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مقام معظم رهبری امســال را با نام 
»جهش تولید« نامگذاری کرده اند که 
نشان از در اولویت بودن نگاه به تولید 
و توان داخلی و دوری از نگاه به بیرون 
مرزهای کشــور دارد. ایــن نگاه چند 
سالی است که در شعارهایی که توسط 
رهبر انقالب اسالمی بیان می شود٬  به 

چشم می خورد. 
هر چند شــعار جهش تولید در ظاهر و 
نگاه سطحی مسائل مالی و اقتصادی را 
در ذهن متبادر می کند اما تولید تنها به 
صنعت و تولیدات اقتصادی منتهی نمی 
شود و در مباحث فرهنگی و هنری که 
بیشتر نگاه خدماتی دارد هم نمود پیدا 

می کند. 
در حقیقت هــر آنچه را کــه از ذهن 
بیرون بیاید و ایــده خالق و اجرایی در 
هر بخش اعــم از اقتصادی٬ فرهنگی٬ 
هنری٬ اجتماعی و ... باشد می توان در 
زمره شــکوفایی تولید در نظر گرفت. 
چراکه هر موسســه و بنگاه اقتصادی 

عالوه بــر تولید و فعالیــت اقتصادی٬  
تبعــات اجتماعی و فرهنگــی نیز بر 

جامعه خواهد داشت. 
اینکه یک مجموعــه اعم از اقتصادی٬ 
فرهنگی٬  اجتماعی٬ آموزشی یا ورزشی 
فعالیت می کند ایــن فعالیت دو هدف 
عمده دارد که هــدف اول فعالیت٬ خود 
و زیر مجموعه ها را در نظر می گیرد و 
هدف دوم به توسعه و پیشرفت کشور 

می انجامند. 
در یــک رســانه هم وضع بــه همین 
صورت است. تولید محتوا و تهیه خبر 
باید در راســتای توســعه و پیشرفت 
جامعه باشــد و این محتــوا باید در 
نهایت به توسعه داخلی و کشور منجر 
شــود. بر همین اساس رسانه و بخش 
تولیدی- خدماتی باید همســو حرکت 
کنند تا    ایده های خــالق و طرح های 
اجرایی صنعتــی و خدماتی که قابلیت            
ســرمایه گذاری توســط واحدهای 
تولیدی و خدماتی را دارد٬ با شناسایی 
فرصت مناسب٬ در رسانه معرفی شود.  
اگر در نظر بگیریم که رسانه ها                می 
توانند در موضوع جهــش تولید موثر 
واقع شــوند در مرحله نخست باید به 
تعبیــر رهبر معظم انقالب اســالمی، 
بیماری ترجیح کاالی خارجی در جامعه 
درمان پیدا کند و الگوی مصرف به نفع 
کاالی داخلی تغییر پیــدا کند که این 
مهم به فرهنگسازی و فرهنگ افزایی 
عمومی نیــاز دارد و نقــش اصحاب 
رسانه و رســانه ها در تولید 
محتوای مرتبط با این موضوع 
بسیار پررنگ است که البته 
باید با دیــده تکلیفی انجام 

شود.  از ســوی دیگر سوق دادن نگاه 
تولیدکنندگان به انتظــارات مردم و 
آشــنایی آنان با توجهــات مخاطبان 
موضوع دیگری اســت که رسانه ها 
می توانند با تولید محتوای مناسب به 
آن کمک کنند. در حقیقت رســانه ها با 
تولید محتوایی که در آن نظرات مردمی 
منعکس شده باشد به تولید کنندگان 
کمک می کنند که متناســب با تقاضا 
تولید کنند تا بدین صــورت عرضه و 
تقاضــا از نظر ایده با هــم همخوانی 

داشته باشد. 
نکتــه پایانی اینکه رســانه خود یک 
مســئولیت اجتماعی در قبال جامعه 
ای که درآن نفس می کشــد دارد. این 
مســئولیت اجتماعی در سال جهش 
تولید با توجه به تکلیف مشخص شده 
بایــد دو طرف تولیدکننــده و مصرف 
کننده را در حوزه های مختلف تولیدی 
و خدماتی به هــم برســاند. به این 
صورت که با تولید محتوای مناســب و 
موثر تولید کننــده را ترغیب به توجه 
به نیاز مصرف کننده و مصرف کننده را 
ترغیب به استفاده و گرایش به تولید 

