نهــاد هــا بــه یکپارچگــی برســند و دارای یــک متولــی واحــد
بشــوند بســیاری از مشــکالت و موانــع موجــود حــل خواهــد شــد.
*برای عبور از این چالش ها چه دغدغه هایی دارید؟
تــاش مــا ایــن اســت کــه در زمینه مشــارکت هــای اجتماعی هم راســتا با کشــورهای
توســعه یافتــه گام برداریم.بــه همیــن دلیــل موضــوع مســئولیت اجتماعــی یکــی از
دغدغــه هــای اصلــی ماســت و بــرای آن برنامــه ریــزی هــای جــدی انجــام داده ایــم.
مهــم تریــن دغدغــه مــا در ایــن زمینــه پیشــگیری و بهداشــت اســت کــه تــاش مــی
کنیــم بــا کمــک بنــگاه هــا و شــرکت هــای دیگــر ایــن مســأله را بــه نتیجــه برســانیم.
دغدغــه دیگــر مــا در زمینــه مددجویــی و حــل مشــکالت بیمــاران اســت کــه در ایــن
زمینــه بــه مشــارکت اجتماعــی نیازداریم.
دغدغــه دیگــر دربــاره حــوزه ســامت اســت کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی مــی
توانــد در ایــن زمینــه نقــش تعییــن کننــده ای داشــته باشــد.اگر هــر فــردی بــا توجــه به
جایــگاه و موقعیتــی کــه دارد در ایــن زمینــه بــه مــا کمــک کنــد مــی تــوان بــه شــکل
گیــری ســاختارهای مناســبی در ایــن زمینــه امیــدوار بــود.
*بــا توجــه بــه فرصــت و چالــش هــای پیــش رو چــه چشــم انــدازی
را در موضــوع مســئولیت اجتماعــی در وزارت بهداشــت مشــاهده
مــی کنیــد؟
موضــوع ســامت بــرای همــه بنــگاه هــا و نهادهــا دارای جذابیــت است.ســامت

بخــش مهمــی از زندگــی انســان هــا
را تشــکیل مــی دهــد و همــه انســان
هــا بــه شــکل هــای مختلــف بــا آن
درگیــر هســتند.این وضعیــت تنهــا
در ایــران وجــود نــدارد و بلکــه در
همــه کشــورهای جهــان وجــود
دارد .ویــروس کرونــا اتفاقــی بــود
کــه مســأله ســامت را بــرای بشــر
امــروز پررنــگ تــر از گذشــته کــرد
و ســبب شــد مــردم کشــورهای
مختلــف جهــان توجــه بیشــتری بــه
موضــوع ســامت داشــته باشــند.
بحــران هــا بــه خوبــی بــه مــا نشــان
داده کــه مســئولیت اجتماعــی بــه
چــه انــدازه مــی توانــد در نظــام
ســامت تأثیرگــذار باشــد و بــه آن
کمــک کند.مــا بایــد بــه عنــوان یــک
بــازوی کمکــی در شــرایطی کــه
دولــت نمــی توانــد کمکــی انجــام
بدهــد تأثیرگــذاری خــود را نشــان
بدهیم.بایــد یــک رابطه«بــرد -بــرد»
تعریــف کنیــم کــه درنهایــت بــه
ســود ســامت مــردم تمــام شــود.با
توجــه بــه اینکــه ایــن رابطــه بــه ســود
ســامت مــردم اســت مــا در وزارت
بهداشــت همــه تــاش خــود را انجام
خواهیــم داد .تمرکــز اصلــی مــا نیــز
روی پیشــگیری و بهداشت و تقویت
ســاختارهای بهداشــتی خواهــد بــود.
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احیای مسئولیتهای اجتماعی اقتصاد مقاومتی

توسط وزیر صمت و مدیرعامل سایپا

رســانه مســئولیت اجتماعــی :ایــن تفاهمنامــه در
راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی از ســوی
مقــام معظــم رهبــری و پیادهســازی اقتصــاد مردمــی
درونزا اجــرا خواهــد شــد.

تفاهمنامــه احیــای مســئولیتهای اجتماعــی اقتصــاد مقاومتــی دیگــر امضــا کننــدگان ایــن تفاهمنامــه بودنــد.
کــه بــه امضــای علیرضــا رزم حســینی ،وزیــر صنعــت ،معــدن و تحققبخشــی بــه رویکــرد دولــت جهــت دســتیابی
تجــارت و ســید جــواد ســلیمانی ،مدیرعامــل گــروه خودروســازی بــه عدالــت اجتماعــی و توســعه متــوازن بــا توجــه بــه
ســایپا رســید ،دســتیابی بــه توســعه متــوازن منطقــهای جهــت شــرایط اقتصــادی ،اجتماعــی فرهنگــی و طبیعــی منطقه
اســتفاده حداکثــری از ظرفیتهــا و پتانســیلهای بخــش مردمــی و در کنــار تکیــه بــر قابلیــت و توانمندیهــای بومــی و
طبیعــی در راســتای مردمــی و درونزا کــردن اقتصــاد
غیردولتــی را در دســتور کار دارد.
آیــت اهلل عباســعلی ســلیمانی ،نماینــده ولیفقیــه و امــام جمعــه منطقــه و ارتقــاء تــابآوری جامعــه محلــی از مهمتریــن
کاشــان ،عبــاس رضایــی ،اســتاندار اصفهــان ،ســید جــواد اهــداف ایــن تفاهمنامــه اســت.
ســاداتینژاد ،نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس ،توانمندســازی روســتاییان بــا اســتفاده از ظرفیتهــای
روحاهلل دهقانــی ،دادســتان کاشــان ،علــی اکبر مرتضایــی ،فرماندار بومــی ،اولویــت دادن بــه رفــع محرومیــت ،حفــظ عزت
ویــژه کاشــان و ناصــر آقامحمــدی ،مدیرعامــل سایپاســیتروئن از نفــس و کرامــت انســانی محرومــان و رفــع مشــکالت
اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی محــات
شــهر کاشــان از دیگــر اهــداف تفاهمنامــه
موضــوع دیگــر تعییــن شــده در ایــن تفاهمنامــه ،جلــب مشــارکت هــای
احیــای مســئولیتهای اجتماعــی اقتصــاد
مردمــی و توانمندســازی جوامــع محلــی بــه منظــور معیشــت پایــدار و
مقاومتــی اســت.
جــذب ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی اســت /.ســایپا نیــوز
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ارتباطات هوشمند و پویا ،ضرورت روابط

عمومی سرآمد

روابــط عمومــی بــه عنــوان اصلــی تریــن حلقــه ارتباطــی درون و
بــرون ســازمانی ،مســوولیت خطیــری در برقــراری ،حفــظ ارتبــاط
مطلــوب میــان اعضــای ســازمان و تعامــل ســازنده بــا ذینفعــان و
بــه تعبیــری جامعــه دارد؛ بــه همیــن دلیــل توجــه ویــژه بــه روابط
عمومــی ،بــه عنــوان نهــادی کــه مــی توانــد بــه صــورت نظــام
منــد ،برنامــه ریــزی شــده و ســنجیده در جهــت ایجــاد ،حفــظ و
گســترش ایــن تعامــات اقــدام کنــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت.
روابــط عمومــی هــا بــا ارتباطــات خــود ،نقــش پــل ارتباطــی
میــان تصمیــم گیــران ســازمان و ذینفعــان را بــر عهــده دارنــد.
اطــاع رســانی بــه موقــع ،شــفاف ســازی در خصــوص اخبــار
و وقایــع داخــل و خــارج ســازمان ،انتقــال درخواســت هــای
جامعــه مخاطــب بــه مســووالن ذیربــط و بالعکــس از جملــه
وظایــف مهــم ایــن بخــش از ســازمان اســت.

امــروزه ارتباطــات عــاوه بــر اســتفاده از شــیوه هــای نویــن و
بــه روز ارتباطــی مــی توانــد همچــون ویترینــی بــرای بیــرون
ســازمان و تکیــه گاهــی قابــل اعتمــاد بــرای کارکنــان داخــل
ت مــاه روز جهانــی
ســازمان باشــد .بیســت و هفتــم اردیبهش ـ 
روابطعمومــی و ارتباطــات ،صرفــا یــک عنــوان در صفحــات
تقویــم نیســت ،بلکــه ســرفصلی اســت از تعهــد ،تخصــص،
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علــم و هنــر کــه آمیــزه آن بــا خالقیــت در
جــذب مخاطــب و پیشــبرد هــر آن چــه روابط
عمومــی امــروزی ،ســکاندار آن اســت تاثیری
شــگرف دارد .زبــان روابــط عمومــی ،بــه
عنــوان زبــان گویــا و زبــان ارتبــاط بــا افــراد
و مخاطبــان شــناخته مــی شــود ،پــس هــر چــه
بهتــر ایــن زبــان را بشناســیم بــا محیــط پیرامون
خــود بیــش تــر و کاربــردی تــر ارتبــاط
برقرارکنیــم.
در ســالیان اخیــر بــا گســترش اســتفاده از
گوشـیهای هوشــمند و شــبکههای اجتماعی،
هــر شــهروند بــه یــک خبرنــگار ،نویســنده یــا
حتــی اگــر بــا وســعت نظــر بیــش تــر نــگاه
کنیــم ،بــه یــک رســانه تبدیــل شــده اســت.
بــا رســانه هــای جدیــد و ظهــور ابزارهایــی
چــون هنــر دیجیتــال و واقعیــت مجــازی،
تولیــد محتــوا و نشــر آن بــه وفــور و خیلــی
ســریع انجــام مــی شــود و بدیــن ترتیــب هــر
کســی در هــر جــای دنیــا مــی توانــد صاحــب
یــک رســانه باشــد ،در آن اثــری از خــود باقــی
گذاشــته و یــا حتــی جریــان و حرکتــی نــو را
خلــق کنــد و مخاطبــان مختلــف بــا زبــان هــا

و فرهنــگ هــای متفــاوت را بــا خــود همــراه

ســازد.
بــا ایــن رویکــرد در هــر لحظــه جــای مخاطــب و منبــع خبــر عــوض
میشــود و ســیال بــودن فضــای رســانه قالــب دادن و جهتدهــی بــه آن
را بــا دشــواری مواجــه میســازد .از بیــن رفتــن فاصلــه مکانــی و افزایــش
بیســابقه تــوان انســانها بــرای مبادلــه و مــراوده بــا یکدیگــر ،فراینــد
هویتیابــی جمعــی افــراد را دگرگــون کــرده و ایــن مهــم از اقتضائــات
رســانهای بــودن ایــن فضاســت .ایــن تحــوالت اگرچــه مایــهافزایــش
ارتبــاط افــراد بــا فضاهــای رســانهای بــوده ،ولــی کار رســانهها و کانــال
هــای ارتباطــی رســمی را دشــوارترکرده اســت.
چــرا کــه بــا مشــارکت مســتقیم شــهروندان در امــور رســانهای ،تغییــر
ســایق و ذائقههــای ایشــان شــتاب بیــش تــری مــی یابــد و هــر رســانهای
ناچــار اســت ،خــود را بــا گامهــای ســریع آن همقــدم کنــد .پیمــودن
ایــن مســیر ،نیــاز مبرمــی بــه نــوآوری و خالقیــت روزافــزون و ارتبــاط
مســتقیم رســانههای حرفــهای بــا شــکلهای مردمــی رســانه دارد کــه
هرگــز نبایــد از نــگاه تیزبیــن اصحــاب رســانه و کارکنان روابــط عمومی
مغفــول بمانــد.
بــی تردیــد ارتباطــات در عصــر نویــن بــا پیدایــش رســانه دیجیتــال و
تاثیــر گــذاری بــر شــبکه ســازی مجــازی توانســته ،قله هــای نوینــی را در
دنیــای ارتباطــات فتــح کنــد و بــر نقــش روابــط عمومــی بــه عنــوان ابــزار
مدیریتــی بــرای فعالیــت هــای حرفــه ای ،علمــی و الکترونیکــی ،تاکیــد
دارد .از ایــن رو آشــنایی بــا اقتضائــات روز و هــم گامــی بــا آن و بــه روز
رســانی اطالعــات کارکنــان و آمــوزش آن هــا از اولویــت هایــی اســت
کــه بایــد بــدان توجــه داشــت.
اســتفاده از ظرفیــت کارکنــان روابــط عمومــی بــرای
انتقــال و دریافــت اطالعــات بــه مشــتریان و تعامــل بهتــر
و ســریع تــر در بســتر کانــال هــا و شــبکه هــای مجــازی
بــه همــراه نظــارت و اســتفاده از کارشناســان خبــره هــر
حــوزه مــی توانــد اثرگــذاری دوچندانــی داشــته باشــد.
ایــن نــوع نــگاه بــه دنیــای رســانه و ارتباطــات امــروز بدان
معناســت کــه مســیری پــر چالــش و دشــواری پیــش روی
ماســت ،امــا بــی شــک فرصتهــای تــازه ای را نیــز پدیــد
خواهــد آورد کــه بایــد آنهــا را غنیمــت شــمرد و بــرای
رســیدن بــه چشــم اندازهــای پیــش رو بــه کار گرفــت.
احد میرزایی
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گــروه صنعتــی ایــران خــودرو
بــا همــت و تــاش مجموعــه
ســازندگان داخلــی ،در مــدت
کوتاهــی موفــق بــه خودکفایی و
تولیــد انبــوه اتوبــوس آمبوالنــس
شــد .تولیــد داخــل ایــن محصول
عــاوه بــر تقویــت نــاوگان
امــدادی و ارتقــای کیفیــت
خدمــات اورژانــس پیــش
بیمارســتانی ،ســبب حــذف
ارزبــری خریــد آمبوالنــس و
اتوبــوس آمبوالنــس از منابــع
خارجــی شــده اســت.این
اتوبوسهــا دارای  ۹تخــت بیمــار
بــا تجهیــزات کامــل از جملــه
تخت اســت کــه نیازهــای درمانی
هموطنــان بــه ویــژه در شــرایط
بحرانــی ماننــد تصادفــات زنجیره
ای ،بالیــای طبیعــی ســیل و زلزله
را مرتفــع خواهــد کرد.اتوبــوس
آمبوالنــس هــای تولیــدی ایــران
خــودرو دیــزل همچنیــن دارای
اســتانداردهای فنــی و آالیندگــی
روز و برابــر بــا انــواع مشــابه
خارجــی بــوده و از تجهیــزات
و امکانــات رفاهــی مناســبی
بهــره مــی برد.بــا توجــه بــه جنبــه
خدماتــی ایــن محصــول ایــران
خــودرو کــه بیشــتر در شــرایط
ســخت و دشــوار بــه کمــک
مــردم خواهــد آمــد ایــن اقــدام
شــرکت ایــران خــودرو را بایــد
در راســتای رســالت مســئولیت
اجتماعــی ارزیابــی کــرد.

«اتوبوس آمبوالنس» گامی موثر

در تحقق مسئولیت اجتماعی

اتوبــوس آمبوالنــس یکــی از امکانــات پیشــرفته اورژانــس پیــش بیمارســتانی در
صحنــه حــوادث و بحرانهــا مــی باشــد.این اتوبــوس آمبوالنســها ویــژه حــوادث
جــاده ای و اورژانــس  ۱۱۵بــوده و دارای  ۹تــا  ۱۳تخــت بــرای رســیدگی و درمــان
حادثــه دیــدگان حــوادث جــاده ای و حوادثــی چــون زلزلــه و ســیل مــی باشــدکه
بعضــآ قابلیــت افزایــش بــه ۱۵تخــت خــواب را نیــز دارد .یکــی از مزایــای اتوبــوس
آمبوالنــس ایــن اســت کــه بــا تغییراتــی در تجهیــزات داخلــی آن مــی تــوان بــا
کمــک حداقــل  ۳دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس در کنــار همدیگر یک بیمارســتان
صحرایــی ســیار ایجــاد کــرد.

سید رضا جمشیدی ؛ روزنامه نگار
رویکــرد مســئولیت اجتماعــی کــه در شــرکت ایــران خــودرو وجــود دارد باعــث
شــده کــه تدابیــری بــرای لحظــات و روزهــای ســخت مــردم در نظــر گرفتــه شــود کــه
یکــی از آنهــا تولیــد اتوبــوس آمبوالنــس اســت .ســازمانهای متعالــی ،بــا بکارگرفتــن
معیارهــای تعالــی ســازمانی بــه عنــوان چارچوبــی بــرای مدیریــت ســازمان خود،که همه
زوایــای آنــرا پوشــش میدهــد ،بــه ســوی تعالــی حرکــت میکننــد و بــه مفاهیــم محــوری
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تعالــی ســازمانی ،در فضائــی کــه مبتنــی
بــر اصــول ارزش هــای اخالقــی اســت،
عینیت میبخشــند .این ســازمانها ،دســتیابی
بــه اهــداف پایــدار را در گــرو اجــرای
رویکردهائــی میداننــد کــه در چارچــوب
معیارهــای تعالــی ســازمانی یکپارچه شــده
باشــند و همــواره بهبــود یابنــد.
مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یکــی از
ارکان اصلــی تعالــی ســازمانی  ،امــروزه
جایــگاه بســیار پررنــگ و مهمــی در راس
خــط مشــی هــا و اســتراتژی شــرکتها و
ســازمانها یافتــه اســت.برای ســازمانهای
متعالــی ،حفــظ ارزشــهای اخالقــی و
رفتــار ســازمانی مبتنــی بــر باالتریــن
اســتانداردهای اخالقــی در قبــال ذی نفعان
و گســتره جامعه ،شــفاف ،پاســخگو بودن
و مســئولیت پذیــری در برابــر آنهــا را
یکــی از پایــه هــای پایــداری ســازمان مــی
داننــد .بــه نظــر می رســد ایــن رویکــرد در
شــرکت ایــران خــودرو در حــال بــاروری
و تعالــی قرار گرفته و اندیشــدن
بــه نقــاط کوری

ماننــد نیــاز بــه اتوبــوس آمبوالنــس
کــه تاکنــون کمتــر مــورد توجــه قــرار
گرفتــه امــا از ضروریات زندگــی مردم
بــه خصــوص در بحــران هــا بــوده در
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.اتفاقی
کــه مــی توانــد بــه یــک الگــو بــرای
دیگــر شــرکت هــای صنعتــی و تجاری
تبدیــل شــود .بــه صــورت طبیعــی مهــم
تریــن هــدف یــک شــرکت تجــاری
و صنعتــی کســب ســود اســت .بــا ایــن
وجــود رســالت مســئولیت اجتماعــی
شــرکت هــای ایجــاب مــی کنــد ایــن
کســب ســود همــراه بــا خدمت رســانی
و کمــک بــه مــردم جامعــه باشــد.تنها
در چنیــن شــرایطی اســت کــه کســب
ســود یــک شــرکت بــا رضایــت و
رفــاه شــهروندان یــک جامعــه همــراه
مــی شــود.بدون تردیــد ســازمانها در
مقابــل جامعــه ای کــه در آن فعالیــت
مــی کننــد مســئول هســتند؛ چــرا کــه از

منابــع انســانی ،طبیعــی و اقتصــادی آن
اســتفاده مــی کننــد.
بــر خــاف نــگاه ســنتی بــه مدیریــت و
کســب و کار ،ســازمانها دیگــر فقــط
در مقابــل ســهامداران شــان مســئول
نیســتند و نبایــد فقــط بــه افزایــش
ســود کوتــاه مــدت ســهامداران
خــود بیندیشــند .بدیــن ترتیــب انتظــار
مــی رود ســازمانها کــه در ارتبــاط
بــا ذینفعــان دیگــری نیــز هســتند،
خواســتههای مشــروع آنهــا را هــم
مــورد لحــاظ قــرار دهند.هــر چنــد
هــدف اصلــی ســازمانها ،افزایــش
کارآیــی و کســب ســود اســت ،ولــی
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت ،بایــد بــه
انتظــارات اجتماعــی و احــکام اخالقی،
واکنــش مناســب نشــان دهنــد و بــه
بهتریــن شــکل اینگونــه انتظــارات را
بــا اهــداف اقتصــادی ســازمان تلفیــق
کننــد تــا دســتیابی بــه اهــداف باالتــر
و واالتــری را امکانپذیــر ســازند.
پایبنــدی رهبــران و مدیــران ســازمانها
بــه اصــول اخالقــی ،توجــه بــه میــزان
مشــروعیت اقدامــات ســازمان از نظــر
کارکنــان ،توجــه و تأکیــد بــر اصــول
اخالقــی جهانشــمول ،تدویــن منشــور
اخالقــی ســازمان ،اقدامــات متناســب و
ســازگار بــا خواســت و حساســیتهای
جامعــه ،برنامههــای آمــوزش
اخالقیــات بــرای مدیــران و کارکنــان،
از جملــه اقداماتــی اســت کــه مدیــران
میتواننــد در ایــن زمینــه انجــام دهنــد.
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عذرخواهی شرکت بهره برداری مترو به دلیل

نقص فنی قطار در خط  ۳مترو

دانســتنی آنالیــن :نایــب رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامل
شــرکت بهرهبــرداری متــروی تهــران و حومــه گفــت:
نبــود پایانــه مهــم تریــن مشــکل در خــط  ۳متــروی تهــران
اســت.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن بــه نقــل
از مدیریــت ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــرکت بهــره
بــرداری متــروی تهــران و حومــه؛ علــی عبدالــه پــور
ضمــن عــذر خواهــی از شــهروندان و مســافران افــزود:
روز ســه شــنبه ۴خردادمــاه ۱۴۰۰ســاعت  ۷:۳۷یکــی از
قطــار هــای خــط  ۳از ســمت آزادگان دچــار نقــص
فنــی شــد و تــا خــارج کــردن ایــن قطــار از سیســتم
حــدود پانــزده دقیقــه ســرویس دهــی در ایــن خــط بــا
تاخیــر انجــام شــد.
وی تصریــح کــرد :دلیــل طوالنــی شــدن زمــان خــارج
کــردن قطــار از مســیر بــه دلیــل نبــود پایانــه بــود ،امــا با
تــاش همــکاران در اولیــن فرصــت ایــن مشــکل رفع و
حرکــت قطارهــا بــه حالت عــادی بازگشــت.
عبدالــه پــور افــزود :تصاویــر منتشــر شــده از ازدحــام
جمعیتــی کــه در ایســتگاه متــروی تئاتــر شــهر در شــبکه
هــای اجتماعــی منتشــر شــده ،بخاطــر تقاطعــی بــودن
ایــن ایســتگاه بــا خــط  ۴اســت .همچنیــن ایــن موضــوع
بهار 1400

در ســاعت پیــک مســافری اتفــاق افتــاده بــوده کــه باعــث شــد
ازدحــام جمعیــت را شــاهد باشــیم.
مدیــر عامــل شــرکت بهرهبــرداری متــروی تهــران و حومــه
خاطرنشــان کــرد :شــهروندان و مســافران نگــران نباشــند ،پیگیــر
رفــع مشــکل نبــود پایانــه در ایــن خــط هســتیم ،امیدواریــم هرچــه
زودتــر ایــن موضــوع حــل شــود.
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فریال مستوفی در گفت وگو با رسانه مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری در

شرکت ها تبدیل شود

فریــال مســتوفی تنهــا زن ایرانــی اســت کــه مالکیــت
بزرگتریــن معــدن ایــران را دارد و پــروژهای کــه
بهرهبــرداری از آن را آغــاز کــرده ،بــرای  ۱۰هــزار نفــر
بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم شــغل ایجــاد میکنــد.
فریــال مســتوفی بــا تحصیــات فــوق لیســانس در رشــته
آمــار و اقتصــاد توانســته اســت بــا فعالیــت در
شــرکت هــای هلدینــگ کــه در گــروه معــادن
و صنایعــی کــه ازمعــادن بدســت مــی آیــد ،بــه
ســمت مدیــر عاملــی ایــن شــرکت هلدینــگ
کــه درســال  ۱۳۷۲تاســیس شــده اســت ،برســد.
ایشــان همچنیــن توانســته اســت عضــو هیات
مدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن
باشــد و در کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن بســیار موثــر و کارآمــد
عمــل کنــد .او عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی ،صنایع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در
دوره هفتــم و هشــتم نیــز بــوده اســت.به همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی نقــس مفهــوم
مســئولیت اجتماعــی در حاکمیــت شــرکتی و چالــش هــای آن در ایــران رســانه مســئولیت
اجتماعــی بــا ایــن کارآفریــن برجســته کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن
گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
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*نقــش مســئولیت اجتماعــی
در تقویــت کســب و کارهــا
چیســت؟
امــروزهتأثیــرشــرکتهابــرجامعــه
یکدغدغــهجهانــیتلقــی مــی شــود
ش کســب
وانتظــاراتذینفعــانازنقــ 
وکارهــادرجامعــهدرحــالافزایــش
اســت .رهنمودهــا،اصــو ل وقوانیــن
ومقــرراتبــرایرفتــا ر شــرکتهادر
جامعــهنیــزبــهدنبــالافزایــشتقاضــا
بــرایشــفافیتو پاســخگوییدربــاره
ت شــرکت  و اثــرات ایــن
عملیــا 

عملیــاتبــ ر جامعــ ه درحــا ل توســعه
ت اجتماعــیشــرکت
اســت .مســئولی 
بــه مشــارکتداوطلبانــهشــرکتبــرای
توســعه پایــدار فراســوی الزامهــای
قانونــی اشــاره دارد و روشــی بــرای
ن شــرکت و
کاهــش شــکاف بیــ 
انتظــاراتذینفعــا ن اســت .رواج مفهــوم
مســئولیت اجتماعــی بــه هفــت دهــه
قبــل یعنــی دهــه  1950میــادی بــر مــی
گــردد امــا ایــن مفهــوم همچنــان در
حـــال تکامـــل و نمــو اســت .بــه طــور
کلــی مســئولیت اجتماعــی بیانگــر ان

اســت کــه کســب وکارهــا دغدغههــای
اجتماعــی ،زیســت محیطــی و اقتصــادی
را در ارزشــها ،فرهنــگ ،راهبردهــا،
تصمیمهــا و عملیــات شــرکت بــه طــور
شــفاف یکپارچــه کرده و رویـــه هـــایی
بهتـــری بــرای شــرکت تدویــن کننــد
کــه منجــر بــه پاســخگویی شــرکت
در ایــن حوزههــا شــده و از طرفــی بــه
صــورت ســامانمند تــداوم یافتــه و بــا
تغییــر مدیریــت دچــار افــول نشــود.
*مســئولیت اجتماعــی شــامل
چــه گســتره ای مــی شــود؟
بهار 1400

مســئولیت اجتماعــی گســتره وســیعی از فعالیــت هــا را
شــامل مــی شــود امــا مــی تــوان آن را در حــوزه هــای
زیــر دســته بنــدی کــرد:
.1مرتبــط بــا ســهامداران :شــامل اهتمــام جهــت
افزایــش ســود و ارزش هــر ســهم و همچنیــن رشــد
پایــدار و ســودآوری بلندمــدت اســت.
.2مرتبــطبــامشــتريان :ایــن حــوزه شــامل اهتمــام
بــه مدیریــت کیفیــت ،تولیــد محصــوالت بــادوام و
دوســتدار محیــط زیســت ،نوآورانــه و ایمــن ،مشــتری
مــداری و بهبــود مســتمر اســت.
.3مرتبــطبــا کارکنــان:شــامل مهیاکــردن فضــای
کاری منصفانــه و رفتــار متعــادل بــا کارمنــدان بــرای
افزایــش رضایــت آنهــا و بهــره وری کــه در قالــب
فراهــم کــردن محیــط کاری ایمــن و جــو منصفانــه،
شــرایط برانگیزاننــده ،مشــارکت کارمنــدان در
تصمیمگیریهــا و توجــه بــه خانــواده نمــود مییابــد.
 .4مرتبــط بــا تأمیــن کننــدگان :شــامل رعایــت
مســئولیت در قبــال تأمیــن کننــدگان که منجر بــه الزام
انتخــاب آگاهانــه و ارزیابــی مــداوم تأمینکننــدگان
بــرای شــرکت مــی شــود.
.5مرتبــطبــامحیــط زيســت :شــامل اقدامــات در
جهــت حفاظــت از محیــط زیســت کــه در قالــب
مدیریــت ضایعــات ،مدیریــت مصــرف انــرژی و
اصــاح فرایندهــای تولیــدی نمــود مــی یابــد .شــرکت
هــا نمــی تواننــد مســائل و مشــکالت محیطــی کــه در
آن فعالیــت مــی کننــد را نادیــده بگیرنــد و عــاوه بــر
بهار 1400

اقدامــات بــراي حفاظــت
و ترمیــم محیــط زیســت
ماننــد کاشــت درخــت و
حفــظ مراتــع و زمینهــاي
کشــاورزي و جنــگل و
اکوسیســتم ،میتواننــد
عملکــرد زیســت محیطــی
خــود را بــا جلوگیــري از
نشــر آلودگــی در هــوا،
ممانعــت از تخلیــه ضایعــات
در آب ،مدیریــت پســماندها،
عــدم اســتفاده یــا دفــع مــواد
شــیمیایی خطرنــاك و ســمی و ســایر هــاي آلودگــی ناشــی
از فعالیــت خــود در طبیعــت بهبــود بخشــند.
.6مرتبــطبــاجامعـه:مســئولیت شــرکتها در قبــال جامعــه و
تــاش بــرای رفــع مســائل اجتماعی کــه در قالب مشــارکت
در امــور خیریــه ،کمــک بــه افــراد و گــروه هــای اجتماعــی
نیازمنــد ،حمایــت از ســرمایه هــای اجتماعــی و فرهنگــی
نظیــر پشــتیبانی از فعالیتهــای هنــری ،مــدارس ،دانشــگاه هــا
و تیمهــای ورزشــی نمــود مــی یایــد .همچنیــن در زمــان
بحرانهــای طبیعــی و غیرطبیعــی نظیــر ســیل ،زلزلــه ،آتــش
ســوزی هــا و  ...از شــرکتها انتظــار مــی رود نقــش مســئوالنه
تــر و بیشــتری عهــدهدار شــوند.
*پیشــرفت مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در
کشــورهای توســعه یافتــه بــه چــه صــورت بــوده
اســت؟
طبــق تعریــف کمیســیون اروپا مســئولیت اجتماعی شــرکت
بیانگــر تأثیرگــذاری آن بـــر جامعـــه اســـت ،بــرای اجــرای
ایــن مهــم ،شـــرکت بایـــد ارتبـــاط تنگاتنگــی بــا ذینفعــان
خــود برقــرار کــرده و فرایندهایــی را بـــرای یکپارچـــه ازی
مالحظــات و دغدغــه هــای اجتماعــی ،اخالقــی ،زیســت
محیطــی ،انســانی ،حقــوق بشــری و مســائل مصــرف
کننــدگان با عملیــات تجاری و راهبردهای کلیـــدی خـــود
بــه کـــار گیـــرد .از طرفــی حاکمیــت شــرکتی بــه معنــای
سیســتمی اســت کــه شــرکت بــه عنــوان یــک ســازمان
بــرای تصمیمگیــری و اجــرای تصمیمهــای خــود و بــرای
پیگیــری اهــداف خــود از آن اســتفاده میکنــد .مســئولیت

25

اجتماعــی شــرکت از طریــق ایــن سیســتم در شــرکت
توســعه مییابــد .حاکمیــت ســازمانی مهمتریــن عامــل
در توانمنــد کــردن شــرکت بــرای مســئولیتپذیری در
قبــال تاثیــرات و پیامدهــای تصمیمهــا و فعالیتهــای
آن و یکپارچــه کــردن ایــن نــوع مســئولیت در سراســر
شــرکت اســت کــه از طریــق مکانیــزم هــای رســمی و
غیــر رســمی جریــان مــی یابــد .در مکانیــزم رســمی،
ســاختار و فرآیندهــای رســمی و قانونــی ســازمان دخیــل
اســت و در مکانیــزم غیررســمی ،فرهنــگ و ارزشهــای
شــرکت و جــو ســازمان مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بنابرایــن حاکمیــت شــرکتی نقــش مهمــی در جــاری
ســازی مســئولیت اجتماعــی در شــرکت دارد و شــرکتها
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم نیازمنــد آن هســتند رویــه
هــا و اقدامــات معینــی را در
دســتور کار قــرار دهنــد.
* بــرای نهادینــه کــردن
مســئولیت
مفهــوم
اجتماعــی چــه بایــد
کــرد؟
در قــدم نخســت انهــا
بایــد تعهــد بــه مســئولیت
اجتماعــی را در اســتراتژی
هــا و اهــداف کالن شــرکت
متبلــور ســاخته و سیســتمی از
مشــوقهای اقتصــادی و غیــر اقتصــادی بــرای عمــل بــر
اســاس مســئولیت اجتماعــی را در شــرکت را طراحــی
کننــد و مشــوق هــای الزم را بــرای درگیــری تمامــی
ســطوح شــرکت در موضــوع مهــم مســئولیت اجتماعــی
تــدارک ببیننــد .همزمــان بــا ان محیــط و جــو ســازمان
را نیــز بــرای تعهــد بــه مســئولیت اجتماعــی هماهنــگ
ســاخته و ان را پذیــرای ایــن نقــش ســازند .هــم چنیــن
از منابــع شــرکت اســتفاده بهینــه داشــته و بیــن نیازهــای
شــرکت و ذینفعانــش تعــادل ایجــاد کنــد .در نهایــت
بایــد بــرای گروههایــی کــه معمــوال مــورد اجحــاف
قــرار مــی گیرنــد هماننــد زنــان و اقلیتهــا ،بــهمنظــور
احــراز مناصــب باالتــر فرصــت عادالنــه فراهــم ســازد.

