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بررسی سیاستگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان

چکیده
مسئولیت اجتماعی شــرکت ها در دنیای امروز نقش مهمی در توسعه 
پایدار جوامع و جبران آســیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط 
 زیست و ســاختار اجتماعی مناطق محلی دارد. این حوزه که در دنیای 
امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه پیش می رود در ایران 
نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف ظهور و بروز داشته است. گزارش 
حاضر ضمن بررسی قوانین ایران و جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی 
شــرکت ها و چالش های این حوزه و ارزیابی این قوانین، پیشنهادهای 
سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی بیشتر این حوزه ارائه کرده است. 
اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد امکان در یک قانون و ایجاد متولی 
واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن 
کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر دســتگاه های دولتی و شرکت ها 

تسهیل شود. همچنین خألهای قانونی مانند شفافیت شرکت ها و الزام 
ایشان به ارائه گزارش در حوزه مســئولیت اجتماعی شرکت ها، حفظ 
حریم خصوصی مصرف کنندگان و تقویت تشکل های کارگری باید در 
قانون جدید گنجانده شود. از دیگر موارد ضروری در حوزه سیاستگذاری 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تقویت ضمانت های اجرایی قوانین موجود 
به ویژه در حوزه محیط  زیست، مشوق های مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش 
سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای اســت. درنهایت باید توجه 
داشت که شرکت ها پیش از تأسیس با توجه به ایجاد تغییر در مؤلفه های 
جمعیتی و امکانات محلی باید به فراهم آوردن امکانات الزم نســبت به 

تغییرات حادث در آن مکان ملزم شوند.
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بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان

خالصه مدیریتی 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های 
اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر جامعه دارند. پژوهشگران حوزه 
سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت 
به جامعه، محیط   زیست، بهبود زندگی و سالمت کارکنان، شهروندان و 
سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های 
زیست محیطی، ایمنی و سالمت محیط کار، ایجاد فرصت های برابر شغلی، 
ارتقای کیفیت محصوالت شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء الینفک 
مطالبات اندیشمندان علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های 
تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که تحقیقات مختلفی 
نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد 

جامعه به آنها و بالطبع بر فروش محصوالت و خدمات آنها داشته است.
درواقع مسئولیت اجتماعی شــرکت ها در دنیای امروز نقش مهمی در 
توسعه پایدار جوامع و جبران آسیب های کارخانجات و شرکت ها به محیط  
زیست و ساختار اجتماعی مناطق محلی دارد. البته این حوزه چالش هایی 

نیز دارد که عبارتند از: 
سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مسئولیت اجتماعی شرکت ها، 
مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی، امکان پول شویی 
در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و چالش جایگاه مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها در طیف فعالیت های اجتماعی و اقتصادی؛ که 

در این گزارش به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.
در بخش بعدی این گزارش ضمن بررســی اســناد بین المللی و قوانین 
موجود در ایران، این نتیجه حاصل شده است که حوزه مسئولیت اجتماعی 

شــرکت ها در دنیای امروز به صورت ترکیب تقنین و فعالیت داوطلبانه 
پیش می رود و در ایران نیز به صورت پراکنــده در قوانین مختلف ظهور 
و بروز داشته است. مهم ترین چالش در قوانین موجود در ایران عبارتند 
از: قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت، ضمانت اجرایی 
ضعیف، پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری، نبود قوانین 
در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ضعف در 

مشوق ها.
درنهایت این گزارش پیشنهادهای سیاستی مختلفی را برای کارآمدسازی 
بیشتر این حوزه ارائه کرده اســت. اولین پیشنهاد تجمیع قوانین تا حد 
امکان در یک قانون و ایجاد متولی واحد رسیدگی به آن در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است تا ضمن کارآمدی بیشتر این حوزه، نظارت بر 
دستگاه های دولتی و شرکت ها تسهیل شود. همچنین خألهای قانونی 
مانند شفافیت شرکت ها و الزام ایشان به ارائه گزارش در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها، حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان و تقویت 
تشکل های کارگری باید در قانون جدید گنجانده شــود. از دیگر موارد 
ضروری در حوزه سیاســتگذاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
تقویت ضمانت های اجرایی قوانین موجود به ویژه در حوزه محیط  زیست، 
مشوق های مالیاتی هدفمند و تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز 
توسعه ای است. درنهایت نیز باید توجه داشت که شرکت ها پیش از تأسیس 
با توجه به ایجاد تغییر در مؤلفه های جمعیتی و امکانات محلی باید ملزم به 
فراهم آوردن امکانات الزم با توجه به تغییرات حادث در آن مکان شوند. 

جدول زیر مهم ترین محورهای پیشنهادی این گزارش را نشان می دهد.

راهبردحوزه پیشنهادیردیف

الزام شرکت ها به گزارش سالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت هاتقنین۱

تولی گری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دولتتقنین۲

تقنین موارد نوظهور و کمتر توجه شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت هاتقنین۳

تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجودتقنین۴

دائمی شدن جزء »2« بند »الف« ماده )80( برنامه ششم توسعه به صورت الزام آور تقنین۵

نظارت مجلس بر میزان اجرایی شدن قوانین موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تمرکز بر حوزه محیط نظارت6
 زیست

تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نظارت ـ تقنین7

تقویت تشکل های کارگری و عدالت در فضای کارتقنین8

ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جامعه از طریق وزارتخانه های مرتبط با این حوزهنظارت9

مشوق های مالیاتی هدفمندتقنین10

تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای و جلوگیری از فعالیت های توسعه ای شرکت های زیان دهتقنین۱۱
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مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها، تعهداتی است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های تجاری در برابر 
جامعه دارند. پژوهشگران حوزه سیاستگذاری معتقدند واحدهای تجاری فراتر از مسائل اقتصادی نسبت 
به جامعه، محیط   زیست، بهبود زندگی و ســالمت کارکنان، شهروندان و سایر ذی نفعان مسئولیت دارند. 
از اواسط قرن بیستم کنترل آلودگی های زیســت محیطی، ایمنی و سالمت محیط کار، ایجاد فرصت های 
برابر شغلی، ارتقای کیفیت محصوالت شرکت و رعایت حقوق کارگران، جزء الینفک مطالبات اندیشمندان 
علوم اجتماعی و جامعه از کارخانجات و شرکت های تجاری بوده است. این مطالبه تا آنجا گسترش یافته که 
تحقیقات مختلفی نشان می دهند بی توجهی شرکت ها به این حوزه تأثیرات جدی بر اعتماد جامعه به آنها و 

بالطبع بر فروش محصوالت و خدمات آنها داشته است )حساس یگانه و برزگر، 1393(.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها نخستین بار در دهه ۵۰ میالدی توسط هاوارد راثمن بوئن مطرح شد. وی در 
کتاب معروف خود یعنی »مسئولیت اجتماعی تاجر« تاجر را مسئول سیاست ها و تصمیمات تجاری خود 

دانست و اینچنین مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در علوم اجتماعی مطرح شد. )بوئن، 19۵3(
به موازات گسترش صنعت در نیمه دوم قرن بیستم و مخاطرات زیست محیطی و مشکالت کارگران، مفهوم 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها توســعه یافت و مخاطبان و طرفداران بیشــتری پیدا کرد. هرچند نگرش 
اقتصادی حاکم بر این دوره در سیاستگذاران و سیاستمداران جناح راست اقتصادی مانع از آن می شد که این 
مفهوم در سیاستگذاری کشورهای جهان جایگاهی جدی پیدا کند، اما به تدریج با گسترش پارادایم اجتماعی 
در برنامه های توسعه و ادبیات انتقادی در انتهای قرن بیستم اولین معاهده مهم جهانی در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها انعقاد یافت. در سال 1999 به پیشنهاد کوفی عنان دبیر وقت سازمان ملل مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها در معاهده جهانی Global Impact گنجانده شد که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. این 
معاهده هرچند غیرالزام آور بود، اما 9 اصل را در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها مطرح کرد؛ این 9 اصل 

به شرح زیر هستند: )پنداشته پور، 1399(
اصل اول: شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و بازرگانان باید در حوزه فعالیت و نفوذ خود از حقوق بشر حمایت 

کنند و به آن احترام بگذارند.
اصل دوم: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تضمین نمایند که نقشی در نقض حقوق بشر ندارند.