داخلی کند. 
نگاه تخصصــی در تولیــد محتوا در 
رسانه مانند ایده های جهش تولید که 
رهبری به آن تاکید کردند حلقه مفقوده 
رسانه های ماست که باید توجه ویژه 
ای به آن شود تا بهترین نتیجه ممکن 
در این سال حاصل آید. به این ترتیب 
جهش تولید٬  فرهنگ رسانه ای جامعه 
شده و خود رسانه همان شعار جهش 
تولیــد را در بخش فرهنگــی و تولید 

محتوا به بهترین نحو انجام می دهد. 

تولید فرهنگ در سال جهش تولید
سرمقاله

زمستان  ۹۸
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بنگاه های اقتصــادی می تواننــد در پروژه های مهم 
دولتی مشــارکت کنند. جــذب این مشــارکت نیز از 
مسئولیت های نهادهای دولتی است. شهرداری منطقه 
22 تهران کارنامه خوبی در این زمینه دارد و می تواند به 
عنوان الگویی موفق برای دیگر شهرداران منطقه ای و 

کشوری در نظر گرفته شود.
در همین راستا روز شــنبه، 2۶ بهمن ماه آیین افتتاح و 
آغاز بهره برداری از ۵۵ پروژه مدیریت شهری در منطقه 
22 تهران با حضور پیروز حناچی، شهردار تهران؛ علی 
نوذرپور شهردار منطقه 22؛ محمد رضا عارف، نماینده 
مجلس و جمعی از مدیران شــهرداری و نویسندگان، 
فرهنگیان و مردم منطقه 22 شــهرداری تهران برگزار 

شد.
گذر فرهنگی تاراز، مجموعه ورزشــی الله، بازار میوه 
وتره بار سرو آزاد، پاتوق محله، پایانه تاکسیرانی میدان 
المپیک، مجموعه ورزشی و تفریحی فریمان، بوستان 
تندرســتی، کتابخانه بوســتان چیتگر و احداث مسیر 
دوچرخه ســواری از جمله پروژه های مشارکتی است 
که با همکاری بخش خصوصی و شــهرداری منطقه 
22 تهران و در راســتای عمل به مسئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی و تجاری و فعاالن حوزه اقتصادی 
جهت کمک به بهینه سازی زیست اجتماعی در شهر 

تهران اجرایی شده است، افتتاح شد.
منطقه 22 جزء کم آب ترین مناطق تهران است

پیروز حناچی شــهردار تهران در آئین افتتاح ۵۵ پروژه 
مدیریت شــهری منطقه 22 منطقه 2۱ و 22 را آخرین 

مناطقی عنوان کرد که به طرح جامع تهران پیوسته اند.
وی افزود: یکی از ویژگی  هــای منطقه 22 دریاچه این 
منطقه اســت و تصفیه خانه  ای عظیــم در این منطقه 

وجود دارد که کیفیت آب را باال نگه می دارد. همکاران 
ما تالش می کنند آب رودخانه کن به جریان بیافتد. باید 

گفت منطقه 22 جزء کم آب ترین مناطق تهران است.
او بارگذاری بیش از حد در ســطوح مسکونی را یکی از 
مشکالت این منطقه تهران عنوان کرد و افزود: اگر این 
برج  ها ساخته شود و سکونت شکل گیرد، مشکالت خود 
را نشــان می  دهد، زیرا به اندازه سطوح مسکونی، برای 
منطقه بارگذاری ســرانه اجتماعی در نظر گرفته نشده 

است.
شــهردار تهران از افتتاح زیرگذر گیشا و خانه اتحادیه تا 
انتهای سال و سپس آغاز پروژه های جدید مانند اتصال 
مســیر پیاده پارک چیتگر به دریاچه خبــر داد و بر حل 

مشکل متروی منطقه از طریق خط ۹ و ۱۰ تاکید کرد.
افتتاح ۹۱ پروژه شهری در 2 سال و نیم گذشته