*گســترش مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بــر
حاکمیــت شــرکتی در ایــران بــا چــه چالــش
هایــی مواجــه اســت؟
در ايــران بــه دلیــل ســاختار حاکــم بــر فضــای اقتصــادی
و نقــش پررنــگ دولــت در ابعــاد مختلــف اجتماعــی-
اقتصــادی ،برخــی شــركت هــا ،انجــام فعاليتهــای مســئوليت
اجتماعــی را خــارج از حیطــه خــود دانســته و ان را از
وظایــف دولــت مــی داننــد .عــاوه بــر ایــن بخشــی دیگــر
از کســب وکارهــا مســئولیت اجتماعــی را هزينه به حســاب
آورده و فکــر میکننــد موجــب مصــرف منابــع و کاهــش
تــوان رقابتــی آنهــا میشــود.
گســترش مســئولیت اجتماعــی در کسـبوکارهای ایرانــی
از چندیــن وجــه مــی توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .از
یــک طــرف بایــد نقــش بیشــتری در
اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی داد و
شــرکت هــا وقتــی ببیننــد کــه نقــش
پررنــگ تــری در اقتصــاد دارنــد،
احســاس مســئولیت بیشــتری کــرده و
نقــش هــای مســئولیت اجتماعــی را
پررنــگ تــر ایفــا مــی کننــد .از طــرف
دیگــر برخــی از شــركت هــا و ســازمان
هــای دولتــی هنــوز در ایــن حــوزه هــا
ورود نکــرده انــد و بــرای نمونــه هنــوز
حقــوق مخاطبــان و مراجعــان در ایــن
شــرکت هــا رعایــت نمیشــود .بنابرایــن خــود دولــت بایــد
بــه عنوان کســی کــه بیشــترین ســهم را در اقتصــاد دارد باید
وارد عمــل شــده و نقــش هــای مســئولیت اجتماعــی را در
حکمرانــی شــرکتهای خــود جاری ســازد تــا به عنــوان الگو
بــرای ســایر شــرکتها نیــز عمــل کنــد .از طرفــی بــه شــرکت
هــای خصوصــی نیــز بایــد آمــوزش و اطــاع رســانی شــود
تــا متوجــه شــوند اهتمــام بــه مســئولیت اجتماعــی مــی تواند
موجــب مزیــت هــای رقابتــی بــرای آنهــا شــده و تنهــا بــه
عنــوان هزینــه بــه آن نــگاه نکننــد .آنــان بایــد آگاه شــوند
کــهتوســعه پایــدار در حــال تبدیــل بــهرونــد و چالشــی
ش آنه ـا درجامع ـ هاســت و
مهــم در کســب وکارهــاونق ـ 
طو
ت اعمــا ل و فعالیتهایشــانبــرمحی 
شــرکتهابــرایاثــرا 
جامع ـ ه بایــد متعهدتــرومســئوالنهتر عمــل کننــد.
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سیمین حمزه وند در گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

بزرگترین چالشهای مسئولیت اجتماعی انجام
آن به شکل سنتی است

بنیادکــودک از ســال  1373در ایــران و آمریــکا فعالیــت
خــود را آغــاز کردهاســت.این مؤسســه ،یــک مؤسســه
خیریــه مردمنهــاد ،غیردولتــی ،غیرسیاســی ،غیرانتفاعــی،
فرامذهبــی و فرامــرزی اســت کــه رویکــردی کامــ ً
ا
انساندوســتانه دارد .هــدف ایــن مؤسســه دســتیابی بــه
ایــن آرمــان اســت کــه «هیــچ دانشآمــوز بــا اســتعدادی
بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی از تحصیــل و تــاش بــاز
نماند.ایــن مؤسســه بــا دریافــت مجوزملــی از وزارت
کشــور توانســت دامنـهی فعالیــت خــود را بـ ه بســیاری از
اســتانها بگســتراند و اینــک  36نمایندگــی در شــهرهای
مختلــف کشــور دارد.خــط مشــی موسســه خیریــه
بنیادکــودک ،همــواره بــر اهمیت بــه تحصیــل و آموزش
اســتوار بــوده اســت .ایــن موسســه تــاش میکنــد تــا
بــا حفــظ کرامــت انســانی دانشآمــوزان ،از «نیازمنــد
پــروری» ،پرهیــز و آنهــا را در ســاختن آینــدهای بــا
چش ـماندازهای روشــن یــاری کنــد .بنیادکــودک یــک
ســازمان غیــر انتفاعــی و غیردولتــی اســت و ایــن ویژگی،

بخــش جداییناپذیــر خــط مشــی ایــن موسســه
بــوده و خواهــد بــود و در هیــچ شــرایطی از هرگونــه
اقدامــی کــه بــا ایــن ویژگــی مطابقت نداشــته باشــد،
اســتقبال نخواهــد کــرد .البتــه همیــاران بنیادکــودک
میتواننــد از هــر قشــر ،هــر ملیــت و بــا هــر مــرام
سیاســی و مذهبــی باشــند .امــا موسســه هیچگونــه
اقــدام و یــا جهتگیــری ،علیــه گــروه خاصــی
را نخواهــد پذیرفــت .هــر گونــه همیــاری مــادی
یــا معنــوی نیــز بــا احتــرام بــه نیــت نیــک فــرد یــا
ســازمان ارائــه دهنــده کــه بــا هدفــی غیــر از کمــک
بــه دانشآمــوزان کمبرخــوردار باشــد ،پذیرفتــه
نخواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل وبــرای بررســی
فعالیــت هــای بنیــاد کــودک در راســتای تحقــق
مســئولیت اجتماعی،رســانه مســئولیت اجتماعــی
بــا ســیمین حمــزه وند....بنیــاد کــوک گفــت وگــو
کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را
مــی خوانیــد.

*رابطــه مســئولیت اجتماعــی بــا امــور خیریــه
چیســت؟چرا برخــی مســئولیت اجتماعــی را مترادف
بــا امــور خیریــه تصــور میکنند؟آیــا آن تصــور
صحیــح اســت؟
مســئولیت اجتماعــی و امــور خیریــه رابطــه بســیار نزدیکــی
بــا هــم دارنــد .بــه انــدازهای کــه گاهــی متــرادف بــا یکدیگــر
بــه کار میرونــد .بــه طــور کلــی نیکــوکاری در ایــران امــری
دیریــن اســت و بــه طــرق مختلــف در ادوار گوناگــون تاریــخ
ایــران تجلــی یافتــه اســت .اگرچــه واژه مســئولیت اجتماعــی
نســبت بــه امــور خیریــه مفهومــی نویــن اســت؛ امــا در معنــا انجام
امــور خیــر و نیکــو برخاســته از مســئولیت اجتماعــی فــردی و
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گروهــی اســت .از آنجــا کــه دو واژهی مســئول و اجتمــاع
ایــن عبــارت را تشــکیل میدهــد ،پــس میتــوان وجــوه
مشــترکی بیــن آن بــا فعالیتهــای خیرخواهانــه یافــت .بــا
ایــن همــه تفاوتهایــی نیــز بیــن ایــن دو وجــود دارد .یعنــی
الزامــاً مســئولیت اجتماعــی بــه معنــای امــور خیرخواهانــه
نیســت .مث ـ ً
ا پیــروی از قانــون ،کمــک بــه حفــظ محیــط
زیســت و بــه روزتریــن آن یعنــی حفــظ فاصلــه فیزیکــی
بــرای جلوگیــری از انتشــار ویــروس کرونــا از مصادیــق
مســئولیت اجتماعــی هســتند کــه خــارج از معنــا و مفهــوم
نیکوکاری به کار میروند.
*نقــش مســئولیت اجتماعــی در کمکرســانی
بــه کــودکان بــرای تحصیــل چیســت؟
همانطــور کــه اشــاره شــد امــور خیریــه نیــز برگرفتــه از
مســئولیت اجتماعــی اســت .بــه عبــارت دیگــر حمایــت از
تحصیــل دانشآمــوزان مســتلزم بینــش ،فهــم و خــردی
اســت کــه از مســئولیت اجتماعــی افــراد و شــرکتها
ناشــی میشــود .تمــام همیــاران بنیادکــودک در حمایــت از
تحصیــل دانشآمــوزان بورســیه یــک نقطــه اشــتراک دارند
و آن دغدغــه ادامــه تحصیــل دانشآمــوزان بــا اســتعداد
کمبرخــوردار اســت و ایــن دغدغــه خــود برگرفتــه از
مســئولیت اجتماعــی آنهاســت.
*در ایــن زمینــه چــه موانــع و چالشهایــی
وجــود دارد؟
یکــی از بزرگتریــن چالشهــای مســئولیت اجتماعــی
انجــام آن بــه شــکل ســنتی اســت .یعنــی افــراد و شــرکتها
بــه صــورت خودجــوش در ایــن زمینــه ورود و فعالیــت
میکننــد .اگرچــه ماهیــت ایــن امــر قابــل تقدیــر اســت؛
امــا ممکــن اســت بــه انــدازهای کــه انــرژی صــرف و هزینــه
میشــود ،نتیجــه بخــش نباشــد .امــا میتــوان بــرای ایفــای
بهتــر مســئولیت اجتماعــی آن را برونســپاری کــرد .بــه
عنــوان مثــال اگــر فــرد یــا ســازمانی دغدغــهی تحصیلــی
دانشآمــوزان در مناطــق کمبرخــوردار را دارد ،پســندیده

اســت بــه جــای ســاخت مدرســه در آن مناطــق و یــا ارائــه
کمــک هــای فــردی و ...بــا حمایــت از موسســات مردمنهــاد
کــه در ایــن زمینــه ســالها فعالیــت کردهانــد و صاحــب
تجربــه و اندیشــهاند ،کمکهــای خــود را دو چنــدان
اثربخــش کننــد.
*بنیادکــودک در راســتای تحقــق مســئولیت
اجتماعــی چــه فعالیتهایــی انجــام داده اســت؟
بنیادکــودک طــی  ۲۶ســال فعالیــت انساندوســتانهی خــود
تنهــا یــک مأموریــت را در دســتور کار خود قــرار داده و آن
حمایــت از دانشآمــوزان بــا اســتعداد کمبرخــوردار اســت.
تمــام فعالیتهــای ایــن موسســه مســتقیم و غیرمســتقیم در
راســتای حمایــت تحصیلــی دانشآمــوزان صــورت
میپذیــرد .از حمایــت مالــی جهــت ادامــهی تحصیــل
آنهــا گرفتــه تــا تأمیــن مایحتــاج زندگــی خانوادههایشــان
کــه غیرمســتقیم ادامــه تحصیــل آنهــا را همــوار میســازد.
ایــن امــر تنهــا بــا تحقــق مســئولیت اجتماعــی هــزاران همیــار
نیکاندیــش حقیقــی و حقوقــی بنیادکــودک امکانپذیــر
اســت.
*آیــا بنیادکــودک بــه خوبــی از طــرف نهادهای
دولتــی حمایــت میشــود؟در ایــن زمینــه چــه
چالشهایــی وجــود دارد؟
بــه طــور کلــی ذات موسســات مردمنهــاد ،مردمــی اســت
و قــرار نیســت کمکهــای دولتــی دریافــت کننــد .بلکــه
NGOهــا در بخشهایــی کــه بــه هــر دلیلــی کمتــر بــه آنهــا
توجــه شــده وارد میشــوند و بــا حمایتهــای مردمــی بــه
ترمیــم آن میپردازنــد .مث ـ ً
ا بنیادکــودک بــه عنــوان یــک
موسســه مردمنهــاد بــه بخشــی از جامعــه کــه ممکن اســت از
تحصیــل بــاز بمانــد کمــک میکنــد .بنابرایــن کمکهــای
موسســات مردمنهــاد همانطــور کــه از نامــش برخاســته
اســت از جانــب مــردم تأمیــن میشــود .ذاتـاً کمــک دولــت
بــه یــک ســازمان مردمنهــاد دچــار تناقــض معنایــی اســت و
ایــن تناقــض ممکــن اســت ســبب شــود رســالت آن ســازمان
بــه درســتی انجــام نگیــرد.
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ســید رضــا اکرمــی در گفــت وگــو

با«رســانه مســئولیت اجتماعی»:

جلوگیری از گران شدن

کاالهای اساسی مسئولیت
اجتماعی است

حجــت االســام ســید رضــا اکرمــی رئیــس شــورای
فرهنگــی نهــاد ریاســت جمهــوری ،مشــاور عالــی وزیــر
کشــور در امــور روحانیــت و نماینــده پنــج دوره مجلــس
شــورای اسالمی اســت .برای بررســی وضعیت مسئولیت
اجتماعــی در شــرایط بحــران هــا و تشــدید مشــکالت
در کشور«رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا ایشــان گفــت
وگــو کــرده اســت .حجــت االســام اکرمــی معتقــد
اســت «:جلوگیــری از گــران شــدن کاالهــای اساســی
یــک مســئولیت اجتماعــی اســت.اگر قــرار اســت جلوی
گرانــی را هــم بگیریــم بایــد اراده کافی در بین مســئوالن
وجــود داشــته باشــد .بایــد مشــخص شــود چــرا برخــی
کاالهــا بــه یکبــاره قیمــت نجومــی پیــدا مــی کنــد و چــه
دســت هایــی در پشــت پــرده وجــود دارد .بــه عنــوان
مثــال چــرا بــه یــک بــاره قیمــت خــودرو در کشــور بــه
شــدت افزایــش پیــدا مــی کنــد و مناســبات اقتصــادی
جامعــه را بــه هــم مــی ریــزد .بایــد دلیــل ایــن مســائل
مشــخص شــود و نتایــج آن بــه مــردم ارائــه شــود» .در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
*مســئولیت اجتماعــی بایــد در زمــان بحــران
هــا و تشــدید مشــکالت خــود را نشــان دهد.آیــا
بــرای بهبــود مشــکالت کنونــی جامعــه مســئولیت
اجتماعــی وجــود دارد؟
بایــد از وضعیتــی کــه امــروز در کشــور رخ داده نگــران بــود
و بــرای آن راه حــل پیــدا کــرد.در شــرایط کنونــی مهــم
تریــن مشــکل مــردم جامعــه دغدغــه هــای معیشــتی مــردم
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت جامعــه بــه شــکلی
شــده کــه هــر فــردی براســاس ســلیقه ای کــه دارد بــرای

دیگــران تعییــن تکلیــف مــی کنــد و اجنــاس را گــران مــی
کند.ایــن رفتــار برخــاف مســئولیت اجتماعی اســت.هنگامی
کــه واقعیــت هــای جامعــه را مــورد توجــه قــرار ندادیــم
حتــی اگــر بهتریــن قانــون هــم نوشــته شــود وضعیــت تغییری
نخواهــد کرد.امــروز مــا در وضعیــت جنــگ اقتصــادی قــرار
داریــم و بــه همیــن دلیــل بایــد مســئولیت بیشــتری نســبت بــه
هــم نوعــان خــود داشــته باشــیم .مــا بایــد در مرحلــه نخســت
بــه ظرفیــت هــا و توانایــی هــای داخلــی خودمــان تکیــه کنیم
و در مرحلــه بعــد بــه تغییــر سیاســت هــا در کشــورهایی
ماننــد آمریــکا توجــه کنیم.هنگامــی کــه مــا در ســال
گذشــته در حــدود هجــده میلیــون تــن مــواد
دورریــز داشــته ایــم چگونــه مــی توانیم

به
بیــرون از
کشــور نــگاه داشــته
باشــیم.در زمینــه مصــرف نیــز مــا در وضعیت مناســبی قــرار نداریم
و نســبت بــه کشــورهای دیگــر جهــان مصــرف زیادتــری داریــم.
تشــدید مصــرف گرایــی یکــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه
برخــاف مســئولیت اجتماعــی اســت.ما نمــی توانیــم شــعار مرگ
برآمریــکا بدهیــم امــا میــزان وارداتمــان روز بــه روز افزایــش پیــدا
کند.مــا بایــد رفتــار و سیاســت هــای خــود را تغییــر بدهیــم.
*چگونــه مــی تــوان در چنیــن شــرایطی مســئولیت
اجتماعــی را تقویــت کــرد؟
مــا در کشــور دارای ظرفیــت هــای زیــادی هســتیم و ایــن ظرفیــت
هــا حتــی در شــرایط کرونــا نیــز وجــود دارد.در شــرایط کنونــی
مــا مــی توانیــم کشــور را بــا مالیــات و صــادارات غیــر نفتــی بــه
صــورت عالمانــه اداره کنیــم.از ســوی دیگــر بایــد جلوی بســیاری
از واردات غیــر ضــروری را بگیریــم و اجــازه ندهیــم قاچــاق در
سیســتم اقتصــادی کشــور تأثیرگــذار باشــد.واحد پــول کشــور
ریــال اســت نــه دالر .کســی نبایــد بــه بهانــه افزایــش قیمــت دالر
کاالهــا را بــه مــردم گــران بفروشــد .جلوگیــری از گــران شــدن

کاالهــای اساســی یــک مســئولیت اجتماعــی اســت.اگر
قــرار اســت جلــوی گرانی را هــم بگیریــم بایــد اراده کافی
در بیــن مســئوالن وجــود داشــته باشــد .بایــد مشــخص
شــود چــرا برخــی کاالهــا بــه یکبــاره قیمــت نجومــی پیــدا
مــی کنــد و چــه دســت هایــی در پشــت پــرده وجــود
دارد .بــه عنــوان مثــال چــرا بــه یــک بــاره قیمــت خــودرو
در کشــور بــه شــدت افزایــش پیــدا مــی کنــد و مناســبات
اقتصــادی جامعــه را بــه هــم مــی ریــزد .بایــد دلیــل ایــن
مســائل مشــخص شــود و نتایــج آن بــه مــردم ارائــه شــود.
بــدون شــک یکــی از دلیــل اصلــی ایــن اتفاقــات انحصــار
گرایــی اســت .بــه عنــوان مثــال چــرا تنهــا ایــران خــودرو
بایــد در کشــور خــودرو تولیــد کنــد؟ چــرا شــرایط بــرای
تولیــد خــودرو در بخــش هــای دیگــر بــه وجــود نمــی
آید؟چــرا صــداو ســیما بایــد دولتــی باشــد تــا تنهــا یــک
گــروه خــاص بتواننــد دغدغــه هــای خــود را مطــرح
کنند؟چــرا زمانــی کــه دانشــگاه آزاد شــکل گرفــت بــه
ســمتی حرکــت نکردیــم کــه صداوســیما نیــز آزاد شــود
و همــه گــروه هــای فکــری وسیاســی بتواننــد دغدغــه
هــای خــود را از طریــق صداوســیما مطــرح کنند؟همــه
ایــن مســائل بــه اراده مــا بســتگی دارد کــه در چــه مســیری
قــدم برداریم.اگــر قــرار بــه فرافکنــی باشــد در ســال هــای
گذشــته ایــن اتفــاق رخ داده و بــه شــکلی هــای مختلــف
فرافکنــی صــورت گرفتــه اســت.
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*بــه نظــر شــما مســئولیت اجتماعــی چــه کمکــی
مــی توانســت بــه دغدغــه هــای معیشــتی مــردم در
دوران تحریــم کنــد؟
اگــر توانایــی هــای داخلــی خــود را افزایــش بدهیــم و بــه آنهــا
تکیــه کنیــم هیــچ کشــوری در جهــان نمــی توانــد مــا را تحــت
فشــار قــرار دهد.اگــر مــا زیــر پــای خــود را محکــم کنیــم مــی
توانیــم در مقابــل هــر کشــور و رییــس جمهــوری از منافــع خــود
دفــاع کنیــم در غیــر ایــن صــورت بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه
خواهیــم شــد .نکتــه دیگــر اینکــه ما در کشــور بــا چالــش بزرگ
فرافکنــی مســئوالن مواجــه هســتیم کــه تاکنــون نیــز مرتفع نشــده
اســت.به عنــوان مثــال هنگامــی کــه قیمــت یــک کاال افزایــش
پیــدا مــی کنــد مســئولیت اجتماعــی ایجــاب مــی کنــد مســئوالن
بــه دنبــال دالیــل و مرتفــع کــردن آن باشــند .ایــن در حالــی
اســت کســی بــه دنبــال دلیــل آن نیســت کــه آیــا عرضــه آن
کاال کاهــش پیــدا کــرده و یــا اینکــه برخــی افــراد ســودجویی
مــی کننــد.از ســوی دیگــر بــا بــای مصــرف زدگــی و مصــرف
گرایــی در کشــور مواجــه هســتیم .برخــی از افــراد و خانــواده هــا
در مصــرف کاالهــا اســراف مــی کننــد .ایــن اســراف در زمینــه
هــای مختلــف نیــز وجــود دارد.در چنیــن شــرایطی مســئوالن نیــز
فرافکنــی مــی کننــد و بــه جــای اینکــه بــه دنبــال راه حــل باشــند
یکدیگــر را مقصــر معرفــی مــی کنند.قانــون بایــد در ایــن زمینــه
فصــل الخطــاب باشــد .همــه مســئوالن بایــد براســاس قانــون عمل
کننــد.در چنیــن شــرایطی اســت کــه مــی تــوان به حل مشــکالت
کشــور امیــدوار بــود .امــروز کشــور بــا مشــکالت مختلــف
داخلــی و خارجــی مواجــه اســت .بــه همیــن دلیــل مســئوالن باید
بیــش از آنکــه بــه دنبــال فرافکنــی و متهم کــردن یکدیگر باشــند
بــا وحــدت رویــه عمــل کننــد تــا ایــن مشــکالت کاهــش پیــدا
کنــد .بــا گفتــار درمانــی و شــعاردرمانی مشــکالت کشــور حــل
نمــی شــود .مشــکالت کشــور نیــاز بــه عمــل درمانــی دارد.امروز
مهــم تریــن مشــکالت مــردم کشــور مســائل اقتصــادی اســت .در
مرحلــه نخســت بایــد مشــکالت معیشــتی مــردم را بــه دو قســمت
تقســیم کــرد .بخــش نخســت مربــوط بــه مشــکالت خارجــی
اســت کــه عمدتــأ نیــز بــه واردات و صــادارت بــاز مــی گــردد
و بخــش دوم نیــز بــه ســو مدیریــت هــای داخــل کشــور ارتبــاط
پیــدا مــی کند.نبایــد همــه مشــکالت معیشــتی را بــه رویکــرد
سیاســت خارجــی کشــور گــره زد و بلکــه بایــد واقــع بینانــه بــه
قضیــه نــگاه کــرد .مــا باید ایــن نکتــه را بپذیریــم کــه در درون
کشــور اســتعدادها و ظرفیــت هــای زیــادی وجــود
دارد کــه هنــوز نتوانســته ایــم بــه خوبــی از آنهــا
اســتفاده کنیــم.
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دکتر صادقی دبیر مجمع خیرین سالمت کشور در گفت وگو
با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

مشوق های مسئولیت اجتماعی در کشور

قانون مند نشده اند

در هــزاره ســوم ،حضــور و ظهــور ســامت و شــادابی در
زندگــی مــردم از طریــق مشــارکت و تــاش تــک تــک
شــهروندان و در مســیر توســعه پایــدار محقــق مــی شــود؛
ایــن حرکــت امــا شــکل نمــی گیــرد مگــر در چارچوب
تشــکیل ســازمان هــای مــردم نهــاد .البتــه وظیفــه ســنگین
دولــت هــا در فراهــم ســازی بســتری مناســب بــرای
تاســیس ایــن ســازمان هــا و نیــز پــرورش انســان ســالم
غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت و تحقــق جامعــه ی ســالم
تنهــا بــا مشــارکت ســاختارمند مــردم امــکان پذیرخواهد
بــود .مجمــع خیریــن ســامت کشــور بــه عنــوان یــک
ســازمان مــردم نهــاد مــی باشــد و کلیــه فعالیــت هــای
آن غیرسیاســی ،غیرانتفاعــی و غیردولتــی بــوده و در
موضــوع بهداشــت و درمــان بــا رعایــت کامــل قوانیــن
و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران  ،فعالیــت مــی
نمایــد و مطابــق اساســنامه مربوطــه اداره مــی شود.ســتاد
اصلــی مجمــع خیریــن ســامت کشــور در تهــران بــوده
و در تمامــی اســتان هــا و تعــدادی از شهرســتان هــا کــه
دارای دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی مــی باشــند
 ،شــعبه اصلــی داشــته و در برخــی از شهرســتان هــای
فاقــد دانشــگاه یــا دانشــکده علــوم پزشــکی دارای دفتــر
نمایندگــی مــی باشــد.برای بررســی نقــش مســئولیت
اجتماعــی در اهــداف و برنامــه هــای مجمــع خیریــن
ســامت کشور«رســانه مســئولیت اجتماعــی» بــا دکتــر
صادقــی دبیــر ایــن مجمــع گفــت وگــو کــرده کــه در
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
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*مجمــع خیریــن ســامت کشــور چــه اهدافی در
راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعی را در دســتور
کار خــود قــرار داده انــد؟
کســانی در مجمــع خیریــن ســامت کشــور فعالیت مــی کنند
کــه بیشــتر بــه دنبــال کارهــای عــام المنفعــه هســتند.اغلب ایــن
افــراد بــه دنبــال شــهرت نیســتند و هــدف اصلــی آنهــا خدمت
رســانی بــه مــردم اســت.گروه دیگــر مشــاوران و داوطلبانــی
هســتند کــه کــه بخــش هایــی از وقــت خــود را صــرف
کارهــای عــام المنفعــه مــی کنند.بــا ایــن وجــود مســأله ای که
در کشــور مــا مغفــول مانده حوزه مشــارکت شــرکت هاســت
کــه مــا آن را بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی مــی شناســیم.در
حــوزه مســائل ســامت محــور ســال هاســت کــه بــا خیریــن
ســنتی مواجــه هســتیم کــه در طــول ایــن ســال هــا خدمــات
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ارزنــده ای بــه سیســتم ســامت کشــور ارائــه کــرده اند.با
ایــن وجــود مــا در بحــران کرونــا بــا چالــش هــای جــدی
و عمیقــی مواجــه شــدیم.در چنیــن شــرایطی ضــرورت
حضــور نهادهــای مختلــف بــرای حمایــت از مســائل
مرتبــط بــا ســامت کشــور وجــود دارد.بــه همیــن دلیــل
مــا دفتــر و واحــد مشــارکت اجتماعــی شــرکت هــا را در
مجمــع خیریــن ســامت کشــور تأســیس کردیــم .هدف
از تأســیس ایــن دفتــر نیــز جلــب مشــارکت شــرکت هــا
و بنــگاه هــای اقتصــادی اســت.در مــاه هــای گذشــته ایــن
رویکــرد آغــاز شــده اســت و خوشــبختانه بــا نتایــج مثبتی
نیــز همــراه بــوده اســت.در ایــن زمینــه مــا بــا کارشناســان
مختلــف در زمینــه مشــارکت هــای اجتماعــی و اقتصادی
مشــورت و همفکــری کردیــم و در نهایــت بــه یــک
مجموعــه ســاختارمند و نظــام منــد دســت پیــدا کردیــم.
*مجمــع خیریــن ســامت کشــور بــرای
جلــب مشــارکت بنــگاه هــای اقتصــادی چــه
برنامــه هایــی دارد؟
ایــن مقولــه به شــکلی نیســت که ما با آن آشــنایی نداشــته
باشیم.مشــارکت شــرکت هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی بــه
عنــوان یــک مفهــوم در فرهنــگ مــا جایــگاه دارد.برخــی
از خیریــن کــه بــه سیســتم ســامت کشــور خدمــت مــی