اصل سوم: شرکت ها و بنگاه ها و به طور کلی بخش خصوصی باید از آزادی انجمن ها و سندیکاها و شناسایی 
مؤثرترین حقوق مذاکره و قدرت عمل دســته جمعی حمایت نمایند و حق چانه زنی متقابل را به رسمیت 

بشناسند.
اصل چهارم: شرکت ها باید در حذف کامل هرگونه کار اجباری بکوشند.

اصل پنجم: شرکت ها باید به طور مؤثری کار کودکان را ملغی اعالم کنند.
اصل ششم: شرکت ها باید هرگونه تبعیض شغلی را منع کنند.

اصل هفتم: شرکت ها و بنگاه ها باید حامی رویکرد پیشگیرانه در مقابل مشکالت محیط زیست باشند.
اصل هشتم: شــرکت ها باید متعهد گردند که در محافظت از محیط زیست، مسئولیت بیشتری را برعهده 

گیرند و پیشقدم شوند.
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بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان

اصل نهم: شرکت ها باید در تشویق توسعه و گسترش فناوری سازگار با محیط زیست بکوشند.
پس از این معاهده بود که به تدریج کشورهای مختلف جهان سعی بر تنظیم قوانین و مقرراتی در این حوزه 
کردند که امری بسیار جدید و به روز بوده است. اما پیش از رسیدگی به قوانین این حوزه در ایران و جهان باید 
ماهیت و ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها بررسی شود تا چارچوب نظری منسجمی برای تحلیل 

این حوزه به دست آید.
برخی مسئولیت اجتماعی شرکت ها را از منظر فایده گرایانه بررسی می کنند و با نگاهی ابزاری به این مقوله 
معتقدند عمل به تعهدات اجتماعی شرکت در دنیای امروز موجب استقبال مخاطبین از شرکت و درنهایت 
افزایش سود آن خواهد شد. تحقیقات مختلفی در ســطح ایران و جهان نشان می دهند که رابطه مثبت و 

معناداری میان سود مالی و عملکرد اجتماعی شرکت ها وجود دارد. )سونگ، ۲۰1۷ و شهسواری، 139۷(
اما در مقابل این نگرش اقتصادی برخی معتقدند این مفهوم را باید با منطقی اجتماعی تحلیل کرد و سایر 
پدیده های اقتصادی و سیاسی باید در حاشیه یا به عنوان پیامدهای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در نظر 
گرفته شــوند؛ چراکه ماهیت کنش و هدف آن نمی توانند مغایر باشند و در بلندمدت ماهیت کنش به نفع 
هدف آن استحاله می شود و در این موضوع کنش اجتماعی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ماهیتی اقتصادی 
پیدا کرده و دریافت سود اقتصادی بر اهداف اجتماعی غلبه می یابد. در منطق اجتماعی هر فرد حقیقی و 
حقوقی نسبت به جایگاه و حوزه فعالیت خود، نسبت به رفع مشکالت و پیشرفت جامعه مسئولیت دارند. 
حوزه کاری شرکت ها نیز با روشن شدن ذی نفعان این حوزه مشــخص می شود. ذی نفعان یک شرکت یا 
سازمان عبارتند از: »هر گروه قابل شناسایی یا هر شخصی که روی تحقق اهداف سازمان اثرگذار است یا 

تحقق اهداف سازمان بر او یا آنها اثرگذار باشد«. )اشرفی و همکاران، 139۸(
مخاطب مسئولیت های اجتماعی شرکت ها در چهار دسته کلی می گنجند که عبارتند از: 1. محیط زیست، 

۲. کارکنان شرکت، 3. مخاطبان و مصرف کنندگان شرکت، ۴. جامعه.
در قبال محیط  زیست شرکت ها موظفند حداقل به همان میزانی که فرایندهایشان به طبیعت لطمه می زنند، 

مشکالت زیست محیطی ایجاد شده را جبران و رفع کنند. 
در برابر کارکنان شرکت، شرکت موظف است که سالمت جســمی و روانی ایشان را تأمین کرده و ضمن 
حفاظت از کارگران در قبال مخاطرات محیط کار، تأمین و رفاه اجتماعی ایشــان را فراهم آورد. همچنین 
شرکت موظف است بسترهای تشکل یابی کارکنان و مشارکت آنان در حوزه هایی که نیاز به تصمیم گیری 

مشترک وجود دارد را فراهم کند.
در برابر مخاطبان و مصرف کنندگان، شرکت موظف است که محصوالت و خدماتی را ایجاد کند که مخاطرات 
جسمی و روانی برای ایشان ایجاد نشود و حتی االمکان بسترهایی را برای نظرسنجی از مخاطبین و اعمال نظر 

آنان فراهم کند.
درنهایت نیز شرکت موظف است تا به عنوان یک شخصیت حقوقی فعال در جامعه تعهدات خود نسبت به 
توسعه جامعه را انجام دهد؛ چراکه از ظرفیت های مختلف همان جامعه مانند آموزشی که کارگران در نظام 

آموزشی جامعه دیده اند، استفاده کرده است.
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مسائل مرتبط با مسئولیت های اجتماعی شرکت ها
 سوءاستفاده سیاسی و اجتماعی از مســئولیت اجتماعی 

شرکت ها
مســئولیت اجتماعی شــرکت ها اگرچــه در ذات خود یــک فعالیت 
بشردوستانه و اجتماعی است، اما می تواند دستخوش مقاصد سیاسی 
و اجتماعی ناسالم قرار گیرد. قرار دادن مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
به عنوان پلی برای برقراری روابط سیاسی و ارتقای سیاسی در حکومت ها 
یکی از چالش های عمده و اساسی این حوزه در تمام جهان است. متداول 
است که شرکت ها قسمتی از بودجه های در اختیار را با تصمیم هیئت 
مدیره یا قوانین و مقررات داخلی یا بــه اختیار مدیر برای هزینه کرد در 
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها قرار می دهند و کارشناسان معتقدند 
که هزینه های مسئولیت اجتماعی شــرکت ها می تواند برای کم  کردن 
فشار سیاسیون بر شــرکت در موارد نقض قانون توسط شرکت باشد یا 
مسئولین شرکت برای ارتقای جایگاه سیاسی خود منابع مالی مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها را در محل مورد نظر سیاسیون برای افزایش قدرت 

ایشان هزینه نمایند. )گریندورفور1، ۲۰1۸(
این موضوع وقتی بغرنج تر می شود که دولت به نحوی از انحا در شرکت ها 
سهیم باشد. در این صورت اهرم فشار دولت بر شرکت بیشتر خواهد شد 
و حتی قوای ناظر دولت مانند قوای مقننه و قضائیه ممکن است با فشار بر 
مسئولین دولتی آن شرکت ها، منابع مسئولیت اجتماعی شرکت ها را در 
مسیر دلخواه خود هزینه کنند که ممکن است با مسیر توسعه آن کشور 

و جامعه نیز در تغایر باشد.