علی نوذرپور شــهردار منطقه 22 پایتخت در سخنانی 
اظهار کرد: این پروژه  ها با اعتباری بالغ بر ۶2۰ میلیارد 
تومان افتتاح شده است و به  طورکلی ۹۱ پروژه شهری 
در 2 سال و نیم گذشــته در این منطقه به بهره  برداری 

رسیده است.
او با بیان اینکه منطقه 22 شــهرداری تهران در بخش 
شهری ۵ هزار و ۸۵۰ هکتار و با احتساب حریم آن جمعا 
2۴ هزار هکتار وســعت دارد، ادامه داد: امروز ۵۵ پروژه 
افتتاح شــد که در ۶ محور معابر، زیرساختی، فرهنگی، 

اجتماعی و گردشگری تفکیک می  شود.
به گفته نوذرپور ۱میلیون متر مربــع حجم پروژه  های 
اجرا شده است که باعث می شــود ۶ متر به سرانه  های 
خدماتی منطقه افزوده شــود. همچنین مجموعاً ۶2۰ 
میلیارد تومــان هزینه برای این پروژه  ها صرف شــده 
که حدود 2۰ میلیــارد آن را بخش خصوصی به طریق 

مشارکتی تأمین کرده است.
شــهردار منطقه 22 تهران در خصــوص ویِژگی های 
شهری این منطقه گفت: ورزشــگاه آزادی، دو بوستان 

جنگلی، دریاچه خلیج فــارس، دو رودخانه و مجموعه  
های تجــاری مختلــف از دارایی  های ایــن منطقه 
محسوب می  شود. این منطقه از سه دهه پیش در کنار 
محدوده تهران ایجاد و از سال ۶۵ شکل گیری منطقه 
آغاز شــد و ســال ۷۸ بعد از تصویب طــرح تفصیلی، 

مدیریت شهری منطقه 22 شروع شد.
طبق توضیحات وی بافت قدیمی این منطقه مسکونی 
است و سطح زندگی مناســبی در آن جریان دارد اما از 
اواخر دهه ۸۰ فعالیت انبوه  سازان در بافت جدید آغاز می 
شود که همراه با کاهش سرانه  های خدماتی است. پیش 

بینی می شود جمعیت این منطقه به 2۰۰ هزار نفر برسد.
نوذرپور ســاخت بازار میوه و تره بار، دهکده مهربانی، 
ســایت چیپر)تولید چیپس رنگی از سرشــاخه های 
درختان( نیروگاه خورشیدی، پایانه تاکسیرانی و ساخت 
۷ معبر عمومی را از جمله اقدامات شهرداری این منطقه 

برشمرد.
او همچنین پایانه تاکسیرانی میدان المپیک با یک هزار 
و ۴۰۰ متر وسعت و ظرفیت پذیرش بیش از ۶۰ تاکسی 
و ســاخت »دهکده مهربانی« مخصــوص نگهداری 
ســگ های بالصاحب با ۱۷ هزار متر مربع وســعت و 
ظرفیت نگهداری بیش از هزار ســگ بالصاحب را از 

دیگر اقدامات شهرداری این منطقه عنوان کرد.
وی در سخنان خود به انتصاب زنان در حوزه مدیریتی 
در شهرداری منطقه 22 نیز اشاره کرد و گفت: انتصاب 
بانوان به عنوان مدیر از ۹ به 2۰ درصد افزایش پیدا کرده 

و امروز ۱۸ مدیر زن در این منطقه خدمت می کنند.
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اهداف هفده گانه توسعه پایدار چیست؟
توسعه پایدار به معنی توســعه ای همه جانبه و متوازن در ابعاد 
مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است.  مفهوم توسعه 
پایدار تالش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته 

بشری را تکرار نکند و توسعه ای همه جانبه و متوازن را رقم بزند.