کننــد از جملــه فعــاالن حــوزه اقتصــادی هســتند.البته ایــن افراد
در راســتای مشــارکت اجتماعــی شــرکت هــا فعالیــت نداشــته
و بیشــتر در قالــب خیریــن با سیســتم ســامت کشــور همکاری
داشــته اند.واقعیــت ایــن اســت کــه مشــارکت شــرکت هــا در
حــوزه ســامت یــک فعالیت«بــرد -بــرد» اســت و کســی کــه
بــه عنــوان فعــال اقتصــادی در مشــارکت هــای اجتماعــی ورود
پیــدا مــی کنــد نــه تنهــا بــه جامعــه هــدف خــود ســود مــی
رســاند و فعالیــت هــای ســامت محــور را جلــو مــی برد،بلکــه
بــه صــورت فــردی نیــز ســود مــی برد.ایــن ســود مــادی نیســت
و بلکــه معنــوی اســت و عــاوه براینکــه ســبب محبوبیــت افراد
در ســطح جامعــه مــی شــود ایــن امــکان را دارد کــه از فعالیــت
هــای تبلیغاتــی نیــز بهــره منــد شــود.تفاوت عمــده ای کــه مــا
در حــوزه مشــارکت اجتماعــی شــرکت هــا و حــوزه ســنتی
خیریــن داریــم منفعتــی اســت کــه شــرکت هــا از مشــارکت
اجتماعــی در امــور خیریــه مــی برنــد.در چنیــن شــرایطی هــم
کار خیرخواهانــه انجــام مــی شــود و هــم مقبولیــت و محبوبیت
شــرکت هــا در ســطح جامعــه افزایــش پیــدا مــی کند.مــا بــه
دنبــال ایــن هســتیم کــه میــزان مشــارکت شــرکت هــا را در
امــور خیریــه بیشــتر کنیــم و بــه ایــن وســیله کمــک بیشــتری به
سیســتم ســامت کشــور انجــام بدهیــم.
*در ایــن زمینــه چــه موانــع و چالــش هایــی پیــش
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روی خــود و سیســتم ســامت کشــور مشــاهده
مــی کنیــد؟
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه طرحــی را بــه نــام طــرح
مشــوق بــه مجلــس ارائــه دهیم.مهــم تریــن مشــکلی کــه
مــا در زمینــه مشــارکت و مســئولیت اجتماعــی داریــم
ایــن اســت کــه مشــوق هــا در کشــور قانــون منــد و نظــام
منــد نشــده اند.چالــش مهــم دیگــری کــه در ایــن زمینــه
وجــود دارد ایــن اســت کــه گــزارش هــا دربــاره مســئولیت
اجتماعــی هنــوز در کشــور نهادینــه نشــده و شــرکت هــای
مختلــف گــزارش عملکــرد خــود در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی را بــه افــکار عمومــی جامعــه گــزارش نمــی
کنند.شــرایط بــه شــکلی اســت کــه بســیاری از بنــگاه هــای
اقتصــادی مــا هنوز بــا مفهــوم مســئولیت اجتماعی آشــنایی
کافــی ندارند.بــه همیــن دلیــل ما دو مســیر پیــش روی خود
مــی بینیــم .مســیر نخســت اینکــه بنــگاه هــا و شــرکت های
اقتصــادی بــا ایــن مفهــوم آشــنا شــوند و مســیر دوم ایــن
اســت کــه از دولــت بخواهیــم مســیرهایی را بــرای تحقــق

مســئولیت اجتماعــی در کشــور طراحــی کند.مــا بایــد
تــاش کنیــم سیســتم هــای انگیزشــی را از طریــق دولــت
بــرای فعــاالن اقتصــادی فعــال کنیــم تــا از انگیــزه کافــی
بــرای ورود بــه عرصــه مشــارکت اجتماعــی برخــوردار
باشــند.باید شــرایطی را طراحــی کــرد کــه شــرکت هــا در
مشــارکت اجتماعــی خــود تنهــا بــه دنبــال اهــداف تبلیغاتی
نباشــند و بلکــه امتیازاتــی بــه آنهــا تعلــق بگیــرد تــا مشــوق
هــای الزم بــرای حضــور در مشــارکت هــای اجتماعــی را
بــه دســت بیاورنــد.
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پایان پنجمیــن کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با
اعطای جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت
پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران ،با قرائت

بیانیه پایانی و اعالم جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت به کار خود پایان داد.
منیژه بازیار

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی،
پنجمیــن کنفرانــس ملــی فرهنــگ
ســازمانی بــا رویکــرد مدیریــت بحــران
در حالــی روزگذشــته بــه کار خود پایان
داد کــه در ابتــدا دکتــر مجیــد قاســمی،
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن مدیریــت
در ســخنرانی خــود بــه تشــریح فرهنگ
ســازمانی مقــاوم و مدیریــت بحــران
ســازمانی پرداختنــد و ابــراز امیــدواری
کردنــد کــه فرهنــگ ســازمانی در
آینــده بــه جایــگاه واقعــی خــود در
ســطح کشــور برســد.
ایشــان ضمــن اشــاره بــه تعریــف
فرهنــگ ســازمانی از ابتــدای تاســیس
بانــک پاســارگارد ،از اهمیــت ایــن مهم

در بخــش هــای مختلــف ســخن گفتنــد
و بــه نقــش فرهنــگ در ســازمان هــا
اشــاره نمودنــد.
وی بــا توصیــف مدیریــت بحــران در
شــرایط حســاس بــه اهمیــت نیــروی
انســانی در ســازمان هــای گوناگــون
اشــاره کــرده و بــه تقویــت زیرســاخت
هــای الزم بــرای ایــن مهــم در بحــران
هــا تاکیــد نمودنــد.
دکتــر قاســمی در بخــش مهمــی از
ســخنرانی خــود بــه موضــوع بهــره وری
در ســازمان هــا اشــاره نمــوده و بــه تاثیــر
فرهنــگ ســازمانی بــر مدیریــت بحــران
و همچنیــن فرهنــگ مقــاوم در شــرایط
بحرانــی تاکیــد کردنــد.

همچنیــن در ایــن روز ســخنرانی هایــی
بــا عنــوان فرهنــگ ســازمان هــای
امیدآفریــن توســط جنــاب آقــای دکتــر
ایــرج ســلطانی (عضــو هیــات علمــی
دانشــگاه آزاد اصفهــان) ،چالــش هــای
کارتیمــی در شــرایط بحــران توســط
جنــاب آقــای دکتــر رامبــد بــاران
دوســت(مدرس و مشــاور مدیریــت) و
نابرابــری و پریشــانی فرهنگــی توســط
جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا کوشــکی
جهرمی(عضــو هیــات علمــی دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی) انجــام پذیرفــت.
دومیــن روز از پنجمیــن کنفرانــس ملــی
فرهنــگ ســازمانی بــا رویکــرد مدیریت
بحــران ،بــا برگــزاری نشســت تخصصی
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بــا موضــوع واقعیــت هــای فرهنــگ ســازمانی در نظــام
اداری ایــران بــه ریاســت ســرکارخانم دکتــر آذر صائمیــان
( دبیرعلمــی کنفرانــس ) و بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر
عالءالدیــن رفیــع زاده (معــاون نوســازی اداری ســازمان امور
اداری و اســتخدامی کشــور) بــه همــراه
جنــاب آقــای دکتــر محمــد هاشــمیه انارکــی( رئیــس امــور
مدیریــت عملکــرد و ارتقــاء فرهنــگ ســازمانی ســازمان
امــور اداری و اســتخدامی کشــور) برگــزار شــد.
در ایــن نشســت ابتــدا دکتــر صائمیــان مقدمــه ای کوتــاه
دربــاره دســتورالعمل نظــام مدیریــت توســعه فرهنــگ
ســازمانی ابالغی از جانب ســازمان امور اداری و اســتخدامی
کشــور بیــان نمودنــد.
ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه برگــزاری کنفرانــس هــای
مرتبــط بــا مدیریــت در ســال هــای گذشــته ،در خصــوص
انقــاب صنعتــی چهــارم و تاثیــر مهــم فرهنگ در آن ســخن
گفتنــد و ابــراز امیــدواری کردنــد فرهنــگ در تمامــی بخش
هــای کشــور مــورد بررســی قــرار گیــرد.
دکتــر صائمیــان ضمــن اشــاره بــه برگــزاری نشســت
تخصصــی در راســتای آزمایشــگاه مدیریــت در ایــن دوره
از کنفرانــس و ابــراز خرســندی از ایــن مهــم ،ایــن ســوال
را مطــرح نمودنــد کــه آیــا فرهنــگ مبتنــی بــر ایــن مســاله
بررســی شــده اســت یــا خیــر.
وی افزودنــد :فرهنــگ ،آســمان تمــام رخ دادهایــی اســت
کــه درون ســازمان هــا و در محیــط ملــی و بیــن المللــی در
حــوزه هــای مختلــف در حــال شــکل گیــری اســت و اگــر
ایــن فضــا و حریــم تنفــس کشــیدن از مــا گرفتــه شــود ،کار
بســیار ســختی را در ادامــه خواهیــم داشــت و لــذا تاثیــر ایــن
مهــم در تمــام بخــش هــا بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ســپس دکتــر رفیــع زاده و دکتــر هاشــمیه انارکــی بــه بیــان
دیــدگاه هــای خــود در راســتای تاثیــر فرهنــگ ســازمانی
در نظــام اداری کشــور ســخن گفتــه و بــه اهمیــت توســعه
فرهنگــی در تمــام مســائل اشــاره نمودنــد.
در دیگــر نشســت تخصصــی دومیــن روز از پنجمیــن
کنفرانــس ملــی فرهنــگ ســازمانی بــا رویکــرد مدیریــت
بحــران ،حسابرســی فرهنگ(ســازمانی) بــه ریاســت
ســرکارخانم دکتــر میتــرا آفتــاب آذری( مــدرس و مشــاور
مدیریــت ) ،جنــاب آقــای دکتراربــاب ســلیمانی(رئیس

هیــات مدیــره جامعــه حســابداران رســمی ایــران) و جنــاب
آقــای دکتــر ســعید تــرک زاده( نایــب رئیــس هیــات مدیــره
و دبیــرکل جامعــه حســابداران رســمی ایــران) برگــزار شــد
و موضــوع تخصصــی حسابرســی و نیــز تاثیــر فرهنــگ و
چگونــی آن در ایــن مســاله مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ادامــه نیــز ســخنرانی اســتفاده از الگوبــرداری در شــرایط
بحرانــی توســط جنــاب آقــای دکتــر رابیــن مــن Mann
 ،Robin. Drرئیــس مرکــز تحقیقــات تعالــی ســازمانی
دانشــگاه مســی نیوزلنــد بــرای حاضریــن صــورت پذیرفــت
و ســپس بیانیــه کنفرانــس توســط دکتــر آذر صائمیــان ،دبیــر
علمــی کنفرانــس ملــی فرهنــگ ســازمانی و جایزه مســئولیت
اجتماعــی مدیریــت قرائــت گردیــد و ســخنرانی پایانــی ایــن
کنفرانــس بــا موضــوع تحــول دیجیتــال و فرهنــگ ســازمانی
توســط جنــاب آقــای دکتــر محمــد صالــح اولیــاء (معــاون
محتــرم وزیــر نیــرو در امــور تحقیقــات و منابــع انســانی) انجام
شــد.
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دکتر ساالری:

در آستانه ورود به قرن جدید دارای یک رسالت
تاریخی هستیم
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نــگاه مســئولیت پذیــری و پاســخ
گویــی در مقطــع کنونــی در بیــن
مدیــران کشــور کاهــش پیــدا کــرده
اســت.بنده معتقــدم بخــش مهمــی از
چالــش هــای کشــور و شــهرهای مــا
بــه مولفــه هــای مهــم بســتگی دارد کــه
یکــی از مهــم تریــن آنهــا فقــدان نــگاه
مســئولیت پذیــری و پاســخ گویــی در
بیــن مدیــران اســت.ما بایــد بپذیریــم
کــه ســی درصــد منطقــه بیســت و یــک
شــهر تهــران صنایــع است.خوشــبختانه
نــگاه مســئوالن شــهرداری ایــن منطقــه
بــه صنعــت بــه عنــوان یــک فرصــت

اســت .مــا بایــد بپذیریــم کــه ســکونت
پــس از صنعــت در ایــن منطقــه بــه
وجــود آمــده اســت.این در حالــی اســت
کــه بایــد بــه ایــن ســکونت ده درصــدی
همــراه بــا تکریــم و احتــرام نــگاه کنیم و
تــاش کنیــم مشــکالتش را حــل کنیــم.
اگــر مــا صنعــت را نپذیریــم و صنعــت را
بــا نگاهــی منفــی و ســلبی و تهدیــدی
نــگاه کنیــم مشــکل شــهروندانی کــه در
ایــن منطقــه ســکونت دارنــد یــا بــه ایــن
منطقــه ســفر مــی کننــد را نمــی توانیــم
حــل کنیم.ایــده شــهر مــوزه صنعــت
ایــده ای اســت کــه در مدیریــت کشــور

مغفــول مانــده اســت.این مشــکل در
شــهر تهــران نیــز وجــود دارد و هنــوز
پایتخــت کشــور یــک مــوزه فاخــر
معمــاری ندارد.ایــن در حالــی اســت
کــه ایرانیــان در ایــن زمینــه دارای یــک
پیشــینه کهــن و غنی هســتند.در شــرایط
کنونــی مــا در حــال تغییــر قــرن هســتیم
و پــس از ســال 1400از یــک ســده
وارد یــک ســده دیگــر مــی شــویم.به
همیــن دلیــل یکــی از دغدغــه هــای مــا
در آغــاز ســده جدیــد ایــن اســت کــه
چــه پــروژه هایــی را در ســطح شــهر
تهــران و درســطح ملــی قرار اســت اجرا
بهار 1400

کنیم.نکتــه مهــم ایــن اســت کــه مــا در آســتانه ورود بــه
قــرن جدیــد بــا چــه آموختــه و دســتآوردهایی قــرار اســت
وارد قــرن جدیــد شــویم.بنده معتقــدم ایــن تغییــر رویکــرد
بایــد در راســتای نهادینــه شــدن انســان محــوری در شــهرها
صــورت بگیرد.ایــن ســخن بــه معنــای ایــن اســت کــه همــه
ظرفیــت هــا و توانایــی هــای شــهر و کشــور در اختیــار
شــهروندانی قــرار بگیــرد کــه شــهر و کشــور بــرای آنهــا
ســاخته شــده اســت.در ســده گذشــته مجموعــه مدیریــت
شــهری مبتنــی بــر چرخه ســاخت و ســودآوری
و درآمدزایــی بــوده اســت.همه
نــگاه هــا بــه شــهر بــه صــورت
درآمــدی بــوده و همــه ارکان
تصمیــم گیــری و اقشــار
مختلــف مــردم بــه دنبــال
ســهم خــود از درآمــد
شــهری بــوده اســت.
در ایــن رویکــرد نیــز
پیامدهــای مثبــت و منفی
ایــن اتفــاق مــورد نظــر
نبــوده اســت.مصیبتی کــه
امــروز گریبــان گیر شــهرهای
کشــور شــده و بــه کلکســیونی
از مشــکالت و چالــش هــای
تبدیــل شــده کــه مهــم تریــن آن آلودگــی
هــای زیســت محیطــی و آلودگــی هواســت تبدیــل شــده
اســت.نکته دیگــر ترافیــک اســت کــه عمــر شــهروند
بــه عنــوان مهــم تریــن ســرمایه زندگــی وی مــی گیــرد.
بــه همیــن دلیــل نیــز مــا پــس از چندیــن دهــه دور هــم
جمــع شــده ایــم تــا بــرای محلــه هایــی کــه ســرانه فضــای
سبز،ورزشــی و مذهبــی ندارنــد اعتبــار کســب کنیم.این در
حالــی اســت کــه همــه ایــن مســائل دارای ســرانه بــوده انــد
امــا رویکــرد باطــل گذشــته اجــازه نــداده بــه نتیجه برســند.
در گذشــته بــرای حــل مشــکل ترافیــک بزرگــراه هــای
زیــادی ســاخته شــد .ایــن در حالــی اســت کــه ســاخت
چنیــن بزرگــراه هایــی بــه معنــای دعــوت بــه ســفر بــود و
پــس از مدتــی خــود ایــن بزرگــراه با گــره هــای ترافیکی و
در نتیجــه آلودگــی هــوا مواجــه شــدند .بــه همیــن دلیــل ما
در آســتانه ورود بــه قــرن جدیــد بــا یــک رســالت تاریخــی
مواجــه هســتیم.در راســتای مســئولیت پذیــری اجتماعــی ما

بایــد ایــن پیــام را بــه جامعــه بدهیــم کــه نــگاه مدیــران نســبت
بــه شــهرها تغییــر خواهــد کرد.ریشــه مشــکالت جامعــه امــروز
در نــگاه بــه مســائل اجتماعــی اســت .مــا همــواره در طــول
تاریــخ بــه دنبــال قهرمانانــی در تاریــخ بــوده ایــم کــه ظهــور
کننــد و کشــور را نجــات بدهنــد .غافــل از اینکــه تــا زمانــی که
نــگاه هــا و باورهــای خودمــان تغییــر پیــدا نکنــد هیــچ قهرمانــی
نمــی توانــد مشــکالت مــا را حــل کنــد.در ایــن بیــن حتــی مــا
برخــی از قهرمانــان را نیــز بــه دلیــل باورهــای غلــط خــود از
بیــن بــرده ایــم کــه در ســده هــای گذشــته ایــن
اتفــاق در جامعــه مــا رخ داده اســت.
نــگاه مدیریــت شــهری منطقــه بــه
صنعــت بــه عنــوان یــک فرصــت
و اســتفاده از ظرفیــت هــای
صنعتــی منطقه یــک رویکرد
صحیــح و آینــده نگرانــه
اســت.بنده هنگامــی کــه
مشــاهده کــردم ایــن برنامــه
در دســتور کار شــهرداری
منطقــه بیســت و یــک قــرار
گرفتــه تــاش کردیــم از آن
اســتقبال کنیــم .بــه همیــن دلیــل
نیــز از مدیــران شــهری مــی خواهــم
کــه ایــن برنامــه را بــه عنــوان یــک پــروژه
مــدون در اختیــار مدیریــت شــهری برای1400قــرار
بدهند.تــاش مــا ایــن اســت کــه چرخــه ســود آوری و شــهر
فروشــی کــه از تهــران بــه ســایر شــهرها نیــز منتقــل شــده را
متوقــف کنیــم و دیگــر اجــازه ندهیــم ایــن اتفــاق در شــهرهای
کشــور رخ بدهد.بــه همیــن دلیــل نیــز ناچاریــم محدودیــت
هایــی را در ایــن زمینــه لحــاظ کنیم.مــا ســندی بــه نــام طــرح
تفضیلــی داریــم کــه بنــده معتقــدم دارای ایراداتــی اســت و در
بســیار مــوارد عدالــت اجتماعــی رعایــت نشــده و بایــد مرتفــع
شــود.با ایــن وجــود معتقــدم ایــن طــرح بــه عنــوان طــح جامــع
بایــد مــورد مــاک عمــل شــهر قــرار بگیرد.بــه همیــن دلیــل نیز
رویکــرد کمیســیون مــاده پنــج را تصحیــح کردیــم بــه شــکلی
کــه ایــن کمیســیون در مرحلــه جدیــد هیــچ تصمیمــی مبنــی
بــر ســودآوری نگرفتــه اســت.ما در مجموعــه مدیریت شــهری
طــرح حــق توســعه را آغــاز کــرده ایــم و الیحــه آن را بــه
زودی در صحــن شــورای شــهر مطــرح خواهیــم کــرد.
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دکتر زرین بخش در جلسه مدیران شهر تهران بامدیران منطقه بیست
و یک مطرح کرد:

انجام مسئولیت اجتماعی از اولویت های مهم
شرکت سایپا است
جلســه مدیــران شــهرداری و نماینــدگان
صنایــع منطقــه بیســت و یــک بــا محوریت
مســئولیت اجتماعــی بــا حضــور دکتــر
ســاالری رییــس کمیســیون معمــاری و
شهرســازی شــورای شــهر تهــران برگــزار
شــد .در ایــن جلســه دکتــر زریــن بخــش
معــاون مســئولیت اجتماعی شــرکت ســایپا
آخریــن اقدمــات و برنامــه هــای شــرکت
ســایپا را در زمینــه مســئولیت اجتماعــی
تشــریح کــرد.
دکتــر زریــن بخــش در ایــن جلســه
تصریــح کــرد :در حــوزه مســئولیت اجتماعــی
مرتبــط بــا صنعــت در بیــن کشــورهای جهــان قانون
نانوشــته ای وجــود دارد کــه عنــوان مــی کنــد
مســئولیت اجتماعــی صنایــع بایــد در راســتای تولید
آنهــا باشــد.به صــورت طبیعــی صنایــع تولیــدات
خــود را دارنــد و در عیــن حــال یــک عــوارض
اجتماعــی بــرای خــود ایجــاد مــی کنند.چارچــوب
مســئولیت اجتماعــی مــا نیــز در راســتای کــم کردن
آثــار منفــی ایــن تولیــدات اســت.به عنــوان مثــال مــا
هنگامــی کــه خــودرو تولیــد
مــی کنیــم باعــث
بــه وجــود

آمــدن تراکــم خــودرو در جامعــه مــی شــویم .بــه
همیــن دلیــل یکــی از مســئولیت هــای اجتماعــی مهــم
صنعــت خــودرو ســازی تولیــد جــاده و راه اســتاندارد
اســت.از ســوی دیگــر صنعــت خــودرو ســازی بــه
دلیــل آلودگــی هــای محیطــی کــه ایجــاد مــی کنــد
بایــد حامــی محیــط زیســت باشــد و در ایــن زمینــه
فعالیــت کنــد.
معــاون مســئولیت اجتماعــی شــرکت ســایپا ادامــه
داد:یکــی دیگــر از فعالیــت هــای مرتبــط با مســئولیت
اجتماعــی در حــوزه صنعــت فعالیــت هــای خیریــه و
عــام المنفعــه اســت.به عنــوان مثــال ســاخت فضــای
آموزشــی و مــدارس در مناطــق محــروم یکــی از ایــن
فعالیــت هــا بــه شــمار مــی رود.در ایــن زمینه شــرکت
ســایپا تاکنــون بالــغ بر پنجــاه ودو مدرســه در مناطق
محــروم کشــور ســاخته اســت.احترام بــه
کارکنان،مشــتری مداری،اهمیــت
بــه ســامت جامعــه و
اطــاع رســانی بــه
موقــع از جملــه
مهم
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تریــن رویکردهــای مســئولیت اجتماعــی در حــوزه
صنعــت اســت.اقتصاد و مســئولیت اجتماعــی نکتــه
مهــم دیگــری اســت کــه مــورد توجــه مــا قــرار دارد.
بــدون تردیــد هنگامــی کــه بنــگاه هــای اقتصــادی
ســودآور باشــند ایــن امــکان بــرای آنهــا فراهــم مــی
شــود کــه ســود خــود را در اختیار جامعه قــرار بدهند.
بــه همــان میــزان بنــگاه هــای اقتصــادی زیــان آور نیز
بــه همــان انــدازه کــه بــرای خــود زیــان ایجــاد مــی
کننــد بــرای جامعــه نیــز زیــان آور هســتند.
وی عنــوان کرد:فعالیت هایی که در زمینه مســئولیت
اجتماعــی صنعتــی صــورت مــی گیــرد فعالیــت هایی
نیســت کــه بــدون برنامــه و جهــت دهــی و از ســر
صدقــه باشــد.بدون تردیــد ایــن فعالیــت ها بایــد برای
بنــگاه مربوطــه نیــز آورده داشــته باشــد.این آورده
هــا نیــز صرفــأ مــادی نیســت و در بســیاری مــوارد
برنــدی و غیرمــادی اســت.فعالیت هــای اجتماعــی
شــرکت ســایپا بــه چهــار گــروه تقســیم بنــدی مــی
شــود .نخســت فعالیــت هــای خیریــه و عــام المنفعــه
اســت.دوم فعالیــت هــای فرهنگــی و مذهبــی بــوده
کــه بــرای کارکنــان و همســایگان مــا انجــام شــده
است.ســوم فعالیــت های آموزشــی و ورزشــی اســت
کــه نمونــه بــارز آن باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســایپا
اســت کــه در لیــگ برتــر نماینــده دارد و یکــی از
بزرگتریــن مدرســه فوتبال کشــور را در اختیــار دارد.
اغلــب کســانی کــه در ایــن مدرســه عضــو هســتند از
بومــی هــای منطقــه هســتند کــه در ایــن زمینــه بــرای
نوجوانــان و جوانــان منطقــه نیــز فرصــت ســازی

شــده اســت.و چهــارم نیــز فعالیــت هــای بهداشــتی و
زیســت محیطــی اســت.صنعت خــودرو ســازی همراه
بــا آالیندگــی اســت .بــا ایــن وجــود تصفیــه خانــه
شــرکت ســایپا یکــی از مــدرن تریــن و مجهــز تریــن
تصفیــه خانــه هــای خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود.
دکتــر زریــن بخــش تأکیــد کــرد :در ســال 1398بالــغ
بــر دوازده هــزار نفــر از شــرکت ســایپا بازدیــد کــرده
اند.ایــن رقــم بــه جــز بازدیــد مقــام هــا رســمی کشــور
و شــهر تهــران اســت.ما شــرایطی را در ایــن زمینــه بــه
وجــود آورده ایــم کــه هــر کســی کــه تمایــل داشــت
مــی توانــد از شــرکت ســایپا بازدیــد کنــد و مــا از ایــن
رویکــرد اســتقبال مــی کنیم.هــدف مــا نیــز ایــن اســت
کــه تصــور مــردم جامعــه نســبت بــه صنعــت خــودرو
ســازی واقعــی و مثبــت باشد.بســیاری از کســانی کــه
تاکنــون از خــط تولیــد شــرکت ســایپا بازدیــد کــرده
انــد عنــوان مــی کردنــد مــا تصــور نمــی کردیــم
گســتره تولیــد خــودرو تــا بــه ایــن انــدازه پیچیــده و
بــزرگ باشــد.
معــاون مســئولیت اجتماعــی شــرکت ســایپا بــا اشــاره
بــه ضــرورت ســاخت مــوزه در منطقــه بیســت و
یــک خاطــر نشــان کرد:شــرکت ســایپا دارای متریــال
و گنجینگــه عکــس بســیار غنــی و بزرگــی از زمــان
تأســیس ایــن شــرکت و خــودرو ســازی در ایــران
تاکنــون اســت .بــه همیــن دلیــل نیز مــی توانــد کمک
زیــادی بــه تأســیس مــوزه صنعــت در منطفــه بیســت و
یــک انجــام بدهــد.
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پیامدهای اجتماعی مشکالت معیشتی مردم چیست؟
دکتر ابراهیم رزاقی

مشــکالت معیشــتی موجــود در جامعــه
چــه پیامدهایــی دارد؟در پاســخ بــه ایــن
وســال بایــد گفــت در ایــران نوعــی
ســرمایه داری خــاص وجــود دارد.ایــن
ســرمایه داری بــه شــکل هــای مختلــف
تــا بــه امــروز وجــود داشــته اســت .بــا
ایــن وجــود مــا در گذشــته نیــز تجربــه
تحریــم را داشــتیم .بــه همیــن دلیــل
مســئوالن کشــور بــا چنیــن شــرایطی
را پیــش بینــی مــی کردنــد.از ابتــدای
انقــاب تاکنــون آمریــکا بــه شــکل

هــای مختلــف بــه دنبــال تحــت فشــار
قــرار دادن و تحریــم ایــران بــوده اســت.
در نتیجــه اگــر مســئوالن بــا دوراندیشــی
بــا موضــوع برخــورد کــرده بودنــد در
طــول ده هــای گذشــته بــرای وابســتگی
اقتصــاد بــه نفــت چــاره مناســبی پیــدا
مــی کردند.ســوال اینجاســت کــه چــرا
چنیــن دور اندیشــی صــورت نگرفتــه
اســت؟حتی اگــر ســواد اقتصــادی هــم
نداشــتند بایــد از رفتارهــای آمریــکا در
مقابــل ایــران چنیــن شــرایطی را پیــش

بینــی مــی کردند.هنگامــی کــه دو
کشــور درحــال مبــارزه بــا هــم هســتند
بایــد بــه همــه جوانــب ایــن مبــارزه
فکــر کنند.براســاس برخــی آمارهــا در
حــدود ســیصدهزار نفــر میلیــاردر در
ایــران وجــود دارد.ایــن در حالــی اســت
کــه ثــروت میلیــون هــا نفــر در کشــور
بــه ثــروت ایــن ســیصد هــزار نفــر نمــی
رســد .ایــن اتفــاق نتیجــه ســرمایه داری
اســت کــه در کشــور اجــرا شــده اســت.
ایــران در دوران جنــگ نیــز بــا تحریــم
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مواجــه بود.آیــا در آن مقطــع زمانــی ایــران در موضــع
انفعالــی قــرار گرفت؟خیــر.در آن مقطــع زمانــی ایــران از
جنبــه هــای مختلــف و از جملــه اقتصــادی مقاومــت کــرد
و نتیجــه مقاومــت خــود را نیــز دیــد .بــا ایــن وجــود در
شــرایط کنونــی ایــن مقاومــت در اقتصــاد وجــود نــدارد و
مدیریــت اقتصــادی کشــور بــا نوعــی انفعــال مواجــه شــده
اســت.در دوران دفــاع مقــدس هنگامــی کــه کشــور بــا
تحریــم تســهیالت نظامــی مواجــه شــد تــاش کردیــم در
کشــور ســاح تولیــد کنیــم کــه در نهایــت نیــز ایــن اتفــاق
رخ داد .بــه دلیــل همیــن مقاومــت ایــران امــروز یکــی
از کشــورهای مقتــدر در زمینــه نظامــی اســت و دارای
موشــک هــای دقیــق اســت.این فرمــول امــروز هــم جــواب
مــی دهــد.در شــرایط کنونــی کشــور تحریــم اســت .در
چنیــن شــرایطی بایــد تولیــد داخلــی را تقویــت کنیــم و
قــدرت ســاختارهای موجــود را افزایــش بدهیم.تاکنــون
هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــران تحریــم نشــده اســت.به
همیــن دلیــل نیــز مــا بایــد بتوانیــم بــر شــرایط ســخت امروز
نیــز فائــق بیاییــم.
برخــاف دولــت دکتــر مصــدق که هیــچ کشــوری حاضر
نبــود در شــرایط تحریــم از ایــران نفــت بخرد امــروز برخی

از کشــورها از ایــران نفــت مــی خرنــد و حاضــر نیســتند
بــا تحریــم هــای آمریــکا برعلیــه ایــران همــکاری کننــد.
ایــن کشــورها بــه دنبــال ایــن هســتند کــه تنهــا آمریــکا در
بــازار نفــت حــرف اول و آخــر را نزنــد و بلکــه دیگــر
کشــورها نیــز در ایــن زمینــه نقــش آفرینــی کنند.مــا نبایــد
پــول نفــت را صــرف خریــد کاالهــای وارداتــی کنیــم و
بلکــه بایــد از تولیــد داخلی حمایــت کنیم.ایــران دارای این
ظرفیــت اســت کــه هیــچ نفتــی خامــی صــادر نکنــد وبلکــه
از پتانســیل صــادرات غیــر نفتــی اســتفاده کنــد .متأســفانه
در ســرمایه داری کــه برکشــور حاکــم شــده ایــن رویکــرد
وجــود نــدارد .در ایــن رویکــرد تنهــا ســرمایه دار و پــول
دار دارای اهمیــت هســتند و بقیــه اقشــار مــردم در اولویــت
هــای بعــدی قــرار دارند.ایــن رویکردی اســت کــه آمریکا
در عرصــه جهانــی انجــام مــی دهد.متأســفانه برخــی از
مســئوالن روح قانــون اساســی را قبــول ندارنــد رویکــردی
برخــاف قانــون اساســی در پیــش گرفتــه اند.کســانی کــه
قانــون اساســی را قبــول ندارنــد و یــا برخــاف آن عمــل
مــی کننــد بــه کشــور و منافــع آن خیانــت میکننــد.