 مسئولیت پذیری درک شده و پدیده سبزشویی2
»مسئولیت اجتماعی درک شده« مســئله بسیار مهمی است که کمتر 
مورد توجه صاحب نظــران این حوزه قــرار گرفته اســت. این مفهوم 
میزان ادراک مشتری از مســئولیت پذیری اجتماعی شرکت را نشان 
می دهد. در تشــریح دقیق تر این مفهوم می توان گفت همیشه میزان 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، با آنچه در جامعه از جانب مشتری 
ادراک می شود، یکسان نیســت. این مسئله می تواند به دالیل مختلفی 
همچون »اطالع رسانی نامناسب« شــرکت درباره اقدامات مسئوالنه 
آن به مشتریان، »بی اعتمادی مشــتری« به اقدامات مسئوالنه شرکت 
به دلیل داشتن تجربه های منفی گذشــته از نام تجاری شرکت یا حتی 
»بی اهمیتی آن نوع از اقدامات مسئوالنه شرکت برای مشتری« باشد. 
تفکیک مســئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از مســئولیت پذیری 
اجتماعی درک شــده آنها به این دلیل اهمیت دارد که آنچه بر نگرش و 
رفتار مشتری تأثیر می گذارد، مســئولیت پذیری اجتماعی درک شده 
شــرکت اســت نه صرف انجام کارهایی در غالب مســئولیت پذیری 

1. Greendorfer
2. Greenwashing

اجتماعی. )مهدی زاده ، رســتم و همکاران، 1۴۰۰(. افزایش روزافزون 
مصرف کنندگان آگاه و دغدغه مند به مسائل اجتماعی و محیط  زیستی 
باعث شده تا بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک دنیا برای رقابت در 
افزایش ســهم خود از بازار اقدام به سبزشویی کنند. سبزشویی واژه ای 
است که به دورویی انسان های به ظاهر دوستدار محیط  زیست اشاره دارد. 
به این صورت که با نام حمایت از محیط  زیست به محیط  زیست صدمه 
می زنند. برای بیان سبزشویی اغلب به این موضوع استناد می شود که 
بیش از آنکه واقعاً در مسیر دوستی با محیط  زیست فعالیت کنند، برای 
نمایش آن تبلیغ و هزینه می کنند. نخستین بار در سال 19۸۶ محقق 
آمریکایی به نام جی وسترولت واژه سبزشویی را در معنای »دست آویز 
کردن دوستداری محیط  زیست برای کسب منفعت مالی بیشتر« به کار 
برد)De Freitas Netto et al, ۲۰۲۰(. به عنوان مثال شــرکت 
کوکاکوال نوشابه های جدیدی را با برچسب سبز روانه بازار کرده است و 
با این اقدام تالش می کند این محصول را ارگانیک و حامی محیط  زیست 
معرفی نماید در صورتی که قند بسیار باالی این محصول و بسته بندی 
پالستیکی آن کاماًل مخالف تصویر ارائه شده از این محصول است. شرکت 
مک دونالد در سال ۲۰19 برای اینکه خود را طرفدار محیط  زیست نشان 
دهد نی های پالســتیکی خود را حذف و نی های کاغذی تولید کرد، اما 
این نی ها نیز قابل بازیافت نبودند و برای این اقدام بسیاری از جنگل ها 
نیز تخریب شدند. پیامد این رفتار، سردرگمی مصرف کننده در شناسایی 
محصوالت سازگار با محیط  زیست و در پی آن، بی اعتمادی به شرکت ها و 
 .)۲۰۲۰ ,Braga Junior et al( مسئولیت های اجتماعی آنهاست
در ایران نیز برای جلب مشتری از سبزشویی استفاده شده است. سایت 
دیوار در بیلبوردهای تبلیغاتی در کنار نشــان تجاری خود از تصاویری 
استفاده می کند که نشــان دهنده از بین رفتن تدریجی محیط  زیست 
است و در حاشــیه آن عباراتی مانند »نابودی کمتر منابع آب، با کاالی 
دست دوم« و »نجات زمین با دســت  دوم« درج می کند در صورتی که 
در این بستر محدودیتی برای فروش کاالی مخرب محیط  زیست وجود 
ندارد یا اینکه در بسیاری از هتل های کشور که از محصوالت پالستیکی، 
مواد شوینده بی کیفیت و سایر مواد ناسازگار با محیط  زیست استفاده 
می کنند، مشاهده می شــود برای ترغیب مســافرین به مصرف کمتر 
دستمال کاغذی، تصویر درخت های بریده شده را در کنار این محصوالت 
درج می کنند یا برای اینکه کمتر متحمل پرداخت هزینه شستشو شوند، 
روی بسته بندی حوله ها به مسافر هشدار می دهند که شستشوی حوله، 
آب و مواد شوینده زیادی مصرف می کند و این کار و پسماندهای ناشی 
از آن به محیط  زیست آسیب می رساند؛ اما درواقع این طرفداری ها صرفاً 
پوسته ای برای کاهش هزینه های سربار و عملیاتی شرکت است. ازاین رو 
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بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان

بسیار مهم اســت که در سیاســتگذاری ها و فرایند نظارت بر عملکرد 
شرکت ها پدیده سبزشویی از مسئولیت اجتماعی آنها تمییز داده شود.

 امکان پولشویی1 در بستر مسئولیت اجتماعی شرکت ها
پولشویی یکی از مهم ترین جرائم اقتصادی است که امروزه رواج زیادی 
یافته و قلمرو وســیعی دارد، به شــکلی که بخش زیادی از جرائم را در 
برمی گیرد. پولشویی که عبارت اســت از: پنهان کردن یا تطهیر منشأ 
درآمدهای نامشــروع و غیرقانونی، از طرق گوناگونی صورت می گیرد. 
درواقع پولشــویی پردازش عواید مجرمانه برای پنهان کردن منشــأ 
غیرقانونی آنهاست. شناسایی این فرایند از اهمیت حیاتی برخوردار است، 
زیرا مجرم را قادر می سازد تا از این سودها بدون به خطر انداختن منبع 
آنها بهره مند شود )Asian Development Bank,۲۰۰3(. به 
اعتقاد باجالنی و حسینی )139۷( مفسدان اقتصادی بیشتر از طرق زیر 

به این امر مبادرت می کنند:
1 استفاده از سیستم بانکی

2 استفاده از سیستم بانکی موازی

3 استفاده از بانک های کارگزار

4 افتتاح حساب با هویت مجعول

5 آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل ونقل

6 عرضه کنندگان کاالی گران قیمت

7 دفاتر اسناد رسمی

8 تأسیس شرکت  سرمایه گذاری مسکن

9 تأسیس شرکت های بیمه

10 استفاده از کازینو

11 استفاده از بورس اوراق بهادار

12 فعالیت تحت عنوان خیریه

شرکت ها مشــتاق هســتند از نزدیک با نهاد های مردمی کار کنند تا 
بدین وسیله ارتباط خود را با جامعه و خیریه ها بهتر کنند. شرکت ها به 
این مهم پی  برده اند که اثرات اجتماعی فعالیت هایشان در پذیرش آنها 
توسط جامعه بسیار تأثیرگذار است. ازاین رو بیشتر با خیریه ها، انجمن ها 
و سایر گونه های تشکل های مردم نهاد شریک می شوند، با مشارکت آنها 
مسائل اصلی خود را تعیین می کنند و برای آنها استراتژی های مناسب 
طراحی می کنند و درنهایت منابع شرکت را به نحوی تخصیص می دهند 
تا بهترین بهره را از ظرفیت های تشکل های مردم نهاد ببرند. در این میان 
برای شرکت ها و افراد سودجو نیز این ظرفیت ها در دسترس است. یکی 
از روش های مخفی کردن منشأ نامشروع پول برای مفسدین اقتصادی، 
تأسیس خیریه ها و فعالیت مجرمانه تحت پوشش فعالیت های خیریه ای 
است. سازمان ها و مؤسســات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم 