قبل از مطرح شدن توسعه پایدار ۸ آرمان توسعه هزاره در جهان 
پیگیری می شد.  بر سر این ۸ هدف مشــترک در سال ۲۰۰۰ در 
سازمان ملل متحد توافق شده بود. این هشت آرمان عبارت بودند 

از:

آرمان 1: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی

آرمان ۲: دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی

آرمان ۳: گسترش و ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

آرمان ۴: کم کردن مرگ کودکان

آرمان ۵: بهبود سالمت مادران

آرمان ۶: مبارزه با ایدز، ماالریا،توبر کلوز و دیگر بیماری ها

آرمان ۷: تضمین پایداری محیط زیست.

آرمان ۸: گسترش مشارکت جهانی برای توسعه

از آرمان هزاره تا توسعه پایدار
علی رغم تمرکز قوی اهداف توسعه هزاره بر توسعه همه جانبه در 
ابتدای قرن ۲1 و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت 
بهبود موثر، هنوز هم میلیون ها نفــر از نابرابری های اجتماعی و 

اقتصادی در رنج بودند و عمال این آرمان ها به نتیجه نرسید.

با به پایان رســیدن ضرب العجل تطبیق اهداف توســعه هزاره 
در سال ۲۰1۵، ســران کشــورها در اجالس ریو +۲۰ بر ایجاد 
چارچوبی جدید برای توســعه جهانی پس از سال ۲۰1۵ تاکید 

نمودند و بحث اصول هفده گانه توسعه پایدار مطرح شد.

در سپتامبر ۲۰1۵ در جلسه رهبران کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد بررسی سند ۲۰۳۰ با 1۷هدف اصلی و 1۶۹ هدف ویژه  به 
منظور حرکت به سوی توسعه و آموزش با کیفیت و فراگیر برگزار 
شد. در نوامبر ۲۰1۵ در سی و هشتمین اجالس یونسکو  این سند 

به تصویب اعضا رسید تا  از اول ژانویه ۲۰1۶ اجرایی شود.

سازمان ملل متحد نشست توسعه پایدار را دو روز قبل از نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل برگزار کرد و در آن اهداف این سند 
برای دستیابی تا سال ۲۰۳۰ میالدی برای تمام کشور های جهان 

که عضوی سازمان ملل متحد هستند، ترسیم شد.

اهداف هفده گانه توســعه اپیدار چیســت؟

۸
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تا زمان آماده ســازی سند اهداف توســعه پایدار، کارگروه های 
مختلفی شامل تجارت و صنایع، اطفال و جوانان، دهاقین و زمین 
داران، سازمان های غیر دولتی، مقامات کشور های مختلف، جوامع 
علمی و تکنولوژی، زنــان، اتحادیه های کارگــران و تجاران در 
پروسه مشورتی آن شرکت کردند و این سند برای طرح در مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد آماده شد.

توسعه پایدار به معنی توسعه ماندگار نیست
اجرایی کردن اهداف توســعه پایدار توازنی منطقی بین توسعه 
انسانی، محیط زیســتی و اقتصادی ایجاد خواهد نمود و تطبیق 
توسعه ملی با اهداف توســعه پایدار می تواند در رسیدن به یک 

توسعه همه جانبه کمک کند.

به دلیل معنای لغوی رایج کلمه »پایدار«، در زبان فارســی گاها به 
اشتباه توسعه پایدار را به عنوان شکلی از توسعه که »ماندگار« و 
»بادوام« است معنی می کنند. مفهوم راستین توسعه پایدار یعنی، 
توسعه ای همه جانبه و متوازن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی 

و محیط زیستی.

  خالصه ای از اهداف 1۷ گانه اصلی سند توسعه پایدار و برخی از 
اهداف زیر مجموعه آن:

پایان دادن به فقر در تمامی اشــکال آن در همه جا )ایجاد نظام 
حمایتی، نصف کرن فقرا، حذف فقر مطلق(

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه 
و ترویج کشــاورزی پایدار )بــه ویژه تغذیه نــوزادان ، آموزش 

کشاورزی، گسترش ژنتیک غذایی و کشاورزی(
تضمین زندگی ســالم و ترویج رفاه برای همه در تمام ســنین 
)کاهش مرگ و میر نوزادان و مادران ، کاهش مصرف مواد مخدر و 