“برخــاف

دولــت

دکتــر مصــدق کــه

هیــچ کشــوری حاضــر
نبــود

در

شــرایط

تحریــم از ایــران نفــت

بخــرد امــروز برخــی از

کشــورها از ایــران نفت
مــی خرنــد و حاضــر

نیســتند بــا تحریــم های
آمریــکا برعلیــه ایــران
همــکاری کننــد”.
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مسئولیت اجتماعی
دکتر محمد بلوریان تهرانی
چیــزی در حــدود یــک ســال از شــیوع و گســترش ویــروس
کرونــا در سراســر جهــان مــی گــذرد و همچنــان بــزرگ
تریــن کشــورهای جهــان مشــغول مقابلــه بــا ایــن ویــروس
منحــوس هســتند .آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت ،مدیریت
و اقدامــات الزم در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی بــه
منظــور کاهــش تلفــات و خســارات ناشــی از ایــن ویــروس
اســت کــه دکتــر محمــد بلوریــان تهرانــی در گفتگــو بــا
رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه بیــان برخــی از مهــم تریــن
راه حــل هــای موجــود در ایــن زمنیــه پرداختــه اســت کــه در
زیــر آن را مــی خوانیــم:
بــا توجــه بــه آرمانهــای توســعه هــزاره چندیــن مــورد اســت
کــه در تمــام دنیــا گفتــه شــده و همیــن مــوارد مــی توانــد
بــرای مــا راهنمــا باشــد و مــی توانــد بــه دســتگاه هــا و
شــرکت هــا در ایــن شــرایط کرونایــی در جهــت اجــرای
مســئولیت اجتماعــی کمــک شــایانی نمایــد .ایــن آرمــان
هــای توســعه هــزاره بــا توجــه بــه شــرایطی کــه همــگان مــی
داننــد ،شــامل ریشــه کــن کــردن فقــر ،گرســنگی ،دســتیابی
همــه بــه آمــوزش ابتدایــی ،ترویــج برابــری جنســیتی و
توانمندســازی زنــان ،کاهــش مــرگ و میرکــودکان ،بهبــود

و بهداشــت مــادران ،مبــارزه بــا ایــدز و ماالریــا،
ویــروس کرونــا و ســایر بیمــاری هــا مــی باشــد کــه
تضمیــن پایــداری محیط زیســت و ایجاد مشــارکت
جهانــی بــرای توســعه اســت کــه در همــه جــا بیــان
شــده و دو نکتــه بســیار مهــم کــه حائــز اهمیــت
اســت را مــن بیــان مــی نمایــم؛ نکتــه اول این مســاله
اســت کــه دنیــای مــا در تعــادل نیســت .یعنــی مثـ ً
ا
 ۲۰درصــد از جمعیــت کشــورهای توســعه یافته ۸۶
درصــد از کل کاالهــا و خدمــات دنیــا را مصــرف
میکننــد و نکتــه دوم اینکــه از ســوی دیگــر 80 ،
درصــد از فقیرتریــن جمعیــت دنیــا تنهــا  ۳/۱درصد
از کل کاال و خدمــات در دنیــا را مصــرف مــی
نماینــد .بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن دو نکتــه فــوق
مــی توانیــم بگوییــم کــه ســازمانها و شــرکتهای
ایرانــی در شــرایط فعلــی چــه اقداماتــی مــی تواننــد
در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی داشــته
باشــند .البتــه پیشــنهادات بســیاری را مــی تــوان بــه
ایــن ســازمان هــا ارائــه کــرد و مــن در ایــن زمینــه
بــه بیــان یــک نکتــه کلــی اکتفــا مــی کنــم .مثــا در
بخــش آمــوزش کــه مــی توانــد در عرصــه کلــی
دانشــگاهی و دبیرســتانی و دیگــر نیــز باشــد ،بحــث
آینــده پژوهــی مطــرح اســت .یعنــی مــا بایــد در
بخــش آمــوزش آینــده پژوهــی ،آمادگــی بــرای
مقابلــه بــا هــر نــوع تهدیــدات بیولوژیکــی و مضــر
نســبت بــه ســامت انســان کــه کرونــا نیــز مــی تواند
یکــی از آن هــا باشــد را داشــته باشــیم .مــا در آینــده

پژوهــی کار زیــادی انجــام نــداده ایــم و اکنــون
بــا وجــود کرونــا ،یکــی از بحــث هــای مســئولیت
اجتماعــی مــی توانــد ایــن باشــد کــه دانشــگاه
هــا در جهــت منافــع عمومــی خــود مــوارد فــوق
را انجــام دهنــد .صــدا و ســیما نیــز مــی توانــد در
جهــت تاثیرگــذاری بــر بخــش خصوصــی و جلــب
مشــارکت آنهــا در مقولــه مســئولیت اجتماعــی
آمــوزش و تولیــد محتــوا داشــته باشــد و حتــی مــی
توانــد در همیــن زمینــه تولیــد فیلــم و تیــزر و برنامــه
هــای آموزشــی تولیــد و نشــر نمایــد .دانشــگاه ها نیز
مــی تواننــد در زمینــه روانشناســی و بهبــود روحیــه
مبتالیــان و ســایر افــراد خانــواده آن هــا خدمــات
مشــاوره ای رایــگان داشــته باشــند و پــارک هــای
علــم و فنــاوری در راســتای پــروژه هــای علمــی
و بــرای تولیــد واکســن بــه منظــور جلوگیــری از
هرگونــه غافلگیــری در آینــده بــا حضــور شــرکت
هــای دانــش بنیــان ،مــی تواننــد منابــع مالــی و فنــی
و انســانی در ایــن زمینــه تخصیــص دهنــد .ســازمان
آب و فاضــاب بایــد تعرفــه آب مصرفــی را
کاهــش دهنــد .بــه ایــن دلیــل کــه مــردم بتواننــد
مرتبــا در راســتای حفــظ و رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی دستانشــان را شستشــو دهنــد .شــرکت
مخابــرات بایــد پهنــای بانــد را افزایــش دهــد و
همچنیــن تســهیالت ارتباطــی فراهــم ســازد .چراکه
در واقــع بحــث آمــوزش ارتباطــات آنالیــن مطــرح

مــی باشــد و دانشــجوها و دانــش آمــوزان حتــی دیگــران نیــز
بتواننــد راحــت تــر از پهنــای بانــد اســتفاده کننــد .نیروهــای
مســلح مــی تواننــد تــوان تولیــدی خودشــان را در اختیــار
وزارت بهداشــت و درمــان قــرار دهنــد و حتی از بیمارســتان
هایشــان بــرای پذیــرش مــردم عــادی اســتفاده نماینــد .حمــل
و نقــل مــی توانــد نــاوگان شــهری را افزایــش دهــد و باعــث
جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت شــود و بــه همیــن منظــور،
تعــداد اتوبــوس هــا بایــد آنقــدر افزایــش یابــد کــه هیــچ
انبــوه جمعیتــی ایجــاد نشــود .شــرکت هــای بیمــه مــی توانند
تعرفــه هایشــان را در جهــت حمایــت از بیمــاران کاهــش
دهنــد و هــال احمــر مــی توانــد برنامــه هــای آموزشــی در
حــوزه مبــارزه بــا پاندومــی کرونــا اجــرا کنــد.
ســازمان غــذا و دارو مــی توانــد مســاعدت بیشــتری بــا جامعه
در جهــت تخفیــف مســائل مبتالیــان و خانــواده هایشــان
داشــته باشــد و دســتگاه هــای دولتــی بــه طــور کلــی مــی
تواننــد یــک فضــای اداری وســیع ایجــاد کننــد .طراحــی آن
فضــا نیــز مــی توانــد بــه گونــه ای باشــد کــه افــرادی کــه بــه
دســتگاه هــای دولتــی مراجعــه مــی کننــد ،دچــار ازدحــام
جمعیــت نشــوند .بــه هــر حــال در زمینــه هــای مختلــف
مــی توانیــم بگوییــم هتــل هــا ،ســازمان پســماند ،بازیافــت،
ورزش و جوانــان ،فروشــگاه هــا  ،رســانه هــا  ،ســازمان
هــای هواپیمایــی ،گــروه هــای اجتماعــی و نــرم افــزاری و
در کل تمــام دســتگاه هــا مــی تواننــد در راســتای مســئولیت
اجتماعــی و در شــرایط کرونایــی اقدامــات الزم را انجــام
دهنــد.

در گفــت وگــوی رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا اقبــال شــاکری
نماینــده مــردم تهــران تشــریح شــد؛

برنامه مجلس یازدهم برای تقویت مسئولیت
اجتماعی

اقبــال شــاکری نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی و عضــو شــورای شــهر چهــارم
تهــران بــوده اســت.وی دارای دکتــرای مهندســی عمــران اســت و هماکنــون عضــو هیئــت
علمــی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر میباشــد .وی توانســت در یازدهمیــن انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی  ،بــه عنــوان نفــر هشــتم از حــوزه انتخابیــه تهــران ،ری ،شــمیرانات و اسالمشــهر از
اســتان تهــران انتخــاب گردد.بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی مهــم تریــن رویکردهای
مدیریــت شــهری تهــران در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و همچنیــن برنامــه مجلــس یازدهــم برای
تقویــت مســئولیت اجتماعــی در کشــور رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا ایشــان گفــت وگــو کــرده
کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
*اقدامــات مدیریــت شــهری
تهــران نســبت بــه مســئولیت
اجتماعــی در دوره چهــارم کــه
شــما در شــورای شــهر حضــور
داشــتید بــا شــورای پنجــم چــه
تفــاوت پیــدا کــرده اســت؟
یکــی از کارکردهــای اصلــی مدیریــت
شــهری مســائل اجتماعــی و حــل
کــردن مشــکالت اجتماعــی اســت.
شــهرداری وشــورای شــهر تهران نسبت
بــه مســلئل زندگــی مــردم مســئولیت
دارنــد و بایــد در ایــن زمینــه همــه
تــاش خــود را انجــام بدهند.مســائل
اجتماعــی همــواره یکــی از مهــم تریــن
دغدغــه هــای مدیریــت شــهر تهــران
بــوده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
در مدیریــت دوره جدیــد شــورای
شــهر ایــن دغدغــه هــا تــا حــدودی
نســبت بــه گذشــته کمنــرگ تــر شــده
اســت .نمونــه بــارز ایــن مســأله نیــز

کاهــش دغدغــه هــا نســبت به مســئولیت
اجتماعــی بــوده اســت .بنــده معتقــدم
مدیریــت یکپارچــه شــهری در تهــران
بــه خوبــی تحقــق نیافتــه اســت.مدیریت
یکپارچــه شــهری از مهمتریــن اقدامــات
بــرای رفــع مشــکالت پایتخــت اســت
و شــهر بایــد یــک مدیریــت یکپارچــه
داشــته باشد.ســازمانها ،ارگانهــا و
دســتگاهها نمیتواننــد در داخــل شــهر
فعالیــت کننــد و ارتبــاط خــود را با ســایر
فعالیتهــای شــهری تعریــف نکننــد
زیــرا باعــث هــرج و مــرج مــی شــود بــه
عنــوان مثــال در رابطــه بــا آســفالت معابر
عــدم هماهنگــی الزم میــان اداره گاز،
آب ،بــرق ،مخابــرات ،مترو و شــهرداری
همیشــه مسالهســاز بــوده اســت .الیحــه
درآمــد پایــدار شــهرداریها در مجلــس
مطــرح و در کمیســیون شــوراها در حــال
بررســی اســت؛ بــرای اداره بهتــر شــهرها
بــه ویــژه کالنشــهر تهــران دو اولویــت

یعنــی مدیریــت یکپارچــه شــهری و
درآمدهــای پایــدار بایــد مــورد توجــه
قــرار گیرد.اگــر درآمــد پایــدار حــل
نشــود شــهرداری بــرای تامیــن درآمــد
خــود مجبــور اســت بــه ســاخت و
ســازهای غیرمجــاز روی بیــاورد.
بنابرایــن بایــد ایــن دو موضــوع هــر
چــه ســریعتر توســط مجلــس و دولــت
بــرای اداره بهتــر شــهر تعییــن تکلیــف
شــوند.
*در شــرایط کنونــی مهــم ترین
مشــکالت اجتماعــی تهــران کــه
بــه مســئولیت اجتناعــی ارتبــاط
دارد چیســت؟
حــدود یکچهــارم جمعیــت
کشــورمان در تهــران ســاکن هســتند،
تمرکــز دســتگاههای سیاســی و
اجرایــی در تهــران اســت و بســیاری از
مراکــز تصمیمگیــری کالن کشــور
ماننــد مجلــس شــورای اســامی،
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مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ،وزارتخانههــا و… در
تهــران حضــور دارنــد بنابرایــن مشــکالت اجتماعــی تهــران
دارای اهمیــت زیــادی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
گســترش و تمیــق مســئولیت اجتماعــی مــی توانــد در ایــن
زمینــه کمــک زیــادی کنــد .ظرفیتهــای باالیــی در حــوزه
مدیریــت شــهری و روســتایی از ســاخت مســکن گرفتــه تــا
معابــر ،حمــل و نقــل عمومــی ،خصوصــی ،تراکــم ،پســماند،
نوســازی و عوارضهــای مختلــف وجــود دارد امــا متاســفانه
نظارتهــا متناســب بــا ایــن ظرفیتهــای گســترده نیســت.
شــدت تغییــرات مدیریتــی در حــوزه مدیریــت شــهری بــه
حــدی بــاال اســت کــه همــه ســعی میکننــد بــرای حفــظ
ســمت و پســت خــود بــه مســئوالن رده بــاال وصــل شــوند
بنابرایــن نظــارت بــر عملکــرد مدیــران زیردســت خــود را
رهــا میکننــد و ممکــن اســت زمینــه بــروز فســاد فراهــم
میشــود از ســویی در برخــی مــوارد دیــده شــده کــه فــردی
کــه در منطق ـهای تخلــف میکنــد او را در حــوزه دیگــری
بــه کار میگیرنــد و ایــن اقــدام بــه هیــچ وجه درســت نیســت
و زمینــه افزایــش تخلفــات و فســادها را در حــوزه مدیریــت
شــهری افزایــش میدهــد .بایــد بــرای ایجــاد ســاختار
نظارتــی قدرتمنــد بــرای نظــارت بــر فعالیت شــوراهای شــهر
و شــهرداریها چارهجویــی کــرد و شــورایاریها بــه دلیــل
حضــور در کــف محــات میتواننــد یکــی از ابزارهــا و
بازوهــای نظارتــی باشــند البتــه بــه شــرطی کــه شــورای شــهر
بــه آنهــا بهــا دهنــد؛ مدیریــت یکپارچــه شــهری از بــروز

فســاد در حــوزه شــهری پیشــگیری مــی کنــد و در ایــن رابطه
طــرح جامــع مدیریــت یکپارچــه شــهری میتوانــد تحــوالت
خوبــی را در حــوزه مدیریــت شــهری ایجــاد کنــد.
*برنامــه مجلــس یازدهم بــرای تقویت مســئولیت
اجتماعی در کشــور چیســت؟
مســئولیت اجتماعــی امــروز مجلــس بیشــتر حــول محــور
حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور مــی گــردد .بــه همیــن
دلیــل نیــز در شــرایط کنونــی مجلــس عــزم خــود را بــرای
حــل مشــکالت اقتصــادی جــزم کــرده اســت.مجلس بــه
دنبــال تقویــت وضعیــت معیشــت و کســب و کارهــای مــردم
اســت و ایــن را جزئــی از وظایــف مرتبــط بــا مســئولیت
اجتماعــی خــود قلمــداد مــی کند.ایجــاد امکانــات و ظرفیــت
هــای جدیــد بــرای جوانــان کــه بتواننــد در زمینــه کســب و
کارهــای جدیــد مانــن اســتارتاپ هــا و تشــکل هــای دانــش
بنیــان فعــال شــوند.حمایت از خانــواده مســأله مهــم دیگــری
اســت کــه مجلــس شــورای اســامی بــرای تحقــق مســئولیت
اجتماعــی در دســتور کار خــود قــرار داده است.رســیدگی بــه
کســب و کارهایــی کــه در دوران کرونــا بــا چالــش هــای
جــدی مواجــه شــده انــد نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه
مجلــس شــورای اســامی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی در
دســتور کار خــود قــرار داده اســت.تقویت زیرســاخت هــای
اساســی بــرای زندگــی عمومــی ماننــد راه هــای روســتایی و
تقویــت راه هــای بیــن شــهری از دیگــر مســائلی اســت که در
اولویــت هــای مجلــس شــورای اســامی قــرار دارد.
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در دومیــن روز همایــش مســئولیت اجتماعــی در صنعــت نفــت
تأکیــد شــد؛

تأکید وزیر نفت بر توجه همه زیرمجموعه

های وزارت نفت به مسئولیت اجتماعی

دومیــن روز از پنجمیــن همایــش مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت بــا ســخنرانی مهنــدس بیــژن زنگنه
وزیــر نفــت بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
وزیــر نفــت کــه در اختتامیــه ایــن همایــش ســخن مــی گفــت بــا اشــاره بــه اهمیــت تدویــن نظــام نامه
مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت خاطــر نشــان کرد:پــروژه هــای صنعــت نفــت در فضایــی انجــام می
شــود کــه در یــک محیــط خــرد بــا طبیعــت و مــردم در ارتبــاط اســت.به همیــن دلیــل بایــد بــا هــر دو
دوســت باشــیم و بــا احتــرام بــا آنهــا برخــورد کنیم.
مهنــدس بیــژن زنگنــه ادامــه داد:در همایــش مســئولیت
اجتماعــی در صنعــت نفــت جامعــه شناســان و صاحــب نظــران
دیــدگاه هایــی را مطــرح کردنــد کــه بــرای بنــده بــه عنــوان یــک
مدیــر جنبــه کاربــردی و عملــی دارد و مــی تــوان بســیاری از ایــن
ایــده هــا را در عمــل اجــرا کرد.بــه صــورت طبیعــی هرچــه ایــن
ارتباطــات بیشترشــود کیفیــت اجرایــی پــروژه هــا نیــز بیشــتر خواهد
شــد.در وزارت نفــت مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک نهــاد
مشــاور مدیریتــی فعالیــت مــی کنــد کــه ایــن وضعیــت بایــد در
شــرکت هــا نیــز وجــود داشــته باشــد.نباید موضوعــات مهمــی چون
مســئولیت اجتماعــی تنهــا در حــد ســتاد کل مــورد توجــه قــرار
بگیــرد و بلکــه بایــد بــه صــورت مــوردی در همــه شــرکت هــای
وابســته بــه وزارت نفــت مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
وزیــر نفــت تصریــح کرد:تــاش مــا در پــروژه هــای صنعتــی ایــن
اســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن فشــارهای سیاســی اثــرات دراز
مــدت ایــن پــروژه هــا روی زندگــی مــردم منطقــه مشــهود باشــد.
رضایتمنــدی مــردم بــرای مــا اهمیــت زیــادی دارد و مــا معتقدیــم
پــروژه هــای وزارت نفــت بایــد در راســتای حــل مشــکالت مــردم و رضایــت منــدی آنهــا صــورت بگیرد.رویکــردی کــه بــه
مســئولیت اجتماعــی ارتبــاط مســتقیم دارد و بــه همیــن دلیــل وزارت نفــت بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــه صــورت سیســتمی و
نظــام منــد مســئولیت اجتماعــی را در پــروژه هــای خــود بــه کار بگیــرد.
در ایــن همایــش همچنیــن مهنــدس بهــزاد محمــدی ،معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و رئیــس
شــورای سیاســتگذاری همایــش بــا موضــوع رویکردهــا و ســازوکارهای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در صنعــت پتروشــیمی
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ســخنرانی کــرد.
مهنــدس محمــدی در این زمینــه تصریح کرد:شــروط تحقق
مســئولیت اجتماعــی و توســعه پایــدار بــا اقتصــاد و محیــط
زیســت در ارتبــاط اســت.به همیــن دلیــل اگــر شــرایط بــرای
بهبــود وضعیــت اقتصــادی و محیــط زیســت فراهــم باشــد مــا
مــی توانیــم شــاهد تحقــق توســعه پایــدار باشــیم.در کــف و
پاییــن تریــن ســطوح هــر بنــگاه اقتصادی بــه صــورت طبیعی
مســئولیت هــای اقتصــادی و قــراردادی و حقوقی قــرار دارد.
در ســطح توســعه یافتــه ایــن رویکــرد مــا بــا مســئولیت هــای
اخالقی،بشردوســتانه و خیرخواهانــه مواجــه هســتیم.ما زمانی
مــی توانیــم از مســئولیت اجتماعــی یــک بنــگاه اقتصــادی
صحبــت کنیــم کــه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک
اســتراتژی در بدنــه راهبــردی آن ســازمان قــرار داشــته باشــد.
در زمینــه ذینفعــان داخلــی و خارجــی مســئولیت اجتماعــی
همــواره جامعــه داخلــی مهــم تریــن ذینفــع بــه شــمار مــی
رود.شــرکت هــا از نیــروی انســانی و محیــط زیســت جامعــه
در راســتای تقویــت برنــد خــود اســتفاده مــی کنند.بــه همیــن
دلیــل هــر چــه منابــع ســالم تــر و قــوی تــر باشــد بــه همــان
انــدازه برنــد مربوطــه اعتبــار بیشــتری کســب مــی کنــد.
در چنیــن شــرایطی و در یــک ســیکل دوطرفــه هنگامــی
کــه برنــد اعتبــار پیــدا کــرد مــی توانــد بــا اطمینــان ســازی
اجتماعــی در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی فعالیــت
کنــد و بــه جامعــه خدمــت رســانی کند.ایــن یــک رابطــه
دو طرفــه بیــن جامعــه و برندهاســت کــه زمینــه ســاز توســعه
پایــدار خواهــد بــود.
دکتــر زهــرا حســین زاده ،مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی
گاز در امــور بانــوان دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــود کــه

در زمینــه
توســعه فرهنگــی و اجتماعــی زنــان در مناطــق و حــوزه
هــای اولویــت دار صنعــت نفــت ســخنرانی کــرد .ایشــان
خاطــر نشــان کرد:مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در چنــد
دهــه اخیــر تغییــر کــرده اســت.در گذشــته بــرای بنــگاه
هــای اقتصــادی تنهــا موضــوع ســود آوری دارای اهمیــت
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی
موضوعاتــی ماننــد مــردم و محیــط زیســت نیز بــرای بنگاه
هــای اقتصــادی اهمیــت پیــدا کــرده اســت.نکته مهمــی
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در موضوع
مــردم بــه تفــاوت هــای جنســیتی توجــه نمــی شــود.این در
حالــی اســت کــه در مناطــق بومــی کــه رویکــرد صنعتــی
در آنجــا اعمــال مــی شــود مفهــوم جنســیت دارای اهمیت
اســت.به همیــن دلیــل در نظــام نامــه مســئولیت اجتماعــی
صنعــت نفــت موضــوع خانــواده و زنــان در اولویــت هــای
مهــم قــرار دارد .حتــی قــرار اســت بودجــه ای نیز بــه زنانی
کــه بــه شــکل هــای مختلــف بــا پــروژه هــای صنعتــی در
ارتبــاط هســتند اختصــاص یابد.نکتــه دیگــر بــه موضــوع
آمــوزش جنســیتی مســئولیت اجتماعــی پــروژه هــای
صنعتــی بــاز مــی گــردد کــه در ایــن زمینــه نیــز در نظــام
نامــه تدویــن شــده مــوارد مهمــی ذکــر شــده اســت.
دکتــر علــی اکبــر تــاج مزینانــی ،رئیــس دانشــکده علــوم
اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز در ایــن همایش
ســخنرانی کردنــد .موضــوع ســخنرانی ایشــان شــناخت
اجتماعــی در مســئولیت هــای اجتماعــی صنعــت نفــت
بود.رییــس دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی خاطــر نشــان کــرد:در علــوم اجتماعــی ســه
پاراداریــم اصلــی شــناخت داریــم کــه از طریــق آنهــا
پدیــده هــای اجتماعــی شــناخته مــی شــود.این ســه پاردایم
شــامل اثبــات گــرا یــا عقالنــی ،تفضیلــی یــا غیرعقالنــی و
انتقــادی اســت.هر کــدام از ایــن پاردایــم هــا نیــز ویژگــی
هــای خــاص خــود را دارنــد و بــه شــکل متفاوتــی از
شــناخت منجــر مــی شــوند.بدون تردیــد اســتفاده از همــه
ایــن پارادایــم هــا بــه خصــوص در جوامــع محلــی مــی
توانــد در تحقــق مســئولیت اجتماعــی موثــر باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن مراســم گــزارش پایــداری
شــرکت پاالیــش نفــت تهــران و گــزارش پایــداری
شــرکت بیدبلنــد خلیــج فــارس نیــز ارائــه شــد.
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در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بررسی شد؛

مهم ترین چالش ها و فرصت های مســئولیت

اجتماعی صنعت نفت

پنجمیــن همایــش مســئولیت اجتماعــی
صنعــت نفــت صبــح روز چهارشــنبه24
دی مــاه بــه صــورت مجــازی بــا
حضــور مســئوالن و چهــره هــای
علمــی دانشــگاهی برگــزار شــد.در
ایــن همایــش مهــم تریــن چالــش هــا
و فرصــت هــای مســئولیت اجتماعــی
صنعــت نفــت مــورد بررســی قــرار
گرفــت و ســخنرانان همایــش دربــاره
جوانــب مختلــف مســئولیت اجتماعــی
در حــوزه نفــت و گاز ســخنرانی
کردنــد.
مهنــدس حســن منتظــر تربتــی معــاون
وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز
و رئیــس همایــش اولیــن ســخنران
ایــن همایــش بــود کــه بــا موضــوع
رویکردهــا و ســازوکارهای عمــل بــه
مســئولیت اجتماعــی در صنعــت گاز
ســخنرانی کــرد.