1. Money Laundering
2. Social Purpose Organizations (SPO)
3. Social Purpose Action Agenda for Canada.

هستند و به دلیل ماهیت خیرخواهانه  آنها، احتمال کشف جرم در آنها 
کمتر است، به همین سبب نیز بســتر های مستعدی برای پول شویی و 
سوءاستفاده های مالی این گونه شرکت ها و مفسدان اقتصادی و سیاسی 
به شــمار می روند. مجرمین با بهره گیری از عدم شفافیت در عملکرد و 
فعالیت های مالی مؤسســات خیریه، آن را مأمن مناسبی جهت تطهیر 
پول های ناپاک خود یافته اند و با تأسیس خیریه و تشکل های مردم نهاد 
و همچنین تخصیص منابع مالی و غیرمالی برای مقاصد سوء اقتصادی 
و سیاسی خود بهره می برند. با توجه به آنچه گفته شد، در شرایطی که 
بستر نظارت و شفافیت مالی و عملیاتی معیوب باشد، بروز پدیده شوم 
پول شویی به بهانه انجام مسئولیت اجتماعی شرکت ها بسیار محتمل 

است. )باجالنی و حسینی، 139۷(

 چالش جایگاه مســئولیت اجتماعی شــرکت ها در طیف 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی

انتخاب نوع فعالیت توسط مؤسسان یک نهاد و بنگاه با توجه به اهداف 
ایشان از کار اهمیت فراوانی دارد؛ چه بســا انتخاب یک شرکت تجاری 
بــرای فعالیت های اجتماعی مشــکالت متعددی برای فــرد و جامعه 
پدید می آورد. برای تشریح این موضوع نخســت باید SPO یا همان 
»سازمان های با اهداف اجتماعی«۲را شناخت. براساس »دستورالعمل 
اجرایی برای اهداف اجتماعی در کانادا«3 در ســال ۲۰۲۰ پیش بینی 
شــد که تا ســال ۲۰3۰ حداقل ۸۰ درصد از محصوالت شرکت های 
دولتی، خصوصی و ســازمان های غیرانتفاعی فعال در کانادا در زمینه 
 The Social( .ها باشــدSPO کاال و خدمات اجتماعی و از طریق

)۲۰۲۰ ,Purpose Institute
این ســازمان ها در طیفی قرار می گیرند که یک  سوی آن خیریه های 
ســنتی برای تأثیرگذاری صرفاً اجتماعی در جامعه قرار دارند و سوی 
دیگر آن بنگاه های سنتی برای کسب منافع اقتصادی هستند. گام دوم 
پس از خیریه های سنتی به تشکل هایی تعلق دارد که برای تأمین منابع 
خود اقدام بــه نوآوری ها و درآمدزایی های مرتبــط با اهداف اجتماعی 
می کنند. این تشــکل ها مطالبه گری می کنند، درآمدزایی می کنند و 
در تصمیم سازی های دولتی مشــارکت  دارند. تمامی این اقدامات در 
جهت تعمیق ارزش های اجتماعی در جامعه اســت. بــرای این گونه از 
نهادها به مانند خیریه های سنتی، کسب ســود معنا و اعتباری ندارد و 
درآمدهای حاصله از فعالیت آنها در راستای بهبود وضعیت جامعه هدف  
هزینه خواهد شد؛ لکن برای تأمین هزینه  برنامه های درآمدزایی و تأمین 
هزینه های سربار و پرسنلی در کنار تأثیرگذاری اجتماعی باید نیم نگاهی 
به صرفه اقتصادی و کسب ســود از فعالیت های خود نیز داشته باشند. 
در طرف مقابل نیز، پس از بنگاه های سنتی، شــرکت هایی با استفاده 
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از ظرفیت مسئولیت  اجتماعی شــرکت ها قرار می گیرند. شرکت های 
تولیدی و سرمایه گذاری با رویکردی اجتماعی اقدام به فعالیت اقتصادی 
می کنند، اما کسب ســود )هرچند کمتر از بنگاه های سنتی( و افزایش 
دارایی صاحبان سرمایه، همچنان مأموریت و هدف غایی آنهاست. پس 
از این دو مرحله، کسب وکارهای اجتماعی معرفی می شوند. جایی که 
منفعت اقتصادی و سود از طریق انجام فعالیت هایی کسب می شود که 
ماهیت و آثار اجتماعی مثبت در جامعه دارند و هرچه الگوی کسب وکار 
اجتماعی به ســمت CSR و بنگاه های سنتی پیش می رود، تمایل به 
کسب ســود در حوزه اجتماعی رنگ و بوی بیشتری می گیرد و هرچه 
به سمت تشکل های مردم نهاد و خیریه های سنتی پیش می رود اهداف 

 European Venture ( .عام المنفعه آن برجســته تر می شــود
.)2015 ,Philanthropy Association

بنابراین فعالیت شرکت ها را نباید در زمره فعالیت های غیرانتفاعی در نظر 
گرفت، هرچند نفس مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز نباید اقتصادی 
در نظر گرفته شود، بلکه فعالیت های اجتماعی )به نحو درهم تنیده( است 
که توسط یک بنگاه اقتصادی صورت می پذیرد که در صورت برنامه ریزی 
دقیق، آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. مصادره هریک 
از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی به  نفع یکدیگر انسجام اجتماعی را با 

چالش و آسیب روبه رو می کند.

)1EVPA( توسط انجمن ونچرفالنتراپی اروپا )SPO( شکل 1. معرفی سازمان های با اهداف اجتماعی

1. European Venture Philanthropy Association (2015)
۲. مانند انجمن ملی ماساژ جمهوری اسالمی ایران یا انجمن قهوه ایران.

با توجه به آنچه پیش تر اشاره شــد، انتظار می رود که مؤسسان نهادها، 
متناسب با هدف و رویکرد اقتصادی یا اجتماعی خود ساختار مناسبی 
برای انجام برنامه های خود انتخاب کنند. گاهی مشــاهده می شود یک 
تشکل مردم نهاد۲ با ماهیت صنفی و اقتصادی ایجاد می شود یا یک بنگاه 
کارآفرینی اجتماعی به نیت تحقق مســئولیت  اجتماعی مؤسسانش 
تأسیس می شود، اما به دلیل بی توجهی به اصول بنگاه داری ورشکست 
می شود و این اتفاق باعث بروز آســیب های  اجتماعی جدید در جامعه 

می شود. در برخی موارد نیز مشاهده می شود که یک امر مطلقاً اجتماعی 
مانند نگهداری از سالمندان، نگهداری از دختران فراری و افراد بی خانمان 
یا امر مراقبت از زنان آسیب دیده به یک بنگاه اقتصادی سپرده می شود 
که می تواند آثار ناگوار اجتماعی به دنبال داشته باشد. از این رو شایسته 
است شرکت ها متناســب با ماهیت، الگو و آثار فعالیت های اقتصادی و 
اجتماعی خود شیوه مناسب انجام مسئولیت اجتماعی خود را برگزینند. 

کسب و کار 
اجتماعی

خیریه سنتی بنگاه سنتی

اجتماعی تأثیر سرمایه گذاری اقتصادی

تشکل 
مردم نهاد

مسئولیت اجتماعی 
شرکت

غیر انتفاعیانتفاعی
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بررسی سیاستگذاری مسئولیت
اجتماعی شرکت ها در ایران و جهان

مســئولیت اجتماعی شــرکت ها امری بدیع در سیاستگذاری جهانی 
اســت که قدمت چندانی ندارد. معاهدات و پیمان هــای این حوزه نیز 
همان گونه که ذکر شد غالباً داوطلبانه و غیرالزام آور است و در مقابل عمل 
به آنها، شرکت ها از مشــوق های مختلف مالیاتی و اخذ گواهینامه های 
رعایت مسئولیت اجتماعی شــرکت و... بهره مند می شوند. مهم ترین 
این معاهدات، استاندارد راهنمایی ایزو ۲۶۰۰۰ است که در سال ۲۰1۰ 
توسط سازمان بین المللی استاندارد تهیه شده و به استاندارد مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها معروف است. در این اســتاندارد هفت مورد برای 

ارزیابی شرکت ها مدنظر قرار می گیرد که به شرح زیر هستند:1
1 حاکمیت سازمانی؛ با تمرکز بر شفافیت و پاسخگویی شرکت

2 حقوق بشر؛ با تمرکز بر عدم تبعیض و اجرای عدالت

3 شیوه های کار؛ با تمرکز بر بهداشت و ایمنی محیط کار، روابط کار 

و گفتگوی اجتماعی میان گروه های مختلف شرکت
محیط  زیست؛ با تمرکز بر حفاظت از محیط  زیست، کاهش آلودگی  4

و استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی
عدالت در عملکرد سازمانی؛ با تمرکز بر رقابت عادالنه و جلوگیری  5

از فساد
حمایــت از مصرف کننده؛ با تمرکــز بر ســالمت و حفظ حریم  6

خصوصی مصرف کنندگان
توسعه جامعه؛ با تمرکز بر توسعه رفاه و آموزش در جامعه 7

عالوه بر معاهدات و پیمان های جهانی، سیاســتگذاران در کشورهای 
مختلف به مســئولیت اجتماعی شرکت ها توجه داشــته اند. در کشور 
انگلستان که گرایش های راست اقتصادی دارد تالش می شود تا دولت 
کمتر در امور شــرکت های تجاری دخالت کند و مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها در این کشور قوانین مستقل و الزام آوری ندارد. 
در کشور آلمان نیز قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر متوجه 
کارکنان شرکت و حمایت از انجمن های صنفی و کارگری است. اما برخی 
شرکت ها مانند خودروسازی فولکس واگن به طور داوطلبانه مقرراتی در 
این حوزه برای خود تدوین کرده اند که به مسئولیت هایی مانند آزادی 
تشــکل ها، مبارزه علیه تبعیض و احترام به مدارهای اساسی سالمت و 

امنیت متعهد شده است.
کشور فرانسه پیشروترین کشور در حوزه مقررات مسئولیت اجتماعی 
شرکت هاست. در قانون تجارت این کشور مقرره جدیدی گنجانده شده 
که شرکت ها را به ارائه گزارش ســالیانه نتایج زیست محیطی مرتبط با 
شرکت، فعالیت های اجتماعی شــرکت، وضعیت کارگران و ارتباط با 
تشکل های مردم نهاد ملزم می کند. )کوهپر و همکاران، 1۴۰۰(مطابق 

بررسی قوانین جهان در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

1. https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
۲. در ایران به دلیل شرایط خاص انواع شرکت های خصوصی و دولتی و شبه دولتی، حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به تمامی این موارد انصراف دارد؛ در حالی که در 

بیشتر کشورهای دنیا این حوزه بیشتر به شرکت های خصوصی می پردازد.

بررسی قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران

در کشور ایران قوانین و مقررات گســترده و البته پراکنده ای در حوزه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها۲ به طور مستقیم یا غیرمستقیم وجود دارد. 
ماده )۸۰( قانون برنامه ششم توسعه )مصوب 139۶/1/1۶(، قانون حفاظت 
و بهسازی محیط زیست )مصوبه 13۵3/3/۲۸ و اصالحیه 13۷1/۸/۲۴(، 
قانون  هوای پاک )مصــوب 139۶/۴/۲۵(، قانون  مدیریت  پســماندها 
)مصوب  13۸3/۲/۲۰(، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان )مصوب 
13۸۸/۷/1۵(، سند ملی کار شایسته )مصوب 139۸/3/1 هیئت وزیران( 
و قانون کار )مصوب 13۶9/۸/۲9( ازجمله مهم ترین قوانینی هستند که 

در این حوزه وضع شده اند. 
به طور مثال در قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست و در ماده )11( 

آن آمده است:
ماده  )11(ـ  سازمان  با توجه  به  مقررات  و ضوابط  مندرج  در آیین نامه های  
مذکور در ماده  )1۰( کارخانجات  و کارگاه هایی  که  موجبات  آلودگی  محیط  
زیست  را فراهم  می نمایند مشخص  و مراتب  را کتباً با ذکر دالیل  برحسب  
مورد به  صاحبان  یا مسئوالن  آنها اخطار می نماید که  ظرف  مدت  معینی  

نسبت  به  رفع  موجبات  آلودگی  مبادرت  یا از کار و فعالیت  خودداری  کنند. 
در صورتی که  در مهلت  مقرر اقدام  ننماید به  دستور سازمان  از کار و فعالیت 
 آنها ممانعت  به عمل  خواهد آمد. در صورتی که  اشخاص  ذی نفع  نسبت  به  
اخطار یا دستور سازمان  معترض  باشند می توانند به  دادگاه  عمومی  محل  
شکایت  نمایند. دادگاه  فوراً و خارج  از نوبت  به  موضوع  رسیدگی  می کند و 
در صورتی که  اعتراض  را وارد تشــخیص  دهد رأی  به  ابطال  اخطار یا رفع  

ممانعت  خواهد داد. رأی  دادگاه  قطعی  است .
تبصرهـ  رئیس  سازمان  می تواند در مورد منابع  و عواملی  که  خطرات  فوری  
در برداشته  باشد بدون  اخطار قبلی  دستور ممانعت  از ادامه  کار و فعالیت  

آنها را بدهد.
تبصره »۲« ماده )11(  قانون هوای پاک نیز واحدهای صنعتی، تولیدی 
و معدنی که تأسیس شان یا تغییرات در آنها موجب آلودگی هوا می شود 
را مکلف پرداخت جریمه رفع آالیندگی و جبران خســارت وارده کرده 
است. این قانون همچنین اجازه برخورد و تعطیلی مراکز آالینده هوا را به 

دستگاه های ذی ربط پس از طی مقدمات قانونی داده است.
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همچنین ماده )1۸( قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تمهید 
ویژه ای برای مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال مصرف کنندگان داشته 

است:
ماده )18(ـ  چنانچه کاال یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کاال 
یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف کننده وارد 
گردد متخلف عالوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا 

معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
عالوه بر ایــن در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/1۲/۴ در مواد )1( و )۷۸( برای 
شرکت ها در حوزه محرومیت زدایی، آموزش جامعه و... تکالیفی وضع شده 

است. 
در ماده )۸۰( قانون اساســنامه شــرکت ملی نفت ایران مصوب 
139۵/1/۲3 نیز این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی 
جهان، مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به کارکنان، محیط  زیست و 
توسعه پایدار ذکر شده است، اما ضمانت اجرایی و میزان هزینه این بخش 