خاطرنشــان
تربتــی
مهنــدس
کرد:مســئولیت اجتماعــی مقولــه ای
اســت کــه چــه مــا بخواهیــم و چــه
نخواهیــم بایــد بــه ســمت تحقــق آن
حرکــت کنیــم .اگــر قصــد نداشــته
باشــیم در ایــن زمینــه برنامــه ریــزی کنیم
ناگزیــر هســتیم بــه صــورت غریــزی
عمــل کنیــم و اگــر قــرار اســت برنامــه
ریــزی داشــته باشــیم بایــد نظــام نامــه و
هــدف بــرای خــود مشــخص کنیــم کــه
ایــن اتفــاق در وزارت نفــت رخ داده
اســت.وزارت نفــت بــا تدویــن نظــام
نامــه مســئولیت اجتماعــی خــود را وارد
پروســه پاســخگویی کــرده اســت.به
همیــن دلیــل مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم
کــه در آینــده بخــش هایــی از هزینــه
هــای پــروژه هــای وزارت نفــت را بــه
مقولــه مســئولیت اجتماعــی اختصــاص
بدهیم.خوشــبختانه در وزارت نفــت

عــزم جــدی بــرای تحقــق مســئولیت
اجتماعــی بــه وجــود آمــده و در آینــده
شــاهد اتفاقــات خوبــی در زمینــه
مســئولیت اجتماعــی خواهیــم بــود.
ســخنران بعــدی مراســم دکتــر ســید
مهــدی هاشــمی مدیرعامــل ســازمان
بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت بــا
موضــوع رویکردهــا و تجربــه مقابلــه بــا
شــیوع ویــروس کرونــا بــود.
ایشــان در ایــن همایــش تصریــح
کرد:ســازمان بهداشــت و درمــان
صنعــت نفــت در حــوزه مســئولیت
اجتماعــی خدمــات رســانی مناســب و
تعهــد اجتماعــی را سرمشــق کار خــود
قــرارداده اســت.این در حالــی اســت که
تاکنــون در حــوزه بهداشــت و درمــان
موضــوع مســئولیت اجتماعــی مــورد
توجــه جــدی قــرار نگرفتــه اســت یــا
در اولویــت هــای اصلــی قــرار نداشــته
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اســت.با ایــن وجــود از ســال2010در حــوزه بهداشــت
یــک پاردایــم جدیــد شــکل گرفــت کــه در مــورد عــدم
آســیب زدن بــه محیــط زیســت و در نظــر گرفتــن منافــع
همــه ذینفعــان بود.اگــر بــه تاریــخ صنعــت نفــت توجــه
کنیــم بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه موضــوع مســئولیت
اجتماعــی در ایــن صنعــت همــواره مــورد توجــه قــرار
داشــته اســت .بــه همیــن دلیــل مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم
در ایــن حــوزه اتفاقــات مهــم تــری در آینــده رخ بدهــد.
مهنــدس ناصــر بابایــی ،معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی
پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی ســومین ســخنران
ایــن همایــش بود.مهنــدس بابایــی کــه در موضــوع
ســاختارهای مســئولیت اجتماعــی در شــرکت ملــی
پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی و زیــر مجموعــه
ســخنرانی مــی کــرد تصریــح کــرد:
مســئولیت اجتماعــی ماننــد یــک پــازل در یــک سیســتم
مدیریتــی اســت.به همیــن دلیــل بــرای اینکــه بتوانیــم در
ایــن زمینــه توفیــق هایــی بــه دســت بیاوریــم نیــاز بــه یــک
توجــه مدیریتــی قــوی نســبت بــه ایــن موضــوع داریــم.
مســئولیت اجتماعــی در نهادهایــی بــه نتیجــه مــی رســد که
اســتراتژی محــور باشــند و در یــک ســاختار سیســتماتیک
و نظــام منــد کار کنــد .مفاهیمــی ماننــد مدیریــت دانــش
کــه در گذشــته از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده امــا
در نهایــت نهادینــه نشــده بــه دلیــل فقــدان ســاختارهای
مناســب تصمیــم گیــری و نظــام منــد بــوده اســت.به همیــن
دلیــل بــرای تحقــق مســئولیت اجتماعــی در حــوزه صنعــت
نفــت همــه شــرکت هــای زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه
بایــد ایــن ســاختارهای نظــام منــد را دردرون خــود بــه
وجــود بیاورنــد.
دکتــر جعفــر توفیقــی رئیــس پژوهشــگاه صنعــت
نفــت ســخنران بعــدی ایــن همایــش بــود بــا موضــوع
رویکردهــای مســئولیت اجتماعــی پژوهشــگاه صنعــت
نفــت بــود کــه عنــوان کــرد :مــا از دو زوایــه بــه موضــوع
مســئولیت اجتماعــی در صنعــت نفــت نــگاه مــی کنیــم.
نخســت شــرایط اساســنامه ای اســت کــه تــاش مــی کنیــم
براســاس وظایــف و تکالیفــی کــه برعهــده داریــم بــه
شــکلی عمــل کنیــم کــه مخاطــب آن بــه صــورت مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم مــردم باشــند.هنگامی کــه دســتآورد هــای
پژوهشــگاه نفــت کــه از بودجــه دولتــی اســتفاده مــی کنــد

مــورد اســتفاده و توجــه مــردم قــرار بگیــرد بــه معنــای ایــن
اســت کــه در مســیر مســئولیت اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت.
هنگامــی کــه نتایــج علمــی پژوهشــگاه در زنگــی مــردم و رفــاه
آنهــا احســاس شــود مــردم بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه ایــن
پژوهشــگاه بــه دنبــال حــل مشــکالت مــردم وآینــده نگــری
دربــاره رفــاه آنهاســت .نــگاه دوم مســئولیت هایــی اســت کــه به
صــورت مســتقیم جــز مســئولیت هــای اساســنامه ای مــا نیســت.
بــا ایــن وجــود بــه دلیــل رویکــردی کــه در وزارت نفــت در
ســال هــای اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه ما به گســتره وســیع
تــری از وظایفــی فکــر مــی کنیــم کــه اگــر چــه جــز وظایــف
اساســنامه ای نیســت امــا مــی توانــد جزئــی از مســئولیت هــای
اجتماعــی مــا بــه شــمار رود.بــه همیــن دلیــل مــا در زمینــه هــای
اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی بــرای خــود مســئولیت هایــی
را قائــل هســتیم کــه در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی
تعریــف مــی شــود.
آخریــن ســخنران همایــش امــروز مســئولیت اجتماعــی در
صنعــت نفــت مهنــدس ســید امیــد شــهیدی نیــا مدیرعامــل
ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی بــود که بــا موضوع
اقدامــات مرتبــط بــا فعالیتهــای حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی
شــرکتهای مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی در این
همایــش ســخنرانی کــرد.
مهنــدس شــهیدی نیا خاطرنشــان کــرد :ما بایــد وظایف خــود را
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت مشــخص کنیــم و
بــرای آن برنامــه ریــزی کنیم.تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت که
مــا مــی توانیــم گام هــای مهمــی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی
برداریــم .بــدون تردیــد در شــرایطی کــه چنیــن بســتری فراهــم
نباشــد مــا بــا موانــع و چالــش هایــی مواجــه خواهیــم بود.یکــی
از مهــم تریــن مســئولیت هــای اجتماعــی کــه در ســال هــای
اخیــر توســط صنعــت نفــت صــورت گرفتــه کمــک رســانی
لجســتیکی بــه حــوادث و بالیــای طبیعــی بــوده اســت.به همیــن
دلیــل مــا امیدواریــم در آینــده مســئولیت اجتماعــی در صنعــت
نفــت بــا اولویــت بنــدی صحیــح و کاربــردی بــه اهــداف خــود
دســت پیــدا کنــد.
الزم بــه ذکــر اســت ارائــه گــزارش پایــداری شــرکت بهــره
بــرداری نفــت و گاز غــرب وارائــه گــزارش پایــداری شــرکت
پاالیــش گاز فجرجــم از دیگــر برنامــه هــای ایــن همایــش بــود
و در پایــان ایــن همایــش نیــز ســخنرانان بــه ســواالت شــرکت
کننــدگان در همایــش پاســخ دادنــد.
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مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا و شــهروندان و فعــاالن
اقتصــادی در توســعه شــهرها

رسانه مسئولیت اجتماعی  :منظور از توسعه

شهرها چیست؟

توســعه شــهرها شــامل مجموعــه اقداماتــی اســت کــه
رشــد اقتصــادی ،بهبــود زیرســاخت هــای شــهری،
کاهــش فقــر ،کاهــش بیــکاری ،بهبــود مدیریــت شــهری
و … .را بــه همــراه دارد .در کشــورهای در حــال توســعه،
بســیاری از روســتایی هــا بــه علــت شــرایط بــد زندگــی،
بــه زندگــی شــهری رو آورده انــد کــه ایــن امــر منجــر
بــه شــلوغ شــدن شــهر هــا و افزایــش حومــه نشــینی شــده
اســت .از طــرف دیگــر مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی
حــل نشــده شــهری مزیــد بــر علــت عــدم توســعه
شــهرها شــده اســت .بــرای توســعه شــهرها بایــد یــک
برنامــه طوالنــی مــدت و هدفمنــد بــا توجــه بــه شــرایط
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و زیســت
محیطــی طراحــی کــرد .هــدف از ایــن برنامــه نــه تنهــا
برطــرف کــردن نیازهــای نســل حاضــر بلکــه بایــد دور
اندیشــی بــرای نســل هــای بعــدی نیــز باشــد .بــا توجــه بــه
مطالــب ارائــه شــده مــی تــوان توســعه شــهرها را دغدغــه
ای جهانــی بــرای بهبــود جوامــع انســانی دانســت.
توسعه شهرها
بــه طــور کلــی اهــداف توســعه شــهرها را مــی تــوان در ۴
حــوزه زیــر قــرار داد:
* حداقــل مصــرف از فضــا در راســتای حفــظ منابــع
طبیعــی
* بهبود سیستم مدیریت شهری
* دسترسی یکسان به منابع
* حفظ فرهنگی و اجتماعی

بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده الزمــه توســعه شــهرها تقویــت
زیــر بنــای فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعی جامعه شــهری اســت.
جامعــه شــهری در واقــع بــه مجموعــه افــرادی اطــاق مــی شــود
کــه در اشــکال متفاوتــی همچــون فعــاالن اقتصــادی ،شــرکت
هــا و یــا شــهروندان مشــغول بــه فعالیــت هســتند .همــه ی اقشــار
ذکــر شــده تاثیــر شــگرفی بــر میــزان توســعه شــهرها دارنــد .در
ادامــه ایــن مقالــه نقــش هــر یــک از این اقشــار بر توســعه شــهرها
بررســی مــی شــود.
نقش شهروندان بر توسعه شهرها
در جامعــه امــروز مــا ،بــه نیازهــای اولیــه شــهری افــراد پاســخی
داده نمــی شــود .بــه طــور مثــال در بســیاری از شــهرها جــاده ها و
معابــر عبــوری نیازمنــد ترمیــم هســتند ،عملــی ســاده کــه ســال ها
نادیــده گرفتــه شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از اســتراتژی هــا و برنامــه توســعه
شــهرها زیــر نظــر دولــت صــورت مــی گیــرد بســیاری از
شــهروندان گمــان مــی کننــد کــه آنهــا در توســعه شــهرها نقشــی
ندارنــد .امــا بایــد گفت توســعه شــهرها خصوصــا در کشــورهای
جهــان ســوم بــه علــت زیرســاخت هــای ضعیــف نیازمنــد
مشــارکت تمــام جامعــه اســت .در زیــر برخــی از نقــش هــای
شــهروندان در توســعه اقتصــادی اشــاره مــی شــود:
شهروند و توسعه شهری
* آگاهــی از حقــوق شــهری :هــر فــردی کــه در
جامعــه زندگــی مــی کنــد
داری یــک ســری حقــوق
فرهنگــی و اجتماعــی
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اســت کــه تــا آنهــا را مطالبــه نکنــد پاســخی نخواهــد
گرفــت .آگاهــی داشــتن از حقــوق شــهروندی و رعایــت
آن امــری اســت کــه بــه توســعه زیــر ســاخت هــای
فرهنگــی اجتماعــی کمــک مــی کنــد.
*حضــور در انجمــن هــای فعــال :انجمــن هــای بســیاری
جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری ایجــاد شــده انــد.
بســیاری از ایــن انجمــن هــا مــردم نهــاد هســتند .حضــور
فعــال شــهروندان در ایــن قبیــل انجمــن هــا مــی توانــد
بــه رونــد توســعه شــهرها ســرعت ببخشــد زیــرا اهــداف
تعریــف شــده در ایــن انجمــن هــا در راســتای اهــداف
دولــت در جهــت توســعه شــهرها قــرار دارد.
*مشــارکت در امــور عمومــی :متاســفانه در بســیاری از
شــهرها شــاهد آســیب دیــدن آثــار تاریخــی ،آلودگــی
پــارک هــا ،زبالــه هــای رهــا شــده و … هســتیم .همــه
ی ایــن مــوارد پیامــدی جــز زشــت شــدن چهــره شــهر
در پــی ندارنــد .از طــرف دیگــر مــی تواننــد پایــه هــای
فرهنگــی یــک جامعــه شــهری را بــرای نســل هــای بعــد،
سســت کنــد .بایــد شــهر ماننــد خانــه فــرض شــود و همــه
شــهروندان در تمیــزی و ســامت آن کوشــا باشــند.
امــروزه پــاک نگــه داشــتن هــوا ،تفکیــک زبالــه ،اهمیــت
دادن بــه بازیافــت و … نیــز از مســئولیت هایــی اســت کــه
بــر شــانه شــهروندان قــرار داده شــده اســت.
* شــهروند منتقــد :انتقــاد بــه معنــای قضــاوت منصفانــه
امــور مختلــف اســت .یــک شــهروند بایــد عــاوه بــر
آگاهــی داشــتن از اصــول توســعه شــهرها ،ناظری ســخت
گیــر و منتقــد باشــد.
* جمــع گرایــی :شــهروندان
بایــد بداننــد الزمــه

زندگــی اجتماعــی رعایــت حقــوق فــردی و اجتماعــی دیگران
اســت .نادیــده گرفتــن حقــوق یکدیگــر ســبب صــرف شــدن
وقــت جامعــه بــرای امــور بــی ارزش مــی شــود.
* پرداخــت مالیــات :شــهروندان بــا پرداخــت بــه موقــع مالیــات
و عــوارض هــای تعریــف شــده مــی تواننــد بــه برداشــتن موانــع
اقتصــادی توســعه شــهرها کمــک کنند.
نقش شرکت ها و فعاالن اقتصادی بر توسعه شهرها
فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه عنــوان بنیادهــای موثــر بــر
نظــام اقتصــادی شــهری مــی تواننــد در توســعه شــهرها نقــش
داشــته باشــند .در کشــورهایی در حــال توســعه همــواره کمبود
کار و بحــران هــای اقتصــادی وجــود دارد کــه ایــن قبیــل امــور
مــی توانــد بــا مشــارکت بنیادهــای اقتصــادی مرتفــع شــود.
بــه طــور کلــی فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا مــی تواننــد بــا
کاهــش هزینــه هــا ،افزایــش درآمدهــا ،مشــارکتهای اقتصادی،
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی ،توســعه شــهری و ایجــاد فرصــت
بــرای ســرمایه گــذاران شــهری اثــرات مثبتی بر توســعه شــهرها
داشــته باشــند .در ادامــه بــه صــورت خالصــه نقــش شــرکت
هــا و فعــاالن اقتصــادی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
* بهبــود شــرایط اقتصــادی :شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی از
یــک طــرف بــا پرداخــت مالیــات و از طــرف دیگــر بــا کاهش
تراکــم افــراد بیــکار مــی تواننــد در بهبــود شــرایط اقتصــادی
یــک جامعــه موثــر باشــند .در واقــع ســرمایه گــذاری مــی تواند
بــه خــودی خــود ســبب توســعه اقتصــادی شــود .پس مــی توان
گفــت فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه صــورت مــداوم بــه
بافــت شــهری ســود نهایــی و ارزش افــزوده تزریــق مــی کننــد
و همیــن امــر ســبب اهمیــت یافتــن آنهــا شــده اســت .همچنیــن
شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی بــا اســتفاده درســت از منابــع
مــی تواننــد موجــب کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی
و … شــوند.
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* بهبــود شــرایط اجتماعــی :یکــی از معضالتــی کــه
گریبانگیــر بســیاری از شــهرها اســت و مانــع از توســعه آنهــا
مــی شــود ،بیــکاری اســت .فعــاالن اقتصــادی و شــرکت
هــا مــی تواننــد در ایجــاد بســترهای کاری متنــوع فعــال
باشــند .بایــد بپذیریــم بیــکاری مــی توانــد ریشــه بســیاری از
مشــکالت اجتماعــی باشــد بنابرایــن بــه کارگیــری نیروهای
کار در از بیــن بــردن مشــکالت اجتماعــی مرتبــط بــا
بیــکاری موثــر اســت.
* بهبــود شــرایط فرهنگی :الزم اســت شــرکت هــا و فعاالن
اقتصــادی بــه زیرســاخت هــای فرهنگــی شــهرها توجــه
داشــته باشــند .بــدون شــک رشــد فرهنگــی یــک جامعــه
عــاوه بــر بهبــود توســعه شــهرها مــی توانــد اثــر مثبتــی نیــز
بــر اقتصــاد شــهرها و رونــد کاری آنهــا داشــته باشــد.
* کاهــش هزینــه :فعــاالن اقتصــادی بــا پیشــبرد ســریع
پروژهــای شــهری ســبب کاهــش هزینــه هــای حاصــل از
پــروژه هــای نیمــه کاره و یــا ناتمــام مــی شــوند.
* مشــارکتهای اقتصــادی :یکــی از دســتاوردهای شــرکت
هــا و فعــاالن اقتصــادی افزایــش درآمــد هــای شــهری چــه
از طریــق اجــرای پــروژه و چــه از طریــق پرداخــت مالیــات
اســت .الزمــه ی موفقیــت یــک شــرکت تنهــا درآمــد زایی
در بــازه زمانــی محــدود نیســت بلکــه اســتفاده از منابــع

اقتصــادی بــه صــورت مســتمر اســت .شــرکت هــا و نهادهــای
اقتصــادی بــا شــرکت در مشــارکت هــای اقتصــادی عــاوه بــر
توســعه شــهری مــی تواننــد ســبب رونــق اقتصــادی در شــهر نیــز
شــوند .ایــن امــر در بهینــه ســازی مصــرف منابــع بســیار اثرگــذار
اســت همچنیــن مــی توانــد ســبب ایجــاد فرصــت بــرای ســرمایه
گــذاری شــهری نیــز شــود.
* اقتصــاد مقاومتــی :منظــور از اقتصــادی مقاومتــی رشــد اقتصاد
در کنــار کاهــش آســیب پذیــری آن اســت .در واقــع منظــور از
اقتصــاد مقاومتــی کشــیدن حصــار نیســت بلکــه رشــد اقتصــادی
در کنــار تمــام تحریــم هــا اســت .فعــاالن اقتصــادی و شــرکت
هــا بــا ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف و بــه کارگیری
نیروهــای متخصــص عــاوه بــر توســعه شــهری ســبب اســتقالل
کشــور از کاالهــای وارداتــی کــه تحــت تحریــم اســت ،نیــز می
شوند.
شرکت ها و فعاالن اقتصادی موثر بر توسعه شهرها
سخن پایانی
هــدف از توســعه شــهرها پیــش بــردن یــک جامعــه شــهری بــه
ســوی عدالــت اجتماعــی اســت .رســیدن بــه ایــن هــدف تنهــا بــا
تکیــه بــر تــوان دولــت میســر نمــی شــود .عوامــل متعــددی مــی
تواننــد مانــع برنامــه هــای توســعه شــهرها چــه در بلنــد مــدت
و چــه کوتــاه مــدت شــوند .آنچــه ســبب مرتفــع شــدن موانــع
موجــود مــی شــود حضــور فعــال تمــام اقشــار جامعــه در برنامــه
هــای توســعه شــهری اســت .همانطــور کــه گفتــه شــد اگــر
هــر یــک از اقشــار جامعــه بــه وظایــف خــود آگاه باشــند و
آنهــا را بــه درســتی انجــام دهنــد مــی تــوان انتظــار داشــت کــه
مســیر توســعه شــهرها بــا ســرعت باالتــری طــی شــود .متاســفانه
افزایــش روزافــزون مشــکالت اجتماعــی و فرهنگــی و عــدم
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای آنهــا ســبب شــده اســت برنامه
هــای توســعه شــهرها عقــب بمانــد.
حمیدرضا آزادواری  ,کارشناس ارشد مدیریت
شهری و معاون اقتصادی و مالی
شهرداری منطقه  ۲۱تهران
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انتشار اخبار اقدامات مسئولیت اجتماعی اولین

گام برای فراگیرکردن مسئولیت اجتماعی

میالد تکسیبی

مســئولیت اجتماعــی ،مفهــوم تقریب ـاً جدیــدي در
ادبیــات ســازمانهاي خدماتــی ،اقتصادي ورســانه ها
اســت؛ و از دهــه  80بــه بعــد آثــار آن را مــی تــوان
در ســازمان هــاي دولتــی و خصوصــی مشــاهده
کــرد .بــا ایــن وجــود تنهــا ســازمانی کــه بیشــترین
تأثیــر را در حــوزه مســئولیت اجتماعــی ایفــاء نموده
اســت ،رســانه هــا بــوده انــد .رســانه هــا حلقــه رابــط
بیــن جامعــه و ســازمانها و یــا مــردم بــا مــردم مــی
باشــند .امــروزه ســازمانها بــراي ارائــه خدمــات بهتر
بــه مشــتریان وســازمانهاي رســانه اي بــراي جــذب
بیشــتر مخاطــب در حــوزه مســئولیت اجتماعــی
برنامــه ریــزي مــی کننــد .همــه ســازمان هــا هــم
در برابــر کارکنــان خــود و هــم در برابــر جامعــه
مســئولیت دارنــد .رســانه هــا بــا نظــارت هــاي غیــر
مســتقیم مــدل پاســخگویی را در ســازمانها نهادینــه
نمــوده و ایــن مــدل زمینــه مطالبــه را فراهم میســازد.
ایــن روش ،یعنــی تســریع فرآیندهــا در فعالیتهــا
را فراهــم مــی آورد.نظریــه مســئولیت اجتماعــی
شــکل گیــري خــود را
مرهــون یک

اقــدام کمیســیون آزادي مطبوعــات آمریــکا مــی دانــد .این
نظریــه ،مفهومــی فراتــر از قانــون اســت و بــه نقشــی مربوط
مــی شــود کــه ســازمانها در بهتــر شــدن جامعــه انجــام مــی
دهنــد .رســانه هــا امــروز تــا حــدي بــه تــار و پــود جامعــه
مبــدل شــده و تعامــات دیگــر نهادهــا را هماهنــگ مــی
کننــد و بعنــوان یــک نهــاد مســئولیت پذیــر و تــا حــدی
مســئولیت ســاز در رشــد اجتماعــی مؤثــر مــی باشــند.
عــاوه بــر ایــن رســانه هــا بــا نظارتهــاي غیــر مســتقیم ،مدل
پاســخگویی را در ســازمانها ،نهادینــه نمــوده وایــن مــدل
زمینــه مطالبــه را فراهــم مــی ســازند.به همیــن دلیــل انتشــار
اقدامــات مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی یکــی از مهــم
تریــن رویکردهــا بــرای نهادینــه کــردن و فراگیــر شــدن
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در جامعه اســت.در ایــن زمینه
نیــز ســه نظریــه وجــود دارد .نخســت نظریــه متقاعدســازی
اســت.در ایــن روش رســانه هــای گروهــی بــا انتشــار
اخبــار مرتبــط بــا اقدامــات مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی
بــه اقنــاع افــکار عمومــی دربــاره پیامدهــای مثبــت ایــن
اقدمــات مبــادرت مــی کنند.بانیــان و حامیــان ایــن نظریــه
بــر ایــن باور هســتند کــه تأثیــر نهــادن برمخاطبــان و مجاب
ســاختن آنــان مســتلزم رعایــت برخــی اصــول و قواعــدي
اســت کــه اساســاً برگرفتــه از مطالعــات و پژوهشــهاي
صــورت گرفتــه در قلمــرو روانشناســی و بویژه
روانشناســی اجتماعــی اســت.نظریه
دوم بــه تبییــن دامنــه
اثــرات رســانه
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هــاي عمومــی مــی پردازنــد .بــه همیــن ســبب ایــن
گــروه بــه نظریــه هــاي مربــوط بــه اثــرات وســایل
ارتبــاط جمعــی معــروف شــده اند.براســاس ایــن
نظریــه دامنــه و گســتره رســانه هــای جمعــی بــه انــدازه
ای اســت کــه مــی توانــد در جهــت ارتقــا و تعمیــق
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی گفتمــان ســازی و جریــان
ســازی فکــری و اجتماعــی انجــام بدهد.نظریــه ســوم
امــا بــه دســتکاری اذهــان معــروف اســت کــه براســاس
آن رســانه هــا بــا تغییــر پاردایــم هــای فکــری جامعــه
افــکار عمومــی را بــه ســمت یــک موضــوع مشــخص
کــه در اینجــا مســئولیت اجتماعــی اســت ســوق مــی
دهنــد .براســاس ایــن ســه نظریــه مطــرح شــده هــر چــه
رســانه هــا در زمینــه اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینه
مســئولیت اجتماعــی فعالیــت بیشــتری انجــام بدهنــد به
همــان انــدازه بــه فراگیــر شــدن و نهادینــه شــدن ایــن
مفهــوم در جامعــه بیشــتر کمــک کــرده اند.نکتــه مهــم
در ایــن زمینه اینکــه آزادي و مســئولیت ،دو روي یک
ســکه هســتند و همانگونــه کــه رســانه هــا حــق دارند از
دولــت و ســایر نهادهــا انتقــاد کننــد ،مســئولیتی نیــز در
قبــال مصالــح و منافــع ملی و پاســخ بــه نیازهــاي جامعه
دارنــد .بــه همیــن
دلیــل بایــد بیــن
ســه اصــلِ بــه
ظاهرناسازگا ِر
آزادي فــردي و
ِ
آزادي رســانه هــا
از یکســو و تعهــد
رســانه هــا در برابــر
جامعــه از ســوي
دیگــر ،ســازگاري
ایجــاد گــردد و
بــراي مقابلــه بــا
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تعــارض هــاي نظریــه مطبوعــات آزاد در عرصــه
تجربــی ،راه حــل مناســب پیــدا شــود.همه ایــن مســائل
نیــز بــه شــیوه برخــورد رســانه بــا موضوعــات کلیــدی
ماننــد مســئولیت اجتماعــی ارتبــاط پیــدا مــی کنــد.در
ایــن زمینــه مســئولیت اجتماعــی ،ســطوح متعــددي
دارد؛ کــه عبارتنــد از :یک:چارچــوب قانونــی کــه
دولــت بــراي مســئولیت هــاي مطبوعــات مشــخص
مــی کنــد.دو :چارچــوب شــغلی کــه مطبوعــات بــه
واســطه مســئولیت هــاي خــود تعییــن مــی کنند وســوم
چارچوبــی ذاتــی کــه افــراد روزنامــه نــگار ســطح
فعالیت شــغلی عالــی را تعییــن می کنند.شــرایط جدید
جهانــی ،اوضــاع خاصــی بــراي فرهنــگ و اجتمــاع
پدیــد آورده اســت .مــی توان گفـــت بـــه طـــور کلـــی
تغییـــرات وتعامــات فرهنگــی در فضایــی متفــاوت از
گذشــته صــورت مــی پذیــرد .رســانه هــا بیــش از پیش
در زندگی ما حضـــور دارنـــد و درمواردي بدون آنکه
متوجــه باشــیم ،ســاعتها مخاطب رادیــو و تلویزیــون. . .
مــی شــویم .رســانه هــا در جهــان جدیــد ،یــک جهـــان
مجــازي مــی ســازند کــه در ایــن جهــان مجــازي هــر
فــردي براي برقــراري ارتبــاط ،از امــکانھا ي متعددي
برخوردار اســـت و
لـــذا شخصیت فرد
از طریــق مجموعــه
او
ارتباطــات
ســاخته میشــود و
در اینجاســت کــه
از رسانه ای شـــدن
فرهنـــگ و جامعـه
ســخن گفتــه مــی
شــود.