مشخص نشده است.
همچنین در ماده )1۷۲( قانون مالیات های مستقیم کمک شرکت های 
تجاری درحوزه تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس ، دانشــگاه ها ، 
مراکز آموزش عالي و مراکز بهداشتي و درماني و یا اردوگاه هاي تربیتي و 
آسایشگاه ها  و مراکز بهزیستي و کتابخانه و مراکز فرهنگي و هنري، جزء 
هزینه های قابل قبول این شرکت ها حساب می شود که مشوقی مناسب 
برای شرکت ها در جهت توسعه اجتماعی کشور به شمار می رود. برخی از 
شرکت های تجاری تمایل دارند کمک های مالی شان به حوزه های اجتماعی 
به عنوان مالیات لحاظ شود که این موضوع عالوه بر ایجاد زمینه پول شویی، 
به اقتصاد کشور ضربه جدی می زند و ناترازی بودجه را تشدید می کند؛ لذا 
مناسب است که با در نظر گرفتن این کمک ها به عنوان هزینه های قابل 
قبول اکتفا شود. درنهایت باید توجه داشت هر نوع معافیت  مالیاتی جدید 

طبق بند »الف« ماده )۶( قانون برنامه ششم توسعه ممنوع است.
اما در جزء »2« بند »الف« ماده )80( قانون برنامه ششــم توسعه 
مســئله پیوســت اجتماعی به عنوان یکی از مفاد مهم قانونی در حوزه 

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مطرح شده است:
»تهیه و تدوین پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کالن 
توسعه ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار 
یادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تصویب شورای 
اجتماعی کشور آیین نامه اجرایی این  بند به پیشنهاد وزارت کشور )سازمان 

امور اجتماعی( به تصویب هیئت وزیران می رسد«.
آیین نامه اجرایی این جزء در ســال 1399 )بعد از چهار سال از تصویب 
قانون برنامه ششم( تصویب شد و به  موجب آن پیوست اجتماعی به عنوان 
»سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات 
احتمالی )سرزمین(، تعیین واکنش های احتمالی طرف های تحت تأثیر، 
ارزیابی آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی الزم با هدف 

تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهــش پیامدهای مخرب و یا اصالح برنامه 
کالن توسعه ای« تعریف شده است. ماده )3( این آیین نامه نیز نقش مشاور 
مطالعات اجتماعی برای ارزیابی تأثیر اجتماعی تعریف می کند. در ماده )۶( 
تمام دستگاه های اجرایی و مجریان برنامه های کالن توسعه را به انتشار 
تمام اسناد و مدارک مربوط به مطالعات پیوست اجتماعی، ۶۰ روز پیش 
از اجرای برنامه بر روی تارنمای خود موظف کرده اســت. ماده )۷( نیز به 
کارفرمایان دولتی مجوز داده تا ۴ درصد اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله 
موافقتنامه با ســازمان برنامه و بودجه، برای طرح های پیشنهاد شده در 
مطالعات اجتماعی ماده )3( در محدوده طرح و صرفاً از طریق دســتگاه 

مسئول هر موضوع هزینه نماید.
همچنین در جزء »5« بند »الف« ماده )43( قانون برنامه ششــم 
توسعه یک درصد از فروش معادنی که بهره برداری از آنها خسارت هایی 
به اهالی ساکن در محل رسانده است، پس از واریز به خزانه معین استان نزد 
خزانه داری کل کشور به  جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن 
آسیب های عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز 

منطقه درگیر اختصاص می یابد. 
در قانون معادن مصوب 1377 اصالحــات و الحاقات بعدی آن 
درخصوص مســئولیت های اجتماعی معادن دو مورد برای توســعه در 
محدوده شهرستانی که معدن در آن واقع شده و جبران خسارات ناشی از 

اکتشاف معدن ذکر شده است:
تبصره »۶« ماده )1۴(ـ  دولت مکلف است پانزده درصد )%1۵( از حقوق 
دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام 
اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت 

بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
ماده )25(ـ  چنانچه محــدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی 
واقع شده باشد، مطابق تبصره »۴« ماده )3( قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع مصوب ســال 13۴۶ و اصالحات بعــدی آن اقدام و 
به جای بهره مالکانه و حق االرض مندرج در تبصره یاد شــده، به منظور 
جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه های 
ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به مأخذ پانزده درصد )1۵%( 
درآمد دولت ناشی از اکتشــاف موضوع تبصره »3« ماده )۶( این قانون و 
همچنین دوازده درصد )%1۲( از کل حقــوق دولتی موضوع ماده )1۴( 
این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد 
کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات 

معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.
همچنین در جزء »5« بند »الف« ماده )43( برنامه ششم توسعه یک 
درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری 
کل کشور به  جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های 
عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر 

اختصاص می یابد. 
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ارزیابی قوانین ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها
با توجه به اصول جهانی مســئولیت اجتماعی شرکت ها مستفاد از ایزو 
۲۶۰۰۰ و سایر اسناد در جدول زیر قوانین متناظر در ایران دسته بندی 

شده اند و مالحظات سیاستگذارانه ناظر به هریک از این اصول ذکر شده 
است:

جدول 1. قوانین و مقررات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران

مالحظات سیاستگذارانهقوانین و مقررات متناظر در ایراناصول جهانی مسئولیت اجتماعی شرکت هاردیف

۱
حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض 

آن در محیط شرکت و جامعه
ـ قانون کار

ـ قانون مالیات های مستقیم
قوانین مذکور نیازمند تقویت ضمانت اجرایی و 

تکمیل هستند.

مشارکت در توسعه پایدار جامعه۲

ـ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت )۲(

ـ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ـ قانون مالیات های مستقیم

ـ ماده )80( قانون برنامه ششم توسعه
ـ ماده )43( قانون برنامه ششم توسعه

قوانین مذکور نیازمند تقویت ضمانت اجرایی و 
تکمیل به ویژه در زمینه متولی و نحوه هزینه کرد 

منابع هستند.

۳
بهداشت و ایمنی محیط کار و توسعه 

تشکل های کارگری
ـ قانون کار

ـ سند ملی کار شایسته

قوانین مذکور نیازمند بازنگری جدی در حوزه 
توسعه تشکل های کارگری و توسعه بهداشت 

محیط کار هستند.

ـ قانون کارمصونیت بخشی به تشکل های کارگری
اصالح فصل ششم قانون کار براساس الهام از 

استانداردهای بین المللی و مقاوله نامه های شماره 
87 و 98 سازمان بین المللی کار

حذف کار اجباری و جلوگیری از کار کودکان۴
ـ قانون کار

ـ سند ملی کار شایسته
این حوزه نیازمند نظارت است و در قانون کار 

ضمانت اجرایی مناسبی دارد.

ـ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگانحمایت از مصرف کنندگان۵
این قانون نیز در موارد سنتی حقوق مصرف کننده 
مناسب است، اما در مورد مسائل جدید مانند حفظ 

حریم خصوصی نیازمند تقنین هستیم.

۶
عدالت در عملکرد سازمانی با تمرکز بر 

گسترش عدالت در محیط کار و جلوگیری 
از فساد

ـ قانون کار
ـ سند ملی کار شایسته

قوانین مذکور نیازمند نظارت درباره چرایی معطل 
ماندن برخی از قوانین به ویژه در حوزه عدالت در 

محیط کار هستند.

۷
پیشگیری از مشکالت زیست محیطی و 

محافظت از محیط  زیست

ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط  زیست
ـ قانون  هوای پاک

ـ قانون  مدیریت  پسماندها
ـ قانون مالیات های مستقیم

ـ ماده )80( قانون برنامه ششم توسعه
ـ ماده )43( قانون برنامه ششم توسعه

قوانین مذکور در حوزه پیشگیری از مشکالت 
زیست محیطی و مقابله با متخلفان کافی هستند، 

هرچند در مواردی نیاز به تقویت ضمانت اجرایی 
دارند. اما در حوزه توسعه حفاظت از محیط  زیست 
نیازمند مشخص شدن متولی و نحوه هزینه کرد 

منابع هستند.