اینفوگراف مسئولیت اجتماعی
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افزایش جرائم و مسئولیت اجتماعی
عبدالصمد خرمشاهی

بــا دقــت بــه جرائــم رخ داده در کشــور
متوجــه مــی شــویم جرائــم در ایــران
بــا دو اتفــاق مهــم مواجــه شــده اســت.
نخســت اینکه جرائم نســبت به گذشــته
شــنیع تر،خشــن تــر و بــی پــرده تر شــده
و دوم اینکــه قبــح جــرم در جامعــه فــرو
ریختــه و بســیاری از مجرمــان بــا علم به
عاقبــت کار خــود دســت بــه ارتــکاب
جــرم مــی زنند.همه ایــن اتفاقات نشــان
مــی دهــد کــه جامعــه ایــران بــه ســمت
خشــن تــر در حــال حرکــت اســت و
اگــر جامعــه شناســان و روانشناســان
بــرای آن راه حــل منطقــی و علمــی
پیــدا نکننــد پیامدهــای ناگــوار تــری
در انتظــار جامعــه خواهــد بود.افزایــش
جرائــم در جامعــه و وضعیــت موجــود
معلــول رویکردهــای کوتــاه مــدت
نیســت و بلکــه بــرای بررســی ایــن
پدیــده اجتماعــی بایــد رویکردهــای
کلــی و بلنــد مــدت جامعــه را مــورد
تحلیــل و بررســی قــرار داد .در
جامعــه ای کــه قانــون گریــزی رواج
دارد،عدالــت رعایــت نمــی شــود و بــه
نیازهــای اولیــه افــراد کمتــر بهــا داده
مــی شــود بــه صــورت طبیعــی زمینــه
تولیــد جــرم بــه وجــود مــی آیــد .از
ســوی دیگــر مهــم تریــن دلیــل افزایش
جــرم و جنایــت در جامعــه ایران«فقــر»
اســت کــه شــامل فقــر اقتصــادی و
فرهنگــی مــی شود.کســی کــه در زمینه
اقتصــادی دچــار فقــر و تنگدســتی
اســت فرصتــی بــرای ارتقــای فرهنگــی
خــود نیــز پیــدا نمــی کنــد و در نتیجــه
دچــار فقــر فرهنگــی نیــز می شــود.اگر
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مــا حــوادث هــر روز کشــور را بررســی
کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه بیــش
ازنــود درصــد از ریشــه هــای جــرم و
جنایــت در کشــور اقتصــادی اســت.
مشــکالت اقتصــادی ام الفســاد جرائــم
کشــور اســت .دغدغــه هــای اقتصــادی
بــا خــود بیکاری،اعتیــاد و اســترس و
نگرانــی هــای زیــادی بــه همــراه مــی
آورد کــه هــر کــدام مــی توانــد زمینــه
جــرم و جنایــت را در جامعــه افزایــش
بدهد.فــردی کــه در خانــواده ای بــا
مشــکالت اقتصــادی و روانــی ناشــی
از آن بــزرگ شــده بــه صــورت طبیعی
مســتعد ارتــکاب جــرم و جنایــت
است.براســاس آمارهای رســمی که در
جامعــه منتشــر مــی شــود اغلب افــرادی
کــه مرتکــب جرائــم ســنگین شــده انــد
در خانــواده هــای پر آســیب و شــکننده
بــزرگ شــده انــد و از نظــر روانــی در
وضعیــت متعادلــی قــرار نداشــته انــد.
بــدون شــک اگــر مــردم جامعــه در
رفــاه زندگــی مــی کردنــد میــزان
جــرم و جنایــت تــا حــدود زیــادی در
جامعــه کاهــش پیــدا مــی کرد.مســائل
اجتماعــی بــه صــورت زنجیــروار بــه
هــم متصــل هســتند.در کشــورهای
توســعه یافتــه ماننــد ســوئیس میــزان
جــرم و جنایــت بســیار کــم و محــدود

اســت.آمارهای رســمی نشــان مــی دهد
بیمــاری هــای روحــی و روانــی در بیــن
مــردم جامعــه افزایــش پیــدا کــرده و از
مــرز فاجعــه گذشــته اســت.هنگامی که
فــرد بــا مشــکل بیــکاری مواجــه مــی
شــود و حقــوق خــود را تضیــع یافتــه
مــی بینــد دچــار مشــکالت روحــی
و روانــی مــی شــود .ایــن مشــکالت
روحــی و روانــی نیــز زمینــه را بــرای
جــرم و جنایــت در ســطح جامعــه
افزایــش مــی دهد.بــه نــدرت اتفــاق
مــی افتــد کــه افــرادی از نظــر اقتصادی
و روانــی مشــکل جــدی نداشــته باشــند
و جرائــم ســنگین در جامعــه انجــام
بدهند.بــدون تردیــد اگــر راه حــل
مناســبی بــرای مشــکالت اقتصــادی و
اجتماعــی مــردم پیدا نشــود و مســئوالن
در ایــن زمینــه تــاش جــدی انجــام
ندهنــد جامعــه روزبــه روز عصبــی تــر
و رفتارهــای خشــونت آمیــز اجتنــاب
ناپذیــر خواهــد شــد.نکته دیگــر اینکــه
خشــونت بــا خــود خشــونت بــه همــراه
خواهــد داشــت .آمارهــا نشــان مــی
دهــد کــه ســطح مــدارای مــردم جامعــه
ایــران نســبت بــه گذشــته کاهــش پیــدا
کــرده اســت.به همیــن دلیــل رســیدگی
بــه ایــن موضــوع بایــد در اولویــت های
نخســت مســئوالن قــرار بگیــرد.
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نشست ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و

حاکمیت شرکتی برگزار شد

نشســت ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق
بازرگانی صنایع ،معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
مریم شقاقی

نشســت ماهانــه کمیســیون مســئولیت
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق
بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران برگــزار شــد.
به گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی،
نشســت ماهانــه کمیســیون مســئولیت
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق
بازرگانــی صنایــع ،معــادن و کشــاورزی
ایــران بــه ریاســت دکتــر محمــود

اولیایــی بــه منظــور بررســی اخبــار روز
و فعالیــت هــای اخیــر ایــن کمیســیون بــه
صــورت مجــازی برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر ســید
محمــود عبــادی ،رئیــس کمیتــه
حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران در
خصــوص فعالیــت هــای اخیــر ایــن
مجموعــه و همچنیــن برگزاری نخســتین
نشســت تخصصــی حاکمیــت شــرکتی

بــا عنــوان حاکمیــت شــرکتی و تاثیــر
آن بــر کســب و کار توضیحاتــی را
ارائــه نمودنــد و ابــراز امیــدواری کردند
وبینــار  SMEبــا همــت و همــکاری
اعضــای کمیســیون در انتهــای بهمــن
مــاه برگــزار گــردد.
در ادامــه دکتــر فراهانــی ،مشــاور و
کارشــناس کمیتــه حاکمیــت شــرکتی
اتــاق ایــران در خصــوص فعالیــت
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هــای اخیــر ایــن کمیتــه توضیحاتــی ارائــه داده و بــه دو
نکتــه اساســی در ایــن زمینــه اشــاره نمودنــد .نخســت اینکــه
در حــوزه فرهنــگ ســازی و آمــوزش حاکمیــت شــرکتی
همچنــان دچــار ضعــف هســتیم و بــا توجــه بــه ابزارهــای الزم
کــه در اختیــار مجموعــه اســت ،مــی توانیــم در ایــن زمینــه
اقدامــات مناســب را انجــام دهیــم.
همچنیــن مســاله حاکمیــت شــرکتی بایــد بــه صورت اســتانی
مــورد توجــه قــرار گیــرد و بــه همیــن منظــور مــی توانیــم
وبینارهــای مختلفــی را در ایــن زمینــه در اســتان هــای مختلف
برگــزار کنیــم تــا مســاله حاکمیــت شــرکتی از ســطح ملــی به
اســتانی برســد.
ســپس دکتــر خارســتانی در خصــوص فعالیــت هــای اخیــر
ایــن کمیســیون توضیحــات کلــی را ارائــه نمودنــد و از تالش
مجموعــه در راســتای آمــوزش و فرهنــگ ســازی مســئولیت
اجتماعــی ســخن گفتنــد.
ایشــان ضمــن اشــاره بــه برگــزاری وبینارهــای مختلــف در
طــی چنــد مــاه اخیــر ماننــد مســئولیت اجتماعــی در زمــان
کرونــا و مســئولیت اجتماعــی و بیمــاری ایــدز و نیــز توانیابی،
از برگــزاری چهارمیــن نشســت فصلــی ایــن کمیســون در

اســفند مــاه خبــر دادنــد.
در طــول برگــزاری ایــن نشســت و بــا مدیریــت جنــاب آقــای
دکتــر محمــود اولیایــی ،حاضریــن در نشســت ســواالتی را
مطــرح نمودنــد کــه بــا پاســخ مناســب ایشــان و ســایر عزیــزان
همــراه بــود .یکــی از حاضریــن در نشســت در خواســت
رســیدگی بیشــتر بــه امــور کشــاورزی در اســتان سیســتان و
بلوچســتان را خواســتار شــد کــه دکتــر اولیایــی در پاســخ ،بــه
اقدامــات مناســب و الزم در ســطح ایــن اســتان و نیــز خراســان
جنوبــی بــه منظــور رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت مرتبــط
اشــاره نمودنــد.
همچنیــن بحــث توســعه مشــاغل خانگــی بانــوان مطــرح شــد
تــا کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی
بتوانــد بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط همچــون وزارت
کار اقدامــات مناســبی را در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر مســعود بنابیــان ،رئیــس کمیســیون
حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا بــه دلیــل
کســالت در ایــن جلســه حضــور نداشــتند و دکتــر محمــود
اولیایــی ضمــن عذرخواهــی از جانــب ایشــان مدیریــت
نشســت را بــر عهــده داشــتند.
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ابولفضــل قناعتــی عضــو هیئــت رییســه شــورای شــهر چهــارم تهــران در
گفــت وگــو با«رســانه مســئولیت اجتماعــی»:

مسئولیت اجتماعی باید از شــکل شعار به عمل

مدیریت شهری تبدیل شود

ابوالفضــل قناعتــی عضــو هیئــت رئیســه چهارمیــن
دوره شــورای شــهر تهــران و مدیرعامــل ســابق مؤسســه
ســازندگی شــهید همــت قــرارگاه خاتماالنبیــاء اســت.
قناعتــی کارشــناس مدیریــت اســت .در ســوابق اجرایــی
خــود مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره مؤسســه ســازندگی
شــهید همــت ،رئیــس هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام
اســتان تهــران و رئیــس ســازمان بســیج ورزشــکاران تهران
بــزرگ را بــه همــراه دارد .بــه همیــن دلیــل و برای بررســی
نقــش مســئولیت اجتماعــی در مدیریــت شــهر تهــران و
چشــم انــداز آینده«رســانه مســئولیت اجتماعــی» بــا ایشــان
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت
وگــو را مــی خوانیــد.

*مســئولیت اجتماعــی چــه نقشــی در مدیریــت
شــهری دارد؟
در مدیریــت شــهری بایــد بــه دو نکتــه دربــاره شــهر توجــه
شد.نخســت کالبــد شــهر و ســخت افزارهــای فیزیکــی اســت
و دوم هویــت شــهری اســت .یکــی از موضوعاتــی کــه در
هویــت شــهری مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد موضوعــات
اجتماعــی ماننــد مســئولیت اجتماعــی اســت.ما در شــورای
چهــارم شــهر تهــران کــه حضــور داشــتیم در حــدود دو
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای موضوعــات اجتماعــی
در نظــر گرفتــه بودیم.دلیــل ایــن مســأله نیــز ایــن اســت کــه
مــردم شــهر بایــد خــود را بــا هنجــار هــای موجــود شــهری
هماهنــگ کننــد.در ایــن زمینــه تعامــل شــهروند بــا مدیریــت
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شــهری و همچنیــن تعامــل بیــن شــهروندان موضوعیــت دارد
و دارای اهمیــت اســت.فرهنگ ســراها و ســراهای محلــه که
در شــهر تهــران ســاخته شــده بــه همیــن دلیــل بــوده اســت.
ایــن نهادهــای کمــک مــی کنــد تــا موضوعــات اجتماعــی
بیــن مدیریــت شــهری و شــهروندان شــکل جــدی تــری
بــه خــود بگیرد.یکــی از موضوعاتــی کــه در دوره جدیــد
شــورای شــهر مغفــول مانــده وضعیــت مــح لــه هــای جنــوب
شــهر اســت.
*چــرا محلــه هــای جنــوب شــهر مــورد اغفــال
مدیریــت شــهری قــرار گرفتــه اســت؟
بســیاری از محلــه هــا و پــارک هــای جنــوب شــهر بــه
محلــی بــرای تکــدی گــری تبدیــل شــده کــه بــه یــک
ناهنجــاری در شــهر و جامعــه تبدیــل شــده اســت.به همیــن
دلیــل بایــد رابطــه مــردم بــا مدیریــت شــهری بــا هماهنگــی
بیشــتری دنبــال شود.رســیدگی بــه ایــن موضــوع بــه همــراه
موضوعاتــی ماننــد بهداشــت شــهری و تعامــات شــهری
بایــد در دســتور کار مدیریــت شــهری در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی قــرار بگیرد.مدیریــت شــهری نیــز بایــد متــوازن و
هماهنــگ صــورت بگیــرد .بــدون تردیــد اگــر یــک بعــد
شــهر تقویــت شــود و ابعــاد دیگــر ضعیــف باقــی بمانــد بــا
توســعه همــه جانبــه شــهری مواجــه نخواهیــم بود.بــه عنــوان
مثــال یکــی از موضوعــات مهــم مدیریــت شــهری در تهــران
ترافیــک اســت.بنده معتقــدم یکــی از راهحــل هــای حــل
موضــوع ترافیــک مدیریــت یکپارچــه شــهری اســت یعنــی
تمــام ســازمانها و نهادهــای وابســته مربــوط کــه ماموریــت
شــهری در ایــن زمینــه داشــته و هــم خونــی دارنــد در حــل
ایــن موضــوع دخیــل شــوند.اگر نهادهــای مرتبــط بــا بحــث
ترافیــک در قالــب مدیریــت شــهری واحــد نباشــند مثـ ً
ا زیر
نظــر شــورای شــهر کار نکننــد ،نمــی تواننــد بــه حــل ایــن
موضــوع کمــک کنند.بــه همیــن دلیــل بایــد فعــال کــردن و
توســعه راههــای زیرزمینــی و ســاخت متــرو و توســعه حمــل
و نقــل عمومــی در دســتور کار شــورای شــهر قــرار بگیــرد.
حــل مشــکل ترافیــک نیازمنــد فرهنــگ ســازی عمومــی
اســت .مــا متــرو کــم نداریــم امــا مــردم عــادت کــرده انــد
حتــی پیــاده چنــد قدمــی تــا ایســتگاه متــرو یــا خــط اتوبــوس
راه نرونــد و از پارکینــگ خانــه شــان اســتارت بزننــد و تــا
پــای آسانســور دفتــر کار خــود بــا وســیله شــخصی برونــد.
فرهنــگ ســازی نیازمنــد همــکاری صــدا و ســیما و معاونــت
فرهنگــی شــهرداری اســت تــا مــردم بــه ایــن نقطــه برســند
کــه خودشــان هــم بایــد کمــک و از وســایل نقلیــه شــخصی

کمتــر اســتفاده کننــد.
*چــرا در حالــی کــه در ســال هــای گذشــته
موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت جدی
تــری در دســتور کار مدیریــت شــهر تهــران قرار
داشــت ایــن مســأله نســبت بــه گذشــته کمرنــگ
تــر شــده اســت؟
ایــن مســأله بــه نــوع مدیریــت شــهری در دوره جدیــد
شــورای شــهر بــاز مــی گردد.بــه هــر حــال شــورای شــهر
تهــران بــه عنــوان اتــاق قکــر مدیریــت شــهری قلمــداد مــی
شــود.اگر قــرار اســت در زمینــه مســئولیت اجتماعــی اتفاقات
مثبتــی در تهــران رخ بدهــد بایــد ایــن موضوعــات پیگیــری
شــود و نتایــح آن بــه صــورت مرتــب رصــد شود.مســئولیت
اجتماعــی و دیگــر موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی نبایــد
تنهــا بــه صــورت برنامــه باشــد و بلکــه بایــد بــا حساســیت
مــورد پیگیــری قراربگیــرد و نتایــج آن بــه صــورت ملمــوس
در زندگــی شــهروندان مشــاهده شــود.اگر مســئولیت
اجتماعــی تنهــا در حــد شــعار باقــی بمانــد بــه نتیجــه مطلوب
نمــی رســد و بلکــه بایــد در عمــل بــه نتیجــه برســد .بــه
عبــارت دیگــر مســئولیت اجتماعــی بایــد از شــکل شــعار بــه
عمــل مســئوالن تبدیــل شــود.واقعیت ایــن اســت کــه توســعه
و تکامــل شــهرهای امــروز در گــرو شــکل گیــری الگوهــای
مدیریــت شــهری امــروزی بــا رویکردهــای عدالــت محــور
ممکــن مــی گــردد .در واقــع توســعه شــهری پایــدار و
نگاهــی منطقــی و صحیــح نســبت بــه توزیــع بهینــه منابــع
بیــن نســل هــای کنونــی و نســل هــای آتــی نیازمنــد بهــر
گیــری از دانــش واقــع گــرا و قابــل انعطــاف در مدیریــت
شــهری اســت  .ایــن مهــم بــا مســئولیت هــای اجتماعــی و
مســدولیت پذیــری مدیــران شــهری پیونــد عمیقــی دارد.
توجــه بــه ارکان مســئولیت پذیــری در مدیریــت شــهر و
خاصــه مدیــران شــهری کــه نقــش بســزایی را در توســعه و
یــا عــدم توســعه شــهر خواهنــد داشــت و همچنیــن شــاخص
هــای توســعه پایــدار و کنشــی کــه میــان ایــن ارکان و عناصر
و در نهایــت اصــول مســئولیت پذیــری و توســعه پایــدار کــه
بــه نوعــی مکمــل یکدیگــر نیــز مــی باشــند ،مــی توانــد بــه
رویکردهــای جدیــدی در حــوزه مدیریــت شــهری هماننــد
حکمروایــی خــوب شــهری و نیــز شــهر انعطــاف پذیــر
و مانــا کــه همــان مفهــوم شــهر خــاق مــی باشــد ،منجــر
گــردد .همــه ایــن فراینــد هــا در کنــار یکدیگــر در نهایــت
بــه عدالــت اجتماعــی در قالــب عدالــت بیــن نســلی در شــهر
و در نهایــت شــهر پایــدار خواهــد انجامیــد.
59

بهار 1400

سومین نشســت فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق
ایران برگزار شد
زن بــا موضــوع تعامــل بخــش خصوصــی و ســازمانهای مــردم نهــاد بــه

همــت کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران
برگــزار شــد.

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی ،ســومین
نشســت فصلــی مســئولیت اجتماعــی اتاق ایــران با
موضــوع تعامــل بخــش خصوصــی و ســازمانهای
مــردم نهــاد بــه صــورت وبینــار برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن وبینــار ایثــار خــدادادی ،مدیرعامــل شــرکت
بهیــن مشــاوران آتیــه ســاز مدیریــت و مشــاور و مــدرس
ظرفیــت ســازی و توانمندســازی ســازمانهای مــردم نهــاد
بــه ایــراد ســخنان خــود پیرامــون پایــداری روابــط برنده-برنده
ســمن هــا و ســازمان هــای بخــش خصوصــی پرداختنــد و بــه
جزئیــات مهــم و قابــل توجهــی در ایــن عرصــه اشــاره نمودند.
ســپس رضــوان افراشــته پــور ،مدیــر عامــل مؤسســه راهبــرد
ســپهر افــرا و عضــو هیئــت امنــا و هیئــت مدیــره مؤسســه مهــر

گیتــی بــه تشــریح فعالیــت هــای خیریــه و کار آفرینــی
اجتماعــی و ارتبــاط مســتقیم آن با مســئولیت اجتماعی
پرداختنــد  .در ادامــه وبینــار بــه دلیــل مشــکالت فنــی
و عــدم حضــور مهنــدس ابراهیــم جمیلــی ،رئیــس
هیئــت امنــای بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی ارتبــاط بــا
ســرکار خانــم لیــا محبــی فعــال اجتماعــی و عضــو
اتــاق بازرگانــی شــیراز برقــرار شــد و ایشــان بــه
تشــریح کار آفرینــی اجتماعــی و مشــکالت موجــود
در ســطع جامعــه و رفــع آن بــه منظــور انجــام امــور
خیریــه پرداختنــد .در پایــان وبینــار نیــز حاضریــن ،بــه
پرســش ســواالتی پیرامــون بحــث پرداختنــد و اســاتید
حاضــر در وبینــار پاســخ سواالتشــان را بیــان نمودنــد.

میالد تکسیبی

چگونه خبرنگاران اصطــاح “فیک نیوز” را در
گزارش هایشان به کار می برند؟
دانســتنی آنالیــن  :در ســالیان اخیــر« ،فیکنیــوز» بــه یکــی از مهمتریــن مباحــث رســانهای تبدیــل
ـرات ایــن اصطــاح را در جاهــای
شــده اســت .بــا ایــن حــال ،هنــوز هــم در رســانههای گروهــی بهکـ ّ
غلــط بــهکار میبرنــد؛ آنچنــان کــه بعضــی از پژوهشــگران و دیگــر افــراد حاضــر در صحنههــای
اجتماعــی تقاضــا دارنــد کــه از بهکارگیــری ایــن اصطــاح در گفتمانهــای اجتماعــی بهطــور کلــی
دســت کشــیده شــود.

دکتر داریوش عباسی؛ روزنامه نگار

یکنیــوز تبدیــل بــه اصطالحــی پرتکــرار و تأثیرگــذار
در پوشــشهای خبــری شــده اســت؛ بــا ایــن حــال،
بســیار عجیــب اســت کــه هنــوز در ایــن مــورد تحقیقــات
محــدودی انجــام شــده اســت .هنــوز بــه درســتی نمیدانیم
ایــن اصطــاح را خبرنــگاران چگونــه بــهکار میبرنــد.
در پژوهــش پی ـشرو ،بــا روش تحلیــل محتــوای کمــی،
در دنیــای واقعــی ،بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســوال
شــواهدی جمــعآوری کردهایــم .بــرای انجــام ایــن
پژوهــش بــه ســراغ روزنامههــای اصلــی کشــور اتریــش
رفتیــم .گزارشهــای خبــری آنهــا را از ســال  ۲۰۱۵تــا
 ۲۰۱۸مطالعــه کردیــم .و در مجمــوع  ۲۹۶۷گــزارش را
جداســازی کردیــم .در متــن ایــن گزارشهــا از اصطــاح
فیکنیــوز اســتفاده شــده بــود.
خبــر جعلــی یــا همــان «فیکنیــوز» اصطالحــی اســت
اســت کــه طــی چنــد ســال گذشــته در رســانههای
اتریشــی بســیار پرکاربــرد شــده اســت .متوجــه شــدیم کــه
آن اوایــل ایــن اصطــاح را بــه طــور خــاص بــرای اشــاره
بــه اطالعــات فریبنــده ب ـهکار میبردنــد امــا بــا گذشــت
زمــان ،کاربــرد عادیتــری پیــدا کــرد و بــه دایــرهٔ معنایــی
بزرگتــری گســترش یافــت .ایــن دایــرهٔ معنایــی گســترده،
گاهــی زمینــه را بــرای حملــه بــه بنیــاد خبرگزاریهــا را
فراهــم میکــرد .و حتــی عــاوه بــر ایــن ،در پوشـشهای

خبــری بهطــور روزافــزون ایــن اصطــاح در بافتهــای
متفــاوت دیگــری نیــز اســتفاده میشــد ،بافتهایــی کــه
بــه دو کاربــردی کــه اشــاره شــد (اطالعــات فریبنــده و
حملــه بــه رســانهها) هیــچ ربطــی نداشــت .بنابرایــن
بحــث فقــط پرکاربــرد شــدن اصطــاح «فیکنیــوز»
نیســت؛ فراینــد عادیشــدگی ایــن اصطــاح نیــز مــورد
بحــث اســت.
امــروزه اصطــاح فیکنیــوز ( )Fake Newsبــر ســر
زبــان عــام و خــاص افتــاده اســت .بعضــی آن را دائــم در
گفتههایشــان تکــرار میکننــد و بعضــی اســتفاده از آن
را مذمــوم میداننــد (مکنایــر  .)۲۰۱۷در اصــل ایــن
واژه را پژوهشــگران ارتباطــات بــرای اشــاره بــه طنزهای
سیاســی اســتفاده میکردنــد (بایــم  ،)۲۰۰۵امــا از ســال
 ۲۰۱۶بــه بعــد کاربردهــای آن بــه زمینههــای دیگــر نیــز
نفــوذ کــرد ،زمینههایــی کــه بــا صداقــت و درســتی در
روزنامهنــگاری و روابــط سیاســی مرتبــط میشــد.
وقتــی کــه دامنـهٔ کاربــرد اصطــاح فیکنیــوز بــه چنیــن
جاهایــی کشــید ،پژوهشــگران درصــدد آن برآمدند که
برایــش تعریــف مفهومــی و عملــی دریابنــد (تانــدوک،
لیــم ،و لینــگ  .)۲۰۱۸اساس ـاً ایــن تعریفهــا ،ترکیــب
فیکنیــوز را دارای دو کاربــرد چالشــی بــرای جوامــع
مــدرن و دموکــرات میدانســتند.

ابراهیم نکو در گفت وگو با«رسانه مسئولیت اجتماعی»:

نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی به منزله

نابودی بنگاه هاشی اقتصادی است
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دکتــر ابراهیــم نکــو نماینــدهٔ مجلــس و دبیــر دورهٔ نهــم
کمیســیون اقتصــادی مجلــس از حوزههــای بهارســتان و ربــاط
کریــم بــود و اکنــون بــه عنــوان سرپرســت حــوزه ریاســت و
روابــط عمومــی ســازمان دهیاریهــا و شــهرداریهای کل
کشــور مشــغول بــه کار اســت .او دبیر مــدارس شهرســتانهای
ربــاط کریــم و بهارســتان بــوده در دوره اول انتخابــات
شــوراهای شــهر نسیمشــهر از توابــع شهرســتان بهارســتان
توانســت رتبــه اول شــورای شــهر را کســب کند.بــه همیــن
دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت اجتماعــی
در حــل مشــکالت اقتصــادی رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا
ایشــان گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت
و گــو را مــی خوانیــد.
مفهمــوم مســئولیت اجتماعــی یــک مقولــه پذیرفتــه شــده در

بیــن کشــورهای جهــان و بــه خصــوص کشــورهای توســعه
یافتــه اســت.در شــرایط کنونــی نیــز مســئولیت اجتماعــی در
ابعــاد اقتصــادی و سیاســی مــی توانــد روابــط حاکیمــت و
مــردم و هچنیــن بیــن عرضــه و تقاضــا نقــش تعیین کننــده ای
داشــته باشــد.هر چــه طرفیــن احســاس مســئولیت اجتماعــی
بیشــتری کننــد بــه همــان اندازه شــرایط بــرای بهبــود وضعیت
فراهــم مــی شــود .بــه عنــوان مثــال اگر شــرکت هــای تولیدی
در ارائــه کاال و خدمــات بایــد بــه شــکلی رفتــار کننــد کــه
رضایــت منــدی مشــتریان خــود را بیشــتر کنند.بــه عبــارت
دیگــر مســئولیت اجتماعــی بــه معنــای شــناخت دقیــق جامعــه
هــدف اســت.امروز هرچــه ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و بهتــر
و دوام بیشــتری ارائــه شــود مــی تواند مشــتریان و افــراد جامعه
را بــه ســمت خــود بکشــاند.بدون تردیــد اگــر شــرکت هــا و
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بنــگاه هــای اقتصــادی مســئولیت اجتماعــی را نادیــده بگیرند
چــه بســا ایــن اتفــاق بــه نابــودی ایــن بنــگاه هــا منجــر شــود.
واقعیــت غیــر قابــل کتمــان ایــن اســت کــه در بین بنــگاه های
اقتصــادی در ایــران نســبت بــه بنــگاه هــای اقتصــادی مشــابه
در کشــورهای دیگــر شــاهد مســئولیت پذیــری اجتماعــی
کمتــری هســتیم.
*چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟
مســئولیت اجتماعــی ایجــاب مــی کنــد مــا بــه جــای چشــم
دوختــن بــه تحــوالت خارجــی بــه بنــگاه هــای خــرد
اقتصــادی توجــه کنیــم .مــا بایــد بــر اســاس داشــتهها و
پتانســیلهای خودمــان تصمیمگیــری کنیــم .بخــش بزرگــی
از مشــکالت اقتصــادی مــا حاصــل نــگاه و ســوءمدیریت
داخلــی طــی ســالهایی طوالنــی اســت .وقتــی چشــم مــا
بــه تحــوالت خارجــی باشــد از ظرفیتهــای داخلــی غافــل
خواهیــم شــد .ایــن در حالــی اســت کــه کشــور مــا دارای
ظرفیتهــای بــاال اعــم از منابــع طبیعــی و انســانی اســت
کــه بایــد بــر آن تمرکــز شــود.در شــرایط کنونــی مشــکالت
اقتصــادی مهــم تریــن مشــکل مــردم اســت .بــه همیــن دلیــل
نیــز مســئولیت اجتماعــی ایجــاب مــی کنــد در ایــن زمینــه
اقدامــات موثــری انجــام بدهیــم .بــرای حــل مشــکالت
اقتصــادی بهتــر اســت سرزمینشناســی کنیــم .بــه ایــن
منظــور بایــد ظرفیتهــای مرتبــط بــا بهــره وری هــر منطقــه
را شــناخته و درآن جهــت حرکــت کنیــم و فقــط روی یــک
نقطــه متمرکــز نباشــیم .کشــور مــا دارای پتانســیل باالیــی در
عرصههــای منابــع طبیعــی اســت کــه ارزش چشــمگیری از
بُعــد زیســت محیطــی و اقتصــادی دارنــد .بنابرایــن بهتر اســت
بــر ســرمایههای ملــی خــود متمرکــز شــویم و بفهمیــم چــه
چیــزی در پـ ِ
ـس متغیرهــای نهــادی و ســاختاری اســت و چــه
چیــز در ســطح خُ ــرد رشــد بهــرهوری را تعییــن میکنــد .در
همیــن راســتا بایــد رفــع موانــع کســب و کار ،اشــتغالزایی ،و
اصــاح نظامهــای مالــی را در دســتور کار بگذاریــم.
*در شــرایط کنونــی مســئولیت اجتماعــی چگونه
مــی توانــد در زمینــه حــل مشــکالت مــردم
نقــش موثــری ایفــا کند؟مســئوالن بایــد بــا چــه
رویکــردی رفتــار کننــد؟
مــردم دغدغــه تأمیــن معیشــت و رفــع مشــکالت اقتصــادی را
دارنــد و نمیتواننــد بپذیرنــد کــه تحــت تحریمهــا ،برخــی
ناهماهنگــی و ســوءمدیریتها ایــن مشــکالت را مضاعــف
ســازد .اقتصــاد ایــران متأثــر از اقتصــادی جهانــی اســت امــا

میــزان ایــن تاثیرگذاریهــا بایــد معقــول باشــد .وقتــی اقتصــاد
کشــوری بــه طــور طبیعــی نســبت بــه اتفاقــات پیرامــون خــود
واکنــش نشــان میدهــد یعنــی از زیرســاختهای قــوی
برخــوردار بــوده و جزئیــات را بــر اســاس برنامهریزیهــای
دقیقــی مدیریــت میکننــد در حالــی کــه اقتصــاد مــا
واکنشهــای متعــارف و قابــل قبولــی در قبــال تحــوالت
خارجــی از خــود نشــان میدهــد .مــا پتانســیل بــاالی نیــروی
کار و منابــع انســانی داریــم و بایــد از تمامــی امکانــات و
نهادهــای تولیــد و نیــز ســرمایههای موجــود بــرای ایجــاد
فرصتهــای شــغلی الزم و اســتفاده از نیــروی انســانی بهــره
ببریــم.
*راهــکار شــما بــرای تقویــت مســئولیت اجتماعی
در بخــش اقتصاد چیســت؟
مســئولیت اجتماعــی تعهدات شــرکتی یــا ســازمانی را در قبال
محیــط طبیعــی و اجتماعــی در برمیگیــرد و ایــن تعهــدات
را در کنــار فعالیــت اقتصــادی بنــگاه قــرار میدهــد .روح
ایــن نــوع مســئولیت مبتنــی بــر اخــاق بــوده و در کنــار
نفــع اقتصــادی ،بــه منافــع ذینفعــان شــرکت یــا ســازمان نیــز
توجــه دارد .بــه انجــام رســیدن ایــن اهــداف از دیــدگاه مرکــز
جهانــی توســعه پایــدار کسـبوکار آنقــدر مهــم اســت کــه
بــر اســاس اســناد ایــن مرکــز اگــر مســئولیت اجتماعــی بخش
خصوصــی بــه نحــو احســن صــورت پذیــرد کیفیــت زندگــی
شــهروندان بــه نحــو چشــمگیری بهبــود پیــدا میکنــد و عــدم
انجــام آن مســلماً شــرایط زندگــی شــهروندان را بیکیفیــت
خواهــد ســاخت .در شــرایط اقتصــاد امــروز ایــران بــا تمــام
آنکــه دولــت آنگونــه کــه مــورد انتظــار اســت ســهم خــود
را بهطــور شایســته و ملمــوس در فراهــم آوری شــرایط
مناســب جهــت عمــل مجموعههــای خصوصــی بــرای انجــام
مســئولیت اجتماعــی انجــام نمیدهــد امــا در دیگــر ســو
آنچــه از مســئولیت اجتماعــی از ســوی بازیگــران اقتصــادی
و بخــش خصوصــی هــم بــا داشــتههای موجــود انتظــار اســت
از ســوی آنــان عمدتــاً بیپاســخمانده اســت .درحالیکــه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتها ،بهطــور ســنتی بهعنــوان
فعالیتــی بــه شــمار مــیرود کــه شــرکتها بهصــورت
داوطلبانــه درگیــر آن هســتند ،رشــد و تأثیــر گســترش مفهــوم
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی منجــر بــه افزایــش درخواســت
از دولتهــا بــرای منظــم کــردن رفتــار اجتماعــی شــرکتها
در کشــورهای متعــددی شــده اســت.
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اینترنتی شدن مزایده های ایران خودرو در

راستای عمل به مسئولیت اجتماعی

ســامانه اینترنتــی برگــزاری مزایدههــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا هــدف عمــل بــه مســئولیتهای
اجتماعــی در قبــال جامعــه از طریــق ارایــه خدمــات غیــر حضــوری بــه مشــتریان در زمــان شــیوع و همهگیــری
بیمــاری کرونــا ،آغــاز بــه کار کــرد.

منیژه بازیار

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی ،ارایــه خدمــات
غیرحضــوری و تســریع در انجــام تشــریفات مزایــده خــودرو،
توســعه جغرافیــای برگــزاری مزایــده بــه تمــام نقــاط کشــور،
افزایــش میــزان مشــارکت متقاضیــان و افزایش فضــای رقابتی
در فــروش اقــام مزایــدهای از جمله خودروهای کارشناســی،
از اهــداف مــورد نظــر در ایــن اقــدام اســت.
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بــه ایــن ترتیــب ،تمامــی مزایــده هــای ایــران خــودرو ،در
قالــب ایــن ســامانه بــه نشــانی https://auction.ikco.ir
تعریــف و برگــزار خواهــد شــد.
در مرحلــه نخســت عملیاتــی ایــن ســامانه ،بــرای مزایــده
خودروهــای کارشناســی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اقــدام
شــده اســت .تاکنــون دو مزایــده عمومــی خــودرو برگــزار
شــده و از نظــر حــذف زمــان ثبــت نــام حضــوری شــرکت
در مزایــده ،افزایــش زمــان ثبــت قیمــت پیشــنهادی در
مزایدههــا در ســاعات غیــر اداری ،تســهیل در فرآینــد ثبــت

نــام ،در اختیــار بــودن اطالعــات موضــوع مزایــده از طریــق
اطــاع رســانی مناســب وضعیــت خودروهــا در ســامانه و…
بازخوردهــای مثبتــی از ســوی شــرکتکنندگان دریافــت
شــده اســت.
اتحــاذ رویکــرد برگــزاری الکترونیکــی مزایدههــا،
همچنیــن تاثیــر بســزایی در رعایــت شــیوهنامه هــای
بهداشــتی ابالغــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا داشــته اســت ،بــه
نحــوی کــه هیچگونــه ازدحــام یــا اجتمــاع غیــر قابــل قبولــی
در محوطــه مزایــده ایجــاد نشــده اســت.
در مرحلــه دوم اجــرای ایــن ســامانه ،برگــزاری تمامــی
مزایدههــای ضایعــات صنعتــی و عمومــی ،اقــام مــازاد
شــرکت ایــران خــودرو و ســایتهای تولیــدی بــه صــورت
اینترنتــی در دســتور کار قــرار دارد .بــا توجــه به آمادهســازی
زیرســاختهای سیســتمی در ســامانه اینترنتــی و سیســتم
 SAPایرانخــودرو ،پیشبینــی میشــود در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن ،مرحلــه دوم نیــز آمــاده بهرهبــرداری شــود.
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یادداشت دکتر سعید معیدفر برای«رسانه مسئولیت اجتماعی»؛

مسئول جامعهای که نیستیم
ِ

مســئولیت اجتماعــی در واقــع یــک
اصطــاح تخصصــی بهحســاب
میآیــد .ایــن عبــارت در مفهــوم
اصلــی بــه معنــای مســئولیتی اســت کــه
بنگاههــای اقتصــادی چــه خصوصــی و
چــه دولتــی ،در قبــال بهرهبرداریشــان
از جامعــه بــه عهــده میگیرنــد .معمــوال
هریــک از بنگاههــای اقتصــادی در
یــک زمینــه ای بــه فعالیــت مشــغول
شــده و بهرهبــرداری از منبــع ثروتــی
در اجتمــاع را بــه عهــده مــی گیرنــد؛ از

منابــع ثروتــی همچــون محیــط زیســت و
تمــام انرژیهــای موجــود کــه میــراث
جامعــه اســت بهــره بــردای کــرده و
در آن جامعــه در اثــر ایــن فعالیتهــا
در زندگــی مــردم مداخالتــی کــرده و
ضــرر و زیانهایــی بــه زندگــی اجتماعــی
وارد کــرده انــد .مســئولیت اجتماعــی
بــه معنــای جبــران ایــن خســارتها،
اثرگذاریهــا و ترمیــم دردهــا و آالم
و آســیبهایی اســت کــه بــه جامعــه و
محیــط زیســت وارد شــده اســت .ایــن

معنــای تخصصــی از مفهــوم مســئولیت
اجتماعــی اســت کــه البتــه کمتــر مــورد
توجــه واقــع میشــود.
مســئولیت اجتماعــی معنای دیگــری در
بُعــد عــام و عمومــی دارد کــه در ایــن
یادداشــت مــورد توجــه واقــع شــده
اســت .هریــک از ســاکنان ســرزمین،
اجتمــاع ،کشــور یــا جامعــه بــه ســبب
عضویــت در گروههــای مختلــف
خانوادگــی ،اقتصــادی ،نهادهــا و ...
صاحــب نقشهــا و مســئولیتهایی
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هســتند .ایــن معنــا از مســئولیت اجتماعــی غالبـاً در محیطهای
اجتماعــی اســتفاده شــده و میشــود .افــراد صرفــاً نبایــد از
مواهــب حضــور یــا عضویــت در یــک گــروه اجتماعــی
بهرهمنــد شــده و مســئولیتی در قبــال آن نداشــته باشــند.
آنهــا در مقابــل حقــوق و مزایــای عضویــت در گــروه،
نهــاد و جامعــه مســئولیتهایی را عهــدهدار میشــوند کــه
ایــن تــا حــدودی معنــای مســئولیت اجتماعــی را بــرای
مــا روشــن میکنــد .از ســوی دیگــر نیــز بــا ورود مفهــوم
دولــت بــه ایــن عرصــه میتــوان تعریــف جامعتــری دربــاره
مســئولیت اجتماعــی ارائــه
کــرد .فــرض کنیــد کــه
نهــادی بهعنــوان دولــت
زعیــم امــور یــک اجتمــاع
شــده و در صــدد اســت
کــه مدیریــت زندگــی
مــردم در عرصههــای
عمومــی را نمایندگــی
کنــد؛ پــس مــردم در برابــر
او مســئولیتهایی دارنــد
و همیــن مســئولیتها
بخشــی از مفهوم مســئولیت
اجتماعــی بــه حســاب
میآیــد .در همیــن فــراز
از بحــث ،نظــر مــن قابــل
بررســی شــده و بــا فضــای
غالــب ایــن مباحــث در تقابــل قــرار میگیــرد!
نهــاد دولــت در کشــورهایی کــه حاکمیــت اســتبدادی
یــا توتالیتــر دارنــد ،بــه یــک چیــز نمیاندیشــد و آن هــم
مســئولیت اجتماعــی اســت .شــاید ایــن رفتــار دوســویه
دولــت در برابــر مســئولیت اجتماعــی منجــر بــه ســردرگمی
مخاطبــان شــود ،امــا ادراک وضعیــت مســئولیت اجتماعــی
در چنیــن جوامعــی نیازمنــد فهــم ایــن ســرگیجه اســت!
دولتهــای توتالیتــر از مــردم میخواهنــد کــه وظایفشــان
در عرصــه مســئولیت اجتماعــی را بهخوبــی انجــام دهنــد،
امــا خودشــان تالشــی در قبــال عمــل بــه وظایــف نمیکننــد.
دولــت رابطــهای یکطرفــه بــا مــردم دارد ،پــس تصــوری
از جایــگاه مــردم در عرصــه مســئولیت اجتماعــی نداشــته یــا
نــدارد! او اینگونــه میاندیشــد کــه مــردم جمعــی از افــراد
ضعیــف ،ناتــوان در تصمیمگیــری یــا تصمیمســازی و

بـیاراده هســتند کــه بایــد مدیریــت شــوند؛ جمعــی کــه بــه
خاطــر فقــدان عناصــری همچــون قــدرت تشــخیص ،عقل و
تجربــه همــواره مصــداق مدیریــت قــرار گرفتهانــد .رابطــه
ایــن حکومــت یــا دولــت بــا مــردم ،یــک رابطــه محــدود و
بـیارزش اســت ،رابطـهای کــه وجــوه مهمــی از آن نیــز در
اوضــاع اجتمــاع امــروز مــا بهروشــنی تجربــه شــده اســت.
شــاید تصــور مــا ایــن باشــد کــه دولــت در ایــن جوامــع نــه
تنهــا از مــردم احســاس مســئولیت نمیطلبــد ،بلکــه خــودش
نیــز در برابــر آنهــا احســاس مســئولیت نــدارد!

دولتهــای تمامیتخــواه نــه تنهــا مســئولیتی را متوجــه
مــردم نمیداننــد ،بلکــه بــر ایــن باورنــد مــردم جایــی در
عرصــه مســئولیت و کنشــگری اجتماعــی نداشــته و یــا
ندارنــد ،دولــت بایــد بــه جــای آنهــا تصمیــم گرفتــه و
عمــل کنــد .ایــن واقعیــت مســئولیت اجتماعــی در جوامــع
توســعهنیافته اســت ،واقعیتــی کــه بــه طــور کامــل بــا
جریــان مدیریــت و نمایندگــی در کشــورهای پیشــرفته یــا
توســعهیافته تفــاوت دارد .دولتهــای کشــورهای توســعه
یافتــه از مــردم میخواهنــد کــه در همــه عرصههــا تــاش
کننــد ،لحظـهای از مســئولیت اجتماعیشــان غافــل نشــده و
بــه همیــن منظــور زمینــه حضــور مــردم در عرصــه عمومــی و
اجتمــاع را بهوســیله ابزارهایــی همچــون احــزاب ،صنــوف،
نهادهــای مردمــی یــا مدنــی و  ....فراهــم میآورنــد .دولــت
در ایــن ســرزمینها کارنامــه عملکــردش را در معــرض رأی
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و نقــد عمومــی قــرار داده و از رهگــذر همیــن مشــارکتها،
ســوپاپ اطمینانــی بــرای اســتمرار حکومــت برقــرار میکنــد.
رشــد و توســعه کشــور از رهگــذر همیــن اقــدام بیمــه شــده و
در نتیجــه ســیر توســعه اجتماعــی اســتمرار مــی یابــد.
وضعیــت توجــه دولــت بــه مســئولیت اجتماعــی در کشــور
مــا بــه وضعیــت نخســت شــباهت بیشــتری دارد! دولــت
راههــای اصلــی مشــارکت مــردم در فعالیتهــای انتقــادی،
اعتراضــی یــا ایفــای مســئولیت اجتماعــی را مســدود کــرده
اســت .احــزاب ،ســازمانهای مدنــی ،نهادهــای مردمــی و
 ...بهصــورت دســتوری و تنهــا در بــازه زمانــی انتخابــات در
دســترس هســتند؛ پــس مــردم زمینــه الزمــی بــرای احســاس
مســئولیت اجتماعــی و ایفــای آن نداشــته و ندارنــد .در
ایــن فضــا چگونــه میتــوان از مســئولیت اجتماعــی ســخن
گفــت؟!
از ســوی دیگــر در کشــور مــا ،عــدم توجــه بــه مســئولیت
اجتماعــی در قانــون اساســی نیــز خــود را نشــان داده اســت.
در بنــد بنــد و هــر جــای ایــن قانــون ســخن از نقــش پررنــگ
دولتهــا گفتــه شــده اســت ،درحالیکــه پیشبینــی دقیقــی
از نقشآفرینــی مــردم در عرصــه اجتماعــی نشــده و جایــگاه
اجتماعــی مــردم مغفــول مانــده اســت .همــه مســئولیتها بــه
گــردن دولــت افتــاده و دولــت نیــز در عرصــه عمــل تــوان
اجــرای ایــن مســئولیتها و انتظــارات را نداشــته و یــا نــدارد.
مــردم از مســئولیتهای اجتماعیشــان خلــع یــد شــده
و راهــی بــرای کنشــگری در عرصــه اجتماعــی ،سیاســی
پیــش رویشــان بــاز نمانــده اســت .ایــن رویکــرد در ادامــه
بــا برخوردهــای سیاســی تکمیــل شــده و امــکان حضــور در
عرصههــای نقشآفرینــی را بــرای مــردم تنگتــر از پیــش
کــرده اســت.
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در جامعــه مــا بهدرســتی ادراک
نشــده و بــرای بررســی دقیقتــر ایــن مفهــوم بایــد یــک گام
بــه عقــب بازگشــت! بایــد از دولــت خواســت کــه اگــر
مــردم را مســئول در عرصــه عمومــی میدانــد و حقــی بــرای
نقشآفرینــی آنهــا قائــل اســت ،در کــدام بســتر بایــد بــه این
مســئولیت جامــه عمــل پوشــاند؟ تمایــل دولتهــا بــه منفعــل
نگــه داشــتن مــردم ،بــا معنــای مســئولیت اجتماعــی ســازگار
نیســت .اگــر مــردم تمایــل بــه نقشآفرینــی داشــته باشــند،
کــدام نهــاد ،حــزب ،صنــف ،انجمــن یــا تشــکل مردمــی
در ایــن مســیر وجــود دارد کــه تــوان ســازماندهی و ایفــای
کنشــهای جمعــی و اجتماعــی مــردم را داشــته باشــد؟ ایــن

یــک امــر جمعــی و غیرمنفــرد بهحســاب میآیــد ،امــری
کــه بــرای احــراز آن ،حیــات و فعالیــت جامعــه مدنــی الزم
و ضــروری اســت.
مــرور تاریخچــه کنشــگری اجتماعــی و سیاســی در جامعــه
ایرانــی نشــان از آن دارد کــه مــردم در برخــی برهههــای
زمانــی نقشآفرینــی در عرصــه عمومــی را بــه اوج
رســانده و زمینــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی را بــه جامعــه
بازگرداندهانــد .مهمتریــن مصادیــق ایــن ادعــا نیــز حضــور
مــردم در جریانهانــی انقــاب مشــروطه ،جنبــش ملــی شــدن
صنعــت نفــت و بــه ویــژه انقــاب اســامی اســت کــه منجــر
بــه تغییــر نظــام سیاســی کشــور شــد .امــا نکتـهای کــه در ایــن
راســتا بایــد بــه آن اشــاره کــرد ،اســتثنا بــودن انقالبهــا
اســت .مــا در جامعـهای بهظاهــر مــدرن و بــا باطنــی غیرمــدرن
زندگــی میکنیــم .اســبابهای زندگــی مــدرن در ایــن جامعه
تکمیــل نشــده اســت؛ وضعیتــی کــه نــه مختــص بــه دوران بعد
از پیــروزی انقــاب کــه پیــش از آن نیــز ادامــه داشــته اســت.
بــروز و ظهــور انقالبهــا یــا جنبشهــا ناشــی از خألهــای
جــدی در عرصــه مســئولیت اجتماعــی جامعــه بهحســاب
میآیــد .حیــات اجتماعــی در ایــن دورههــا بهقــدری تهــی
شــده کــه مــردم در پــی احیــای آن ،دسـتبهدامان جنبشهــا
میشــوند .مــا هرچــه جلوتــر میرویــم ،جامعهمــان نقــش و
کارکــرد خــود را بــرای حــل مشــکالت و معضــات بیــش از
پیــش از دســت میدهــد.
ســابقا مــردم بــرای حــل مشــکالت و معضــات خــود
مشــارکت مــی کردنــد؛ بهبیاندیگــر ،بــرای حــل هــر
مشــکلی ،اجتمــاع محلــی ،قومــی و طایف ـهای رافــع مشــکل
بودنــد و راســا مداخلــه کــرده و افــراد بــه مســئولیتهای
اجتماعــی خــود عمــل مــی کردنــد ولــی مــا بهتدریــج وارد
یــک عرصــه اَبَرجامعــه شــدیم کــه ایــن عرصــه عم ـ ً
ا فاقــد
آن کارکردهــا و نقشهــای مــورد نیــاز از منظــر امــر اجتماعی
اســت .از آن طــرف نیــز حاکمیت متمرکــز و دولت ،مــردم را
منفعلتــر و بیمســئولیتتر کردهانــد؛ بنابرایــن ،همینطــور
مشــکالت بهصــورت مــداوم بــه وجــود میآینــد و کســی
نســبت بــه آنهــا احســاس مســئولیت نمیکنــد .جامعــه امــروز
مــا ،آن اَبَرجامعــه ،مشــتمل بــر نقشهــا ،کارکردهــا ،نهادهــا
و تشــکلهایی کــه بتواننــد از درون خــود جامعــه بجوشــد و
بــه حــل مســائل و معضــات خــود کمــک کنــد ،نیســت .این
نقشهــا و کارکردهــا یــا از ســوی حاکمیــت منعــزل شــده یــا
فرصتــی بــرای شــکلگیری پیــدا نکــرده اســت و در نتیجــه،
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مــا امــروز تنهــا بــا نــام یــک کشــور و نــه یــک جامعــه
مواجــه هســتیم.
امــا مســئولیت اجتماعــی بــه معنــای انقــاب نیســت.
جامعــه در حالــت نرمــال دارای تقســیمبندیهای
اصلــی اســت کــه آن را بــه مفهــوم جامعــه نزدیــک
میکنــد .امــا بهزعــم مــن ،از آغــاز شــکلگیری دولــت
مــدرن تــا امــروز مــا پدیــدهای بــه نــام جامعــه ایرانــی
نداشــته و نداریــم! جامعــه جایــی اســت کــه نهادهــا و
ســاختارهای مشــخصی در آن وجــود دارنــد ،هریــک از
ایــن نهادهــا و ســاختارها به کارکردهــای ویــژهای دارند
و مقــوم جامعــه هســتند .دولتهــا از ســالهای پیــش
تــا امــروز اجــازه رشــد و تکامــل ایــن معنــا از جامعــه
ایرانــی را ندادهانــد ،تفــاوت چندانــی هــم در وضعیــت
ایــن جامعــه در دوره پیــش و پــس از انقــاب وجــود
نــدارد .تنهــا نهــادی کــه در ایــن جامعــه وجــود داشــته و
دارد و بــه رســمیت شــناخته شــده اســت ،نهــاد خانــواده
اســت؛ هشــتادوچند میلیــون نفــر ایرانــی کــه تنهــا در
نهــاد خانــواده ســامان یافتــه انــد و همیــن امــر منجــر بــه
آشــفتگی و ســوءکارکرد آن نیــز شــده
اســت .خانــواده ایرانــی امــروز متحمل بار
کارکــرد نهادهــا و ســاختارهای دیگــری
اســت و همیــن امــر منجــر بــه بــروز فســاد
و بینظمــی در بخشهایــی از عملکــرد
نهــاد خانــواده شــده اســت .نهــاد خانــواده
تنهــا واحــد کوچکــی از جامعــه اســت،
مســئولیت اجتماعــی در حیطــه وظایــف
و کارکردهــای ایــن نهــاد نبــوده اســت.
اگــر جامعــه بــه ســمت احــراز شــرایطی
پیــش میرفــت کــه مســئولیت اجتماعــی
در آن پررنــگ میشــد ،انحصــار نهــادی از دســت
دولــت خــارج و زمینــه نقشآفرینــی مــردم در عرصــه
اجتماعــی فراهــم میشــد ،مفهــوم تــازهای از جامعــه بــه
حیــات سیاســی و اجتماعــی ایرانیــان راه پیــدا میکــرد،
مفهومــی کــه روحــی تــازه در کالبــد اجتمــاع و جامعــه
ایرانــی میدمیــد.
دولتهــا نبایــد تمــام تمرکزشــان را بــر منافــع دولتــی
و یکســویه بگذارنــد .اگــر مفهــوم دولــت ،مســئولیت

اجتماعــی و جامعــه در ایــران اجرایــی شــده بــود ،ابعــاد
فســاد در جامعــه مــا کمتــر ،ناکارآمدیهــای دولتهــا
در حــوزه اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی محدودتــر
و نقــش مــردم در عرصــه عمومــی پررنگتــر از
امــروز میشــد .بــرای مــرور و تبییــن چارچــوب
واقعــی مســئولیت اجتماعــی بایــد یــک گام بــه عقــب
بازگشــت! مــا اول بــه چارچــوب هویتــی ایــن جامعــه
نــگاه میکنیــم و وقتــی متوجــه فقــدان عناصــر مهمــی
در آن میشــویم ،قــادر بــه ســخن گفتــن دربــاره
مســئولیت اجتماعــی نیســتیم .ایــن جامعــه در شــرایطی
دســت بــه یــک اقــدام مشــترک ،جنبــش یــا انقــاب
میزنــد کــه جانبهســر شــده باشــد! آنهــا هــر روز
شــاهد تضعیــف توانشــان در ابعــاد اقتصــادی ،اجتماعــی
هســتند .وقتــی کارد بــه اســتخوان رســیده یــا اتفاقــی رخ
میدهــد کــه تابوتــوان ایــن جامعــه درهــم شکســته
میشــود ،بهیکبــاره آنهــا بــه خیابــان آمــده و
چیــزی شــبیه بــه وقایــع دیماه ســال  ۱۳۹۶و آبــان ۱۳۹۸

را رقــم میزننــد .روشــن اســت کــه ایــن واکنشهــا از
نــوع دفعــی بــوده ،همــراه بــا خشــونت ،چندپارگــی و
عــدم مدیریــت اســت ،واکنشهایــی کــه غالب ـاً نتیجــه
مدنــی و اجتماعــی رشــدیافته ای بــه دنبــال خود نداشــته
و کشــور و مــردم ایــران را چنــد گام بــه عقــب تــر بــر
مــی گردانــد و ادامــه چنیــن رونــدی نــه تنهــا جامعــه را
در مســیر تعالــی و رشــد و توســعه قــرار نمــی دهــد بلکــه
رونــد فروپاشــی آنــرا تحکیــم مــی بخشــد.
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پانزدهمین همایش بین المللی مدیریت سبز برگزار شد
رســانه مســئولیت اجتماعــی :پانزدهمیــن همایــش بیــن المللــی مدیریــت ســبز بــا محوریــت زنان و توســعه
پایــدار از ســوی انجمــن مدیریــت ســبز ایــران برگــزار گردید.
بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی،
پانزدهمیــن همایــش بیــن المللــی
مدیریــت ســبز بــا محتــوای زنــان و
توســعه پایــدار بــا حضــور مهمانــان و
ســخنرانان داخلــی و خارجــی و بــه دلیــل
شــیوع ویــروس کرونــا بــه صــورت
مجــازی برگــزار شــد.
در ایــن همایــش کــه به صــورت همزمان
از شــبکه آپــارات پخــش گردیــد و
مهمانــان یکــی پــس از دیگــری بــه
ایــراد ســخنرانی در زمینــه زنــان و توســعه
پایــدار پرداختنــد ،دکتــر محمــد امامــی
دبیــر انجمــن مدیریت ســبز ایــران گفت:
در ابتــدای ایــن همایــش از اعضــای
حقیقــی و حقوقــی انجمــن مدیریــت
ســبز و نیــز از مهمانــان ویــژه و مدیــران و
کارشناســانی کــه دعــوت مــا را پذیرفتند
و همچنیــن از کلیــه حاضریــن در ایــن
همایــش تشــکر مــی نمایــم.
دکتــر امامــی گفــت :امســال برخــاف
ســال هــای گذشــته کــه همایــش بــا
حضــور مهمانــان بیــن المللــی در مــکان
هایــی همچــون بــرج میــاد و ســالن همایــش هــای بیــن
المللــی صــدا و ســیما برگــزار مــی گردیــد و بــه دلیــل شــیوع
کرونــا ناچــار بــه برگــزاری مجــازی همایــش شــدیم .همیــن
شــرایط نیــز بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی ایــران ،بنیــاد جهانــی
انــرژی ،جامعــه مدیریــت ســبز اروپا ،شــورای عالی ســاختمان
ســبز اتریــش و آلمــان ،انجمــن ســاختمان ســبز ایــران ،جامعــه
شــهرهای پایــدار و هوشــمند ســازمان ملــل ،جامعــه جهانــی
زنــان حرفــه ای و برخــی شــرکت هــا و موسســات مهیــا
شــده اســت و مــن ضمــن تشــکر از تمامــی ایــن تشــکل هــا
و ســازمان هایــی کــه بــه حمایــت از مــا پرداختــه انــد ،از

همــکاران دبیرخانــه انجمــن مدیریــت ســبز ایــران و بویــژه
همــکاران در دفتــر یــزد و همچنیــن همــکاران رســانه ای
همچــون گــروه رســانه ای دانســتنی تشــکر مــی نمایــم.
وی بــا تبریــک روز مهنــدس در همیــن راســتا ادامــه داد:
مــا از پیــش تــاش کردیــم ایــن مراســم در روز مهنــدس
برگــزار شــود کــه بتوانــد در راســتای تحــول ،تغییــر و
اندیشــه هــای نــو کارســاز باشــد .ضمــن اینکــه شــرکت
هــای بســیاری نیــز در فرآینــد ارزیابــی پانزدهمیــن دوره
جایــزه مدیریت ســبز ایــران ،هشــتمین دوره نشــان محصول
ســبز ،دهمیــن دوره دفتــر کار ســبز ،شــانزدهمین دوره
69