8
شفافیت و پاسخگویی شرکت در حوزه 

مسئولیت اجتماعی
قانون جامعی وجود ندارد.

به صورت محدود ماده )80( برنامه ششم توسعه
نیاز به تقنین و الزام شرکت ها به گزارش دهی 

وجود دارد.
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جدول فوق مهم ترین چالش های قانونگذاری حوزه مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها به شرح زیر است:

قوانین متکثر بدون متولی واحد در حاکمیت: چنانکه از بررسی قوانین 
ایران به دست می آید، حوزه مســئولیت اجتماعی شرکت ها در بیش از 
هفت دسته از قوانین حضور دارد. هرچند یکی کردن تمام این قوانین با 
توجه به شاخه های مختلف آن از کارگر تا کارفرما دشوار به نظر می رسد، 
برخورداری از متولی و مرجعی واحد در دولت می تواند این نقیصه را تا 

حد ممکن برطرف نماید. 
ضمانت اجرایی ضعیف: حوزه محیط  زیست یکی از مهم ترین موضوعات 
حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. چنانکه در قوانین حفاظت و 
بهسازی محیط زیست و نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مالحظه می شود، 
ســازمان محیط  زیست اجازه دارد تا با شــرکت های متخلف به راحتی 
برخورد کند، اما در عمل این اتفاق کمتر رخ می دهد. فشار شرکت های 
متخلف، سایر دستگاه های اجرایی، احتمال بیکاری کارگران مجموعه، 
نبود بودجه مناسب برای بهسازی شرکت آالینده و... از مهم ترین عوامل 
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین مذکور اســت. همچنین در آیین نامه 
اجرایی جزء »۲« بند »الف« ماده )۸۰( برنامه ششــم توســعه اساساً 
شرکت ها برای تأسیس در مناطق مکلف به ارزیابی آثار اجتماعی تأسیس 

خود در آن منطقه نیستند و صرفاً شرکت ها مجاز به هزینه کرد بخشی 
از منابع خود در این حوزه هستند، حال آنکه ممکن است به سبب تأثیر 
آن کارخانه در محل مورد نظــر، ترکیب جمعیتی آن منطقه و امکانات 

موجود کاماًل مختل شود. 
پشتیبانی ضعیف قوانین در حوزه کارگری: ازجمله مواردی که در جدول 
فوق نیازمند تقویت است، موارد مربوط به بهداشت و ایمنی محیط کار 
و تشکل های کارگری است. تشکل های کارگری به دلیل مسئله امنیت 

شغلی توان پیگیری حقوق کارگران را به شکل مناسب خود ندارند.
نبود قوانین در محورهای نوظهور مسئولیت اجتماعی شرکت ها: چنانکه 
از جدول فوق برمی آید موارد نوظهور حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
مانند حریم خصوصی مصرف کنندگان و شــفافیت کمتر مورد توجه 

سیاستگذاران در ایران بوده است.
ضعف در مشوق ها: از آنجا که بخش قابل توجهی از مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها داوطلبانه و در جهت توسعه اجتماعی و کمک به دولت است 
گنجاندن مشــوق های مالیاتی و تبلیغاتی در این حوزه می تواند برای 
ارتقای مشارکت اجتماعی شــرکت ها مؤثر باشد که این مورد کمتر در 

قوانین و مقررات مدنظر قرار گرفته است.

جمع بندی و پیشنهاد

چنانکه مالحظه شد قوانین وضع شــده در ایران، توجهی ویژه به حوزه 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها داشته اند و شاید بیش از هر کشوری در 
ایران قوانین مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها وضع شده است. 
عالوه بر این در برخی موارد ضمانت های اجرایی مناسبی مانند جریمه 
مالی، حبس متخلفان، لغو پروانه فعالیت شرکت های متخلف و... برای 
این قوانین وجود دارد. اما بررسی های کارشناسان نشان می دهد در عمل 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در محورهای مختلف زیست محیطی و 
شرکت در توسعه اجتماعی کمتر به سرانجام رسیده است. سیاستگذاری 
این حوزه و پیشنهاد برای نحوه تقنین در موارد ضروری و سامان دهی این 
موضوع با تمرکز بر سیاست های تشویقی در محورهای زیر در ساحات 

تقنین و نظارت می تواند مطرح شود: 
1 الزام شرکت ها به گزارش ســالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها
با ایجاد زیرساخت های مناسب در کشــور و الگوبرداری از قوانین نوین 
جهانی حوزه مســئولیت اجتماعی شــرکت ها، می توان گزارش دهی 
سالیانه شرکت ها در حوزه مســئولیت اجتماعی را الزامی کرد و ضمن 
صحت سنجی این گزارش ها توســط متولیان امر، آن را به اطالع عموم 
جامعه رساند. بدین صورت می توان مزیت رقابتی مذکور را معتبرتر کرد 
و شرکت ها را به طور درونی و خودجوش به رعایت مفاد استانداردهای 

این حوزه سوق داد. 
2 تولی گری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دولت

تجربه و گزارش های کارشناســی حاکی از آن اســت که تکثر متولی 
حوزه های واحد، یکی از آسیب های اجرایی کشور است که ضمن افزایش 
بوروکراسی به دلیل پراکنده  شدن موضوع، احتمال بروز فساد را افزایش 
می دهد. درواقع تمرکز متولی هر امر ضمن تقسیم کار مناسب به پویایی و 
نظارت بهتر آن عرصه کمک می کند. ازاین رو پیشنهاد می شود در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی که متولی اصلی اقتصاد کالن کشور و شرکت های 
دولتی است، بخشی به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها تعبیه شود.

3 تقنین مــوارد نوظهور و کمتر توجه شــده در حوزه مســئولیت 

اجتماعی شرکت ها
چنانکــه در ارزیابــی قوانین ایران اشــاره شــد برخــی موضوعات 
حوزه مســئولیت اجتماعی شــرکت ها مانند حفــظ حریم خصوصی 
مصرف کنندگان و شــفافیت عملکرد شــرکت ها در حوزه مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها از خألهای قانونی اســت که با توجه به اهمیت و 
جایگاه شــان در بهبود عملکرد شــرکت ها تقنین آنها ضروری به نظر 

می رسد.
4 تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجود

یکی از مشکالت جاری در حوزه قوانین مسئولیت اجتماعی شرکت ها 
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ضمانت اجرایی ضعیف آنها به ویژه در حوزه محیط  زیست است. غالب 
موارد محیط زیســت به برخورد بــا خاطیان آلودگی محیط  زیســت 
بازمی گردد. برخورد با این موارد به دلیل بیکار شدن کارگران با چالش 
روبه رو می شود. ازاین رو باید طی وفاق میان دستگاهی از ابتدا با تشکیل 
این موارد برخورد شود و سایر موارد موجود با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه از طریق تقویت صندوق ملی حفاظت محیط  زیست، بهسازی و 

اصالح شوند. 
5 دائمی شدن جزء »۲« بند »الف« ماده )۸۰( برنامه ششم توسعه 

به صورت الزام آور
تأسیس هر کارخانه و شرکت جدید بر مؤلفه های اجتماعی و ساختاری 
هر منطقه ای تأثیرگذار است. مهیاسازی منطقه توسط شرکت یکی از 
وظایف ایشان است. ازاین رو پیشنهاد می شود موضوع پیوست اجتماعی 
در ماده )۸۰( قانون برنامه ششــم توســعه مبنی بر احداث شرکت ها و 
کارخانجات جدید ضمن دائمی شدن، در مورد ماده )۷( آیین نامه اجرایی 
آن، به صورت الزام آور و نه تجویزی درآید. همچنین انتخاب پروژه های 
این حوزه باید با تأیید شورای برنامه ریزی استان باشد تا زیرساخت های 