بهار 1400

پــروژه هــای ســبز ،پنجمیــن دوره محاســبه رده پــای کربــن و
دیگــر جوایــز بیســت و دوگانــه مــا را یــاری نمودنــد تشــکر
مــی نمایــم .در ابتــدای همایــش از شــرکت پاالیــش نفــت
ســتاره خلیــج فــارس که بــا مســئولیت پذیری زیســت محیطی
گام هــای بزرگــی را بــرای الگــو شــدن در ســطح ملــی و بیــن
المللــی برداشــته اســت ،تشــکر نمــوده و حضــور مدیرعامــل
ایــن مجموعــه بــه صــورت افتخــاری در هیــات رئیســه بنیــاد
انــرژی جهــان باعــث پیشــرفت کشــورمان خواهــد بــود.
دکتــر محمــد امامــی افــزود :انجمــن مدیریــت ســبز ایــران در
طــی پانــزده ســال گذشــته همــواره بــه عنــوان یــک تشــکل
غیــر دولتــی حافــظ منافــع بنــگاه هــای اقتصــادی بــوده و
ایــن صیانــت را بواســطه مســئولیت پذیــری بــا رویکــرد ســبز
انجــام داده اســت .یعنــی آنچــه بــرای ایــن انجمــن اهمیــت
داشــته اســت ،حفــط و نگهــدای اقتصــاد پایــدار در کشــورمان
مــی باشــد و در گــذر از کیفیــت گرایــی اســت کــه رویکــرد
ســبز خــودش را نشــان مــی دهــد .مشــخصات کیفــت گرایــی
شــامل :انســان محــور جهان اســت و رشــد فنــاوری به ســرعت
در حــال وقــوع اســت مــی باشــد و از ســوی دیگــر ،یکــی از
مشــخصه هــای مهــم جهــان کیفیــت گــرا جهانــی اســت کــه
مصــرف در آن ارزش محســوب مــی شــود و طبیعــت بخشــی
از ایــن جهــان اســت کــه انســان مــی توانــد بــا تســلط و بهــره
بــرداری از آن بــه رشــد اقتصــادی دســت یابــد.
رئیــس انجمــن مدیریــت ســبز ایــران در بخــش دیگــری از
ســخنرانی خــود گفــت :رابطــه مهــم و تفکــر برانگیــزی میــان
انســان و طبیعــت وجــود دارد کــه بررســی هــای اخیــر و نیــز
پیشــرفت علــم و تکنولــوژی نشــان مــی دهــد انســان دیگــر
محــور هســتی نمــی باشــد و بــه دنبــال همیــن امــر طبیعــت
بــا پدیــده هایــی همچــون گــرد و غبــار ،تغییــرات اقلیمــی و
خشکســالی برعلیــه انســان و عملکردهایــش طغیــان کــرده و

واکنــش نشــان مــی دهــد .از ســوی دیگــر ،رشــد اقتصــادی
بــا تســلط بــر طبیعــت و برهــم زدن نظــم طبیعــت و آرامــش
حاکــم بــر آن در تعــارض اســت و لــذا بایــد بــه دنبــال
برطــرف کــردن ایــن تعــارض هــا باشــیم.
وی ادامــه داد :دقیقــا در چنیــن زمانــی اســت کــه نقــش
تشــکل هایــی همچــون انجمــن مدیریــت ســبز ایــران
جهــت بازتولیــد مــدل هــای فکــری و مدیریتــی جــدی بــه
نظــر مــی رســد .پایــداری در جهــان معاصــر یعنــی گــذر
از مفروضــات قبلــی کــه بــا کیفیــت و رضایــت مشــتری
را اصــل فــرض مــی کنــد و حــاال بایــد رابطــه بیــن انســان
و طبیعــت در ایــن دوره پایــداری مــورد بررســی قــرار
گیــرد .بحــران زیســت محیطــی حاکــم بــر جهــان امــروز
بایــد توســط رویکــرد ســبز توســط بنــگاه هــای اقتصــادی
بررســی و حــل شــود و مصــرف بهینــه در دســتور کار
بشــریت قــرار گیــرد.
دکتــر امامــی در بخــش مهمــی از ســخنان خود بــه رویکرد
و مزیــت مدیریــت ســبز اشــاره نمــوده و گفــت :مدیریــت
ســبز هزینــه هــای تولیــد را جهــت مصــرف بهینــه منابــع
کاهــش مــی دهــد و آلودگــی هــای زیســت محیطــی را نیز
کاهــش داده و منجــر بــه ســودآوری بنــگاه هــای اقتصــادی
مــی گــردد .در همیــن راســتا تضمیــن پایــداری در تولیــد
ایجــاد گردیــده و لــذا از محیــط زیســت پیرامــون انســان
محافظــت مــی شــود.
از نــکات مهــم و تحســین برانگیــز ایــن دوره از همایــش،
پخــش همزمــان از شــبکه آپــارات بــه صــورت زبــان اصلی
و ترجمــه ســخنرانان حاضــر در آن بــود کــه بــه ایــراد
ســخنرانی در زمینــه هــای مختلــف پرداختنــد .ضمــن اینکه
برگزیــدگان در طــی برگــزاری همایــش و در بخــش هــای
مختلــف مراســم بــه حاضریــن معرفــی گردیدنــد.
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انســان امروزیــن بــا مســائل بنیادینــی مواجــه اســت کــه برخــی
از آنــان مشــخصه دوران معاصــر و از ویژگــی هــای منحصــر
بفــرد روزگار مــا محســوب مــی گــردد .در ایــن میــان ،مــی
تــوان بــه بحــران زیســت محیطــی اشــاره داشــت کــه پیامــد
آن در گرمایــش زمیــن ،آلودگــی و تخریــب طبیعــت قابــل
ردیابــی اســت ،و همچنیــن بحــران اجتماعــی را ذکــر نمــود
کــه مشــخصه آن در خشــونت هــای خانوادگــی ،اجتماعــی،
سیاســی و همچنیــن فقــر قابــل مشــاهده اســت .جالــب توجــه
ایــن اســت کــه ایــن دو در نســبتی بــا هــم در حــال حرکــت
هســتند.
ایــن نســبت ،انســان معاصــر را در یــک فراینــد حلقــوی
زندانــی کــرده اســت و ایــن زنــدان حاصــل عملکــرد خــود
اوســت .بنــای دیوارهــای ایــن زنــدان بــر اســاس ســبک
زندگــی مصرفــی او و تغییــرات اقلیمــی بنــا شــده اســت و
تحریــک هریــک از ایــن بناهــا ،دیگــری را مســتحکمتر مــی
کنــد .ایــن زنــدان حلقــوی ،همانگونــه کــه تاکیــد گردیــد
در ابعــاد بحــران زیســت محیطــی ،همچــون آلودگــی هــوا،
آب ،خــاک و انهــدام گونــه هــای گیاهــی و حیوانــی ،و ابعــاد
اجتماعــی هماننــد خشــونت و فقــر بــر مــردم پدیــدار مــی
شــود .از آنجــا کــه ایــن بحــران ،کلیــه دســتاوردهای بشــر در
دوره هــای متعــدد تاریخــی را تحــت الشــعاع خــود دارد ،بــه
یــک مســئله فلســفی نیــز بــدل شــده اســت.
بدیــن دلیــل ،بحــران زیســت محیطــی معاصــر ،صرفــا بعنــوان
یــک موضــوع زیســت محیطــی یــا تکنولوژیکــی و یــا
اجتماعــی تحلیــل نمــی شــود ،بلکــه در چارچوب یک مســئله
فلســفی ظهــور مــی یابــد .بــه جهــت آگاهــی نســبی حاکــم بــر

جامعــه ،نســبت بــه بحــران زیســت محیطــی موجــود و آثــار
اجتماعــی -اقتصــادی و بهداشــتی آن ،ضــرورت تمرکــز
بــر اســتدالل وجــود چنیــن بحرانــی را کمرنگتــر از ســابق
نمــوده اســت.
بشــر معاصــر عــادت بــه اتخــاذ رویکــرد فنــآوری محــور(از
قبیــل فــن آوری ســبز ،هــوش مصنوعی و…) بــرای خروج
از بحرانهایــش دارد .تجربــه ســه دهــه اخیــر حکایــت از این
امــر دارد کــه خــود فــن آوری یکــی از مشــخصه هــای
ایجــاد ایــن بحرانهــا محســوب مــی گــردد.
بدیــن جهــت زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه عــاوه
بــر توجــه بــه علــم و فنــآوری ،مســئله توســعه پایــدار و
راهکارهــای خــروج از بحــران زیســت محیطــی بــا توجه به
ظرفیــت خــود انســان بــاز تعریــف گــردد .بدیــن معنــا کــه
عــاوه بــر رویکــرد تکنولــوژی محــور ،رویکــردی انســانی
نیــز بــرای خــروج از بحــران ذکــر شــده مطــرح اســت کــه
در ایــن رویکــرد ،ظرفیــت وجــودی خــود انســان مــورد
جســتجو اســت .شــاید بنظــر ایــن رویکــرد ســنتی آیــد ،امــا
بــا کمــی تامــل ،نویــن بــودن آن مشــخص مــی گــردد.
در همیــن راســتا پانزدهمیــن دوره همایــش مدیریــت ســبز
در کنــار درک اهمیــت دانــش و فنــاوری بــرای خــروج از
بحــران زیســت محیطــی معاصــر کــه بــه مســائل اجتماعــی
و بهداشــتی و سیاســی نیــز تبدیــل شــده اســت ،در نظــر
دارد تــا ایــن دوره از کنفرانــس بــر ظرفیــت وجــودی خــود
انســان تمرکــز جــدی تــری نمایــد و نویــن بــودن ایــن نــوع
از کشــف ظرفیــت بشــری را شــفاف تــر کنــد.
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معرفی انجمن مدیریت سبز ایران
انجمــن مدیریــت ســبز ایــران تشــکلی غیردولتــی و غیرانتفاعــی ( )NGOاســت
کــه در اتــاق بازرگانــی و صنایــع ومعــادن وکشــاورزی ایــران بــه ثبــت رســیده
اســت و دامنــه فعالیــت آن بــر ســازمان هــا (تولیــدی ،خدماتــی و عمومــی)
متمرکــز اســت و بــر گســترش دانــش و فرهنــگ مدیریــت ســبز کــه بــه معنــی
همگرایــی مســئولیت هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی ســازمان هــا
اســت تمرکــز دارد.
*ماموریت انجمن مدیریت سبز ایران
 ارائــه خدمــات کارشناســی مدیریــت ســبز بــه ســازمان هــا و شــرکت هــای کشــور و منطقــه با هــدف ایجــاد پایداریدر فضــای کســب و کار ،از طریــق یکپارچــه ســازی مســئولیت هــای اجتماعــی ،اقتصادی و زیســت محیطــی آنان.
 توسعه تربیت نسلی مسئولیت پذیر نسبت به محیط زیست طراحی و توسعه مدلهای  ۲۲گانه مدیریت سبز بر اساس نوع محصول،فرایند و فرهنگ سازمانی ترجمه و تالیف کتب تخصصی (تا کنون قریب بر  ۱۲۵عنوان در حدود  ۱ملیون نسخه) برگزاری مراسم و همایش های مدیریت سبز در سطح ملی و بین المللی همکاری با نهادهای بین المللی همچون بنیادجهانی انرژی و جامعه مدیریت سبز اروپا حمایت از پایان نامه های دانشجویی با هدف تعیین عناوینی کاربردی و همراستا با مدیریت سبز پاســخ بــه چالــش هــای امروزیــن زیســت محیطــی بــا تمرکــز بــر امــور فرهنگــی ،قانــون گــذاری ،مدیریــت و فــنآوری مقــدور نخواهــد بــود .در ایــن مقطــع تاریخــی انجمــن مدیریــت ســبز ایــران رویکــرد” فلســفه زیســت محیطــی”
را بــرای نخســتین بــار در کشــور پایــه گــذاری نمــوده اســت.
داد.
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اهمیت انتشار گزارشــات پایداری در ترویج

مسئولیت اجتماعی

سید رضا جمشیدی؛ روزنامه نگار

رســانه مســئولیت اجتماعــی :تعهــد پیوســته یــک ســازمان و یــا بنــگاه اقتصــادی بــرای رفتــار اخالقمــدار و
ســهیم شــدن در توســعه پایــدار از طریــق مدیریــت پیامدهــای اجتماعــی ،محیــط زیســتی و اقتصــادی فعالیتهــای خــود
بــر ذینفعــان و جامعــه بــه ویــژه در حیطههــای اثرگــذاری نمایانگــر مفهــوم مســئولیت اجتماعــی اســت.مفهومی کــه در
دو دهــه اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و یکــی از مزیــت هــای رقابتــی بنــگاه هــا و شــرکت هــا شــده اســت .یکــی از
ابزارهــای مفیــد در حرکــت بــه ســوی مســئولیت اجتماعــی شــرکت( ،)CSRگــزارش دهــی پایــداری است.شــرکت ها
در چارچــوب مســئولیت هــای اجتماعــی خــود در ایــن گــزارش بــه تشــریح فعالیــت هــا و عملکــرد خــود در ایــن زمینــه
اقــدام مــی کننــد تــا عــاوه برآگاهــی بخشــی بــه ذی نفعــان درونی(نظیــر کارکنــان ،ســهام داران و ســرمایه گــذاران) و
بیرونی(نظیــر تامیــن کننــدگان ،جوامــع محلــی پیرامــون ،محیــط زیســت و متولیــان آن) ،چارچوبــی نیــز بــرای مقایســه
عملکــرد بیــن شــرکت هــا را ارایــه مــی دهــد .گــزارش مســئولیت اجتماعــی شــرکت ،یــک گــزارش ســازمانی اســت که
در حــاوی اطالعاتــی در مــورد اثــرات مثبــت و منفــی عملکــرد ســازمان حــول ســه محــور تشــکیل دهنــده مفهــوم توســعه
پایــدار ،یعنــی اقتصــاد ،محیــط زیســت و جامعــه مــی باشــد و از گــزارش بــاب گفــت وگویــی اســت بیــن ســازمان و ذی
نفعــان درونــی و بیرونــی و وبــر درک ذینفعــان و جامعــه از ســازمان تاثیــر مــی گــذارد.

گــزارش )GRI) Global Reporting Initiative
بطــور منظم(ســاالنه) تهیــه و منتشــر مــی شــوند GRI.در قالــب
ســازمانی بیــن المللــی در زمینــه پایــداری شــرکتی کــه اســتفاده
ازگزارشدهــی پایــداری و مســئولیت اجتماعــی را بــه عنــوان
روشــی بــرای ســازمانها بــه منظــور مشــارکت درایــن حــوزه
ترویــج مــی کنــد .بــه طــور کلــی و خالصــه چارچــوب
گزارشدهــی  GRIدر واقعیــک سیســتم گزارشدهــی
اســت کــه شــاخصها و روشهایــی را بــرای اندازهگیــری
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و گزارشدهــی اثــرات و عملکــرد ســازمان در حــوزه
هــای کالن اجتماعــی ،اقتصــادی و محیــط زیســت را ارائــه
میدهد.تاکنــون مطالعــات و نظر ســنجی هایــی در خصوص
اثــرات گــزارش دهــی پایــداری انجــام شــده اســت کــه ایــن
اثــرات را مــی تــوان در دوبعــد درون ســازمانی و بــرون
ســازمانی بررســی کرد.بــه عنــوان مثــال ایــن چارچــوب
موجــب افزایــش آگاهــی در زمینــه جنبههــا و آثــار زیســت
محیطــی و همیــن طــور ریس ـکها ،فرصتهــا و ابتــکارات
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مربــوط بــه آن مــی شــود.یکی دیگــر از اثــرات ایــن
گــزارش در رابطــه بــا مدیریــت مطــرح بــوده کــه موجــب
شــفافیت در اســتراتژی هــای مدیریــت و اقدامــات مــی
شــود .و بــا تمرکــز بــر اقدامــات اثــر گــذار و اثــر بخــش
در ایــن حــوزه درنهایــت بــه خلــق ارزش بــرای مشــتریان
و ذینفعــان منتهــی مــی شــوند .شــرکت هــا و بنــگاه
هــای اقتصــادی مــی تواننــد در قالــب ایــن گــزارش هــم
تأثیــرات مثبــت و هــم تأثیــرات منفــی فعالیــت هــای و
عملکــرد هــای ســازمان خودشــان را مدیریــت مــی کنند و
بــا تولیــد اطالعــات قابــل اعتمــاد ،مرتبــط و اســتاندارد بــه
ارزیابــی صحیــح تــری از موقعیــت هــا و فرصــت هایشــان
بپردازنــد کــه همــه مــوارد ذکــر شــده منجــر بــه تصمیــم
گیــری آگاهانــه مــی شــود .گزارشــات پایــداری اهــداف،
پیــاده ســازی ،تأثیــرات و دســتاوردهای پایــداری  ،ایجــاد
اعتبــار و شــهرت ،و مشــارکت کارکنــان و دیگــر ذینفعان
کمــک شــایانی مــی کنــد.
براســاس مطالعــات داخلــی انجــام شــده نیــز مهمتریــن
دالیلــی کــه موجب نوشــتن و ارایــه گزارشــگری پایداری
شــرکت هــا و ســازمان هــا میگــردد ،الزامــات محیطــی،
مشــوقهای محیطــی ،فشــارهای محیطــی ،ویژگیهــای
فرهنگــی و اجتماعی کشــور ،ویژگیهای سیاســی کشــور
و ویژگیهــای محیــط بینالمللــی اســت .لــذا بــا مــواردی
کــه بیــان شــد بــرای دســتیابی بــه گزارشــگری پایــداری
در کشــور بایــد راهبردهایــی ماننــد مشــخص کــردن نهــاد
مســئول پایــداری ،تدویــن قوانیــن و مقــررات پایــداری،

ایجــاد کمیتــه پایــداری و مســئولیت اجتماعی در شــرکتها،
آمــوزش و آگاهــی مقولــه پایــداری ،اســتقرار نظــام کنتــرل
داخلــی و گزارشــگری اثربخــش و اســتفاده از فناوریهــای
نویــن اتخــاذ شــود .در نهایــت ،مــی تــوان گفت کــه گزارش
پایــداری شــرکتها ،میتوانــد پیامدهایــی از قبیــل افزایــش
اعتمــاد اجتماعــی ،افزایــش کیفیــت زندگــی انســانها،
حفــظ محیــط زیســت بــرای نســلهای آتــی ،رشــد بــازار
ســرمایه و حرکــت کــردن در چارچــوب اســتانداردی واحــد
و سیســتمی کــردن فعالیــت هــای اثــر بخــش را در پــی داشــته
باشــد.
در کشــور مــا بــا وجــود اینکــه از زمــان ورود مفهــوم
مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا بــه ادبیــات مدیریــت
شــرکت هــا و کســب و کارهــا ،فرصــت زیــادی گذشــته امــا
هنــوز ایــن مفهــوم در فضــای کســب و کار ایــران جایــگاه
شایســته ای پیــدا نکــرده اســت .بحــران هــای اخیــر ایــران از
قبیــل زلزلــه کرمانشــاه در ســال ، ۱۳۹۶ســیل هــای مخــرب
ســال  ۱۳۹۸و پاندمــی اخیــر کرونــا در برجســته کــردن ایــن
موضــوع و اهمیــت پرداختــن بــه ایــن ظرفیــت نقــش زیــادی
داشــتند .توســعه ایــن مفهــوم و تدویــن قوانیــن و ریــل هــای
سیاســت گــذاری در شــرایط بحــران فعلــی اقتصــاد ایــران می
توانــد راهگشــای بســیاری از مشــکالت اقتصــادی واجتماعی
جامعــه خصوصـاً حــوزه اشتغال،ســامت و بهــره وری نیروی
کار گردد.امیــد اســت کــه انتشــار گــزارش پایــداری و
انعــکاس آن بــه جامعــه بتوانــد نیــروی محرکــه خوبــی بــرای
توســعه و گســترش ایــن موضــوع در کشــورمان باشــد.
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نقش و جایگاه گزارشات پایداری در توسعه مسئولیت

پذیری اجتماعی

محمدحسن امامی دبیرکل انجمن مدیریت سبز ایران

ی هــای
رســانه مســئولیت اجتماعــی :بــا افزایــش حساســیتها نســبت بــه مســائل زیســتمحیطــی و اجتماعــی و نگرانـ 
ســهامداران ،شــرکتها در تــاش هســتند کــه بــهطــور فزاینــدهای بــه مقولــه پایــداری و مســئولیت پذیــری بپردازنــد .مدیــران
ت محیطــی و اجتماعــی نیــز پایــدار باشــد.
دریافتــهانــد کــه رشــد اقتصــادی بلندمــدت ،در گــرو رشــدی اســت کــه از لحــاظ زیسـ 
ی توانــد منجــر بــه مزیــت رقابتــی
ط زیســت ،مـ 
ت پذیــری اجتماعــی و حفاظــت از محیـ 
تعــادل میــان پیشــرفت اقتصــادی ،مســئولی 
شــود .ارزیابــی ﺗﺄثیــرات اجتماعــی ،زیســتمحیطــی و اقتصــادی فعالیتهــای ســازمان ،اقدامــی بســیار مهــم در اتخــاذ تصمیمــات
اثربخــش عملیاتــی و ســرمای ه گــذاری ،جهــت دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی و اهــداف ذینفعــان مختلــف ،محســوب مــیشــود.
در نــگاه بــه مقولــه پایــداری ،مدلــی تحــت عنوان”تخممــرغ
ســرخ کــرده” کــه بســیار معنــادار اســت ،توســعه یافتــه اســت.
در ایــن جــا پایــداری بــه صــورت شــرایطی تعریــف شــده کــه
در آن اقتصــاد در محــدوده تعییــن شــده توســط ارزشهــای
اجتماعــی مثــل برابــری ،عدالــت و آزادی عمــل میکنــد
و اجتمــاع در چارچــوب محدودیتهــای بــو م شــناختی
ســختگیرانهای شــکوفا میشــود کــه جهــان طبیعــی بــرای
آن تعییــن کــرده اســت .ایــن مــدل چارچوبــی بســیار محک ـم
بــرای مدیریــت و اندازهگیــری پیشــرفت بــه ســوی پایــداری بــه
دســت میدهــد .البتــه کــه دایــر ه ســادهای کــه محیــطزیســت
ت محیطــی را بــه خوبــی نشــان
خوانــده میشــود ،مســائل زیسـ 
نمیدهــد و حتــی تعریــف یــک جامعـ ه عادالنــه و برابــر ،از آن
هــم پیچیدهتــر اســت.
 اقدامهــای داوطلبانـهای کــه کســب و کارهــا ،عــاوه بــربــا مــروری بــر ادبیــات موضــوع ایــن حــوزه در بســتر مدیریــت انطبــاق بــا الزامــات قانونــی کمینــه ،بــه منظــور پاســخگویی
و فعالیــت شــرکتها درم ـ 
ی یابیــم کــه توجــه بــه ایــن رویکــرد بــه منافــع رقابتــی خــود و منافــع جامعــه انجــام میدهنــد.
تحــت عناویــن و اصطالحــات گوناگونــی ماننــد مســئولیت (دولــت انگلســتان)
اجتماعــی شــرکتی ،مســئولیتپذیــری ســازمانی ،شــهروندی  -مفهومــی کــه طبــق آن ســازمانها مســائل اجتماعــی و
شــرکتی و مدیریــت مســئوالنه شــرکت مطــرح شــده اســت .زیســت محیطــی ناشــی از عملیــات کســب و کاری خــود
در ایــن مــدل از عنــوان مســئولی 
ت پذیــری اجتماعــی شــرکت ،و تعامــل خویــش را بــا ذینفعانشــان بــه صــورت داوطلبانــه
بــرای کلیــه برنامــههــا و اقداماتــی کــه بــه منظــور ایجــاد تعــادل یکپارچــه میســازند( .کمیســیون اروپــا)
میــان جنبــ ه هــای اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســ 
ت محیطــی  -پذیــرش ایــن کــه ســازمانها بایــد نــه تنهــا در قبــال
توســط شــرکتها بــه اجــرا درمـ 
ی آینــد ،اســتفاده مــیشــود .در عملکــرد مالــی خــود بلکــه در قبــال تاثیــر فعالیتهایشــان
ط زیســت پاســخگو باشــند.
ســطح بیــنالمللــی تعاریف متعــددی بــرای موضوع مســئولیت در جامعــه و یــا بــر محیــ 
پذیــری اجتماعــی شــرکت ارائه شــده اســت که برخــی از آن (کنفدراســیون صنایــع اروپــا)
هــا عبارتنــد از:
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 تعهــد مــداوم صاحبــان کســب و کار بــه رفتــار اخالقــی و کمــک بــه رشــد اقتصــادی همزمــان بــا بهســازی کیفیــت زندگــینیــروی کار و اعضــای خانوادههایشــان و نیــز مــردم کشــور و جامعــه در مقیــاس وســیع( .شــورای جهانــی کســب و کار بــرای
توســعه پایدار)

در راســتای کمــک بــه شــرکتها بــرای اتخــاذ
رویکــردی مســئوالنه در مدیریــت کســب و
کارشــان ،اصــول ،دســتورالعملها و مدلهــای
مختلفــی تدویــن شــده اســت .بــه عنــوان نمونــه
ی تــوان نــه اصــل زیــر را در حــوزه مســئولیت
مـ 
پذیــری شــرکتی نــام بــرد:
 اخالقیــات :شــرکت اســتانداردها و اقدامــات اخالقــی رادر رابطــه بــا تمــام ذینفعــان ،ایجــاد ،ترویــج ،کنتــرل و حفــظ
مــی نماید.
 نظــام راهبــری :شــرکت تمــام منابــع خــود را بــه طــوراثربخــش و باوجــدان مدیریــت میکنــد .وظیفــه امانتــداری
هیئــت مدیــره و مدیــران نســبت بــه منافــع تمــام ذینفعــان بــه
رســمیت شــناخته مــیشــود.
 شــفافیت :شــرکت از طریــق ارائــه بــه موقــع اطالعــاتدر مــورد محصــوالت ،خدمــات ،و فعالیتهایــش ،اتخــاذ
ی کنــد.
تصمیماتــی آگاهانــه را بــرای ذینفعــان امکانپذیــر مـ 
 روابــط کســب و کار :شــرکت تجارتــی منصفانــه را باﺗﺄمینکننــدگان ،توزیعکننــدگان و شــرکایش در پیــش م ـی
گیرد.

بازگشــت مالــی :شــرکت از طریــق نــرخ رقابتــی
بازگشــت ســرمایه و حفاظــت از دارایــیهــا ،بــه جبــران
ی پــردازد.
ن کننــدگان ســرمایه مــ 
خدمــات ﺗﺄمیــ 
مشــارکت بــا جوامــع محلــی :شــرکت روابــط
دوجانب ـ ه ای را بــا جامعــه محلــی در محــل فعالیــت خــود
ی دهــد و در آن بــه فرهنــگ ،بســتر اجتماعــی ،و
توســعه مـ 
ی کنــد.
نیازهــای آن جامعــه توجــه مــ 
ارزش محصــوالت و خدمــات :شــرکت بــه نیازهــا،
آمــال و حقــوق مشــتریان خــود احتــرام گذاشــته و تــاش
میکنــد کــه بیشــترین ارزش محصــوالت و خدمــات را ارائــه
نمایــد.
اقدامــات کاری و اســتخدامی :شــرکت در برنامــه
هــای مدیریــت منابــع انســانی مشــارکت داشــته و توســعه
حرفهــای کارکنــان ،تنــوع ،و توانمندســازی را ترویــج مــی
کنــد.
حفاظــت از محیــط زیســت :شــرکت بــرای حفاظــت
ط زیســت تــاش میکنــد ،و از طریــق
و احیــای محیــ 
محصــوالت ،خدمــات ،فرایندهــا و ســایر فعالیتهایــش بــه
ی پــردازد.
ترویــج توســعه پایــدار مــ 
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کتاب اقدامات مسئولیت
اجتماعی شرکت ها
رسانه مسئولیت
اجتماعی:
ایــن کتــاب در
کنــار رســانه تخصصــی
مســئولیت اجتماعــی بــه
دنبــال تحقق مســئولیت
اجتماعــی بــه عنــوان
یکــی از مفاهیــم کلیدی
در راســتای توســعه
پایــدار و حــل مشــکالت جامعــه
اســت.

بــه همیــن دلیــل نیــز بــا محــور قــرار دادن مفاهیــم کلیدی
و تعییــن کننــده ،بــرای تقویــت مســئولیت اجتماعــی
در جامعــه ایــران ،گام بلنــدی در راســتای شــکوفایی و
بالندگــی زندگــی اجتماعــی مــردم برداشــته اســت.
حقــوق بشــر و شــهروندی ،مســئولیت اجتماعــی شــرکت
هــا ،امــور خیریــه و خدمــات عــام المنفعه ،اخالق زیســتی
و محیــط زیســت از جملــه مهــم ترین مفاهیمی اســت که
رســانه مســئولیت اجتماعــی آن هــا را بــه عنــوان مفاهیــم
کلیــدی جامعــه ایــران قلمــداد مــی کنــد.
بــه همیــن دلیــل معرفــی و تحلیــل آســیب هــای اجتماعی
جهــت ایجــاد حساســیت و اقدامــات بــرای رفــع آن هــا،
کنــش گــری رســانه ای و طرح پرســش از متولیان انتشــار
گــزارش هــا ،اقدامــات و عملکردهای مثبــت و تاثیرگذار
کــه در درک بهتــر مســئولیت اجتماعــی تاثیرگذار اســت
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
بــه ایــن منظــور تــاش نمــوده ایــم بــا بررســی و تجمیــع
کارکردهــا و عملکردهــای شــرکت و موسســات کــه در

حــوزه مســئولیت اجتماعــی دارای ســابقه ،گــزارش
و عملکــرد هســتند ،ضمــن تشــویق و ارج نهــادن بــه
اینگونــه اقدامــات زمینــه هــای الزم جهــت معرفــی
نمونــه هــای علمــی و عملــی و اقدامــات صــورت
گرفتــه را فراهــم نماییــم.
ایــن کتــاب بصــورت مســتمر ،گزارشــات و اقدامــات
شــرکت ،ســازمان هــا ،نهادهــای حاکمیتــی و تشــکل
هــای علمــی انجمــن هــا و تشــکل هــای مــردم نهــاد را
جمــع آوری ،تنظیــم و چــاپ و عرضــه خواهــد نمــود و
امیــدوار اســت در جهــت ترویــج مســئولیت اجتماعــی
موفــق باشــد.
در ایــن راســتا دســت پرمهــر اندیشــمندان ،اســاتید
دانشــگاه و مدیــران کشــور عالقــه منــد بــه همــکاری در
حــوزه مســئولیت اجتماعــی کــه دارای مقالــه ،محتــوا و
عملکــرد در ایــن زمینــه هســتند را بــه گرمی می فشــاریم.
سیدرضا جمشیدی