ضروری و الزم آن منطقه تأمین شود.
6 نظارت مجلس

نظارت مجلس بر دســتگاه های مختلف مانند سازمان حفاظت محیط  
زیست، سازمان استاندارد، شــرکت ملی نفت ایران و سایر سازمان ها و 
ارگان های مرتبط برای بررسی میزان عملیاتی شدن این قوانین، علل 

تخطی از آنها و برخورد با خاطیان از ضرورت های این حوزه است.
7 تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شــرکت ها و ارائه قانون 

جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها
با توجه به قوانین متعدد در این حوزه پیشنهاد تدوین قانون جدید، بدون 
توجه به قوانین جاری صحیح به نظر نمی رسد. البته در راستای بندهای 
»9« و »1۰« سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر انسجام و تنقیح 
قوانین، برای نظم و انسجام بیشتر این عرصه می توان تمام قوانین مربوط 
به مسئولیت اجتماعی شــرکت ها را تا حد ممکن در یک قانون تجمیع 
کرد تا ضمن افزایش انســجام و کارآمدی فعالیت های حوزه مسئولیت 
اجتماعی شــرکت ها، ضمانت اجرایی قوانین و نظارت بر دستگاه های 

اجرایی و شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی تقویت گردد. 
8 تقویت تشکل های کارگری و عدالت در فضای کار

یکی از حوزه های اولویت دار در حوزه مســئولیت اجتماعی شرکت ها، 
تسهیل فعالیت  تشکل های کارگری و امنیت شغلی ایشان است. به طور 
مثال بحث امنیت شــغلی کارگران فعال در تشکل های کارگری یکی 

1. Labour Market Security
2. Emploment Security
3. Job Security
4. Skill Reproduction Security
5. Work Security
6. Representation Security

از کلیدی ترین مباحثی اســت که می تواند موضوع عدالت در کار که از 
مؤلفه های استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ است را محقق سازد همچنان با مشکل 
روبه رو اســت و کارفرما می تواند قرارداد کارگــران مطالبه گر را در این 
تشکل ها به هر بهانه ای تمدید نکند. به همین منظور اصالح قانون کار با 
محوریت تأمین »امنیت در بازار کار«،1 »امنیت در استخدام«،۲ »امنیت 
شغلی«3 )ثبات و استمرار شغلی(، »امنیت در بازتولید مهارت«،۴ »امنیت 
در انجام کار«۵ )تضمین ایمنــی کار(، »امنیت و مصونیت نمایندگی«۶ 
)حق تشــکل یابی( و »امنیت در دادخواهی« )اطمینان از دادرســی 

منصفانه، سریع و منعطف(، می تواند در دستور کار قرار گیرد.
9 ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جامعه از طریق 

وزارتخانه های مرتبط با این حوزه
با توجه به پُررنــگ بودن نقش فرهنــگ و افکار عمومــی در موضوع 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پیشنهاد می شود با ترویج استانداردهایی 
مانند ایزو ۲۶۰۰۰ در کشور و شناساندن آن به جامعه و بیان اهمیت آن 
در مجامع علمی شرکت  ها را به رعایت بیشتر مسئولیت های اجتماعی 
خود ترغیب کنیم که مجلس شورای اســالمی می تواند این مسئله را 
از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری پیگیری کند. اینچنین با ایجاد مزیت رقابتی میان شــرکت ها 
به ارتقای شــاخص های اجتماعی به صورت داوطلبانه در کشور کمک 

می شود. 
10 مشوق های مالیاتی هدفمند

در حــال حاضر ماده )1۷۲( قانون مالیات های مســتقیم بســیاری از 
فعالیت های عام المنفعه را به عنوان هزینه قابل قبول به حساب می آورد 
و برنامه ششم توســعه هرگونه معافیت مالیاتی جدید را ممنوع کرده 
است. اما به نظر می رســد گنجاندن بخش اندکی از مشوق های مالیاتی 
)۵ درصد( در چارچوب نظارتی دولت در تشویق شرکت ها به کار خیر 
عواید بیشتری نسبت به فرایند حاضر خواهد داشت. چارچوب نظارتی 
دولت نیز باید انتخاب پروژه توسط شورای برنامه ریزی استان و آمایش 
سرزمین و واریز شدن مالیات به خزانه و تخصیص آن از طریق طرح های 
تملک دارایی قوانین بودجه سالیانه کشور باشد و صرفاً به موارد عمرانی 
با اولویت پروژه های آموزشی، بهداشتی و ورزش همگانی تخصیص یابد.

11 تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای و جلوگیری 

از فعالیت های توسعه ای شرکت های زیان ده
انجام فعالیت های شرکت ها نباید به گونه ای باشــد که نظام عمرانی و 
توسعه منطقه ای را مختل نماید. ازاین رو ضروری است تأییدیه شورای 
برنامه ریزی استان را برای فعالیت هایخود اخذ نمایند و با توجه به اسناد 
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1. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوبه 13۵3/3/۲۸ و اصالحیه 13۷1/۸/۲۴.
۲. قانون  هوای پاک )مصوب 139۶/۴/۲۵(.

3. قانون  مدیریت  پسماندها، مصوب  13۸3/۲/۲۰.
۴. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، مصوب 13۸۸/۷/1۵.

۵. قانون کار، مصوب 13۶9/۸/۲9. 
۶. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲(، مصوب 1393/1۲/۴.

۷. قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصالحات، مصوب 139۴/۴/31.
۸. حساس یگانه، یحیی و قدرت اله برزگر. مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شــرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، مجله حسابداری 

مدیریت، شماره ۶۶، 1393.
9. پنداشته پور، محمدرضا. فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، دوره اول، شماره دوم، تابستان 1399.

آمایش سرزمینی فعالیت های خود را انتخاب کنند. همچنین شرکت های 
زیان ده باید از فعالیت های توسعه ای )نه بخش محیط  زیستی، کارکنان 
و حقوق مصرف کنندگان( منع شــوند تا شــائبه فعالیت و زدوبندهای 

سیاسی پیش نیاید. 
اهم راهبردهای تقنینی و نظارتی به شرح جدول ۲ آمده است.

جدول 2. راهبردهای تقنینی و نظارتی در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت ها

راهبردحوزه پیشنهادیردیف

الزام شرکت ها به گزارش سالیانه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت هاتقنین۱

تولی گری متمرکز حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دولتتقنین۲

تقنین موارد نوظهور و کمتر توجه شده در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت هاتقنین۳

تقویت ضمانت اجرایی قوانین موجودتقنین۴

دائمی  شدن جزء »2« بند »الف« ماده )80( برنامه ششم توسعه به صورت الزام آور تقنین۵

نظارت6
نظارت مجلس بر میزان اجرایی شدن قوانین موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها با تمرکز بر حوزه محیط  

زیست

تنقیح قوانین حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ارائه قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها نظارتی ـ تقنینی7

تقویت تشکل های کارگری و عدالت در فضای کارتقنین8

ترویج استاندارد مسئولیت اجتماعی شرکت ها در جامعه از طریق وزارتخانه های مرتبط با این حوزهنظارت9

مشوق های مالیاتی هدفمندتقنین10

تهیه آمایش سرزمین برای فعالیت های مجاز توسعه ای و جلوگیری از فعالیت های توسعه ای شرکت های زیان دهتقنین۱۱
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