دخانیات، واکسیتاسیون و مبارزه با بیماری های همه گیر و مهلک(
تضمین کیفیت آمــوزش فراگیر و عادالنــه و ایجاد فرصت های 
یادگیری مادام العمر بــرای همه )آموزش تا دیپلم ، گســترش 
تحصیالت دانشــگاهی و فنی حرفه ای برای همه و بدون تبعیض 

جنسیتی(
دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران 
)ریشه کنی و مبارزه با قاچاق دختران و سواستفاده جنسی، بهره 
کشی کاری به رسمیت شناختن کار زنان در مجلس، کودکان کار، 

ازدواج در سنین پایین و...(
تضمین در دســترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضالب برای 
همه )دسترسی به آب آشامیدنی ، احیای تاالب ها ، دفع فاضالب 

و...(
تضمین دسترســی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و 

مدرن برای همه )گسترش انرژی های تجدید پذیر و بهره ور و...(
ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل 
مناسب برای همه )رساندن رشد اقتصادی اعضا به هفت درصد، 
تضمین اشتغال پایدار، حمایت از کارآفرینی، افزایش بهره وری  

و... (
ایجاد زیرســاخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و 

پایدار و تقویت نوآوری )ایجاد زیر ساخت پایدار وصنعتی شدن ، 
حفظ محیط زیست متناسب با صنعت روز و...(

اهداف توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار

کاهش نابرابری در درون و میان کشورها )کاهش فقر ، کمک های 
مالی و...(

تبدیل شهرها و ســکونت گاه های انســانی به مکان های همه 
شمول، مقاوم و پایدار )تهیه مسکن برای همه حصوصا اقشار کم 
درآمد، گســترش حمل و نقل برای همه خصوصا زنان و کودکان و 

معلوالن، کاهش اثرات بالیای طبیعی، حفظ میراث فرهنگی و...(

تضمین الگوی تولید و مصرف پایــدار )مدیریت مصرف غذایی و 
سوخت و انرژی، بازیافت زباله ها و...(

اقدام فوری بــرای مبارزه با تغییــرات آب و هوا و اثــرات آن )با 
اختصاص صد میلیارد دالر امریکا(

حفظ و استفاده پایدار از اقیانوســها، دریاها و منابع دریایی برای 
توســعه )جلوگیری از صید بی رویه ، مبارزه بــا آلودگی دریایی 

واسیدی شدن دریاها و...(
حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، 
مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس 
نمودن فرســایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی )احیای 
جنگل، کاهش تخریب زیســتگاهای طبیعی ، مبارزه با صید غیر 

قانونی گونه های حفلظت شده و...(
ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی 
به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاســخگو و فراگیر در 
تمام سطوح )کاهش خشونت، مبارزه با استثمار کودکان، مبارزه 
با جرائم سازمان یافته، شفافیت ، مبارزه با تروریسم ، ایجاد نظام 

دسترسی آزاد اطالعاتی و...(
تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشــارکت جهانی برای توسعه 
پایدار )گسترش مالیات، انتقال تکنولوژی و سرمایه و اختصاص 
۰.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشــورهای توســعه یافته به 

کشورهای کمتر توسعه یافته و...(
گستردگی، تعریف روشــنی از آن در ادبیات مدیریتی وجود ندارد. بر اساس ادبیات 

سه دیدگاه زیر در مورد شهروند شرکتی وجود دارد:
* فرض می کند شهروند شرکتی در امور بشر دوستی و اجتماعی درگیر می شود.

۹
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از جمله مسئولیت های مهم شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی بخصوص شــرکت های خودروساز توجه 
به حفظ مخیط زیست اســت. موضوع الزامی شدن 
اســتاندارد یورو ۵ در تولید خودرو مدت هاســت که 
به یکــی از مباحث داغ مســئوالن و فعاالن محیط 
زیست تبدیل شده است. مطابق قانون هوای پاک، 
از ابتدای ســال ۱۴۰۰ خودرو های بنزینی و دیزلی 
باید دارای استاندارد یورو ۵ باشند؛ بدون شک تغییر 
استاندارد خودرو های تولیدی به یک باره امکان پذیر 
نیســت و این تغییر باید طی چند مرحله انجام شود. 
در همین راستا و با توجه به وضعیت اسفناک هوای 
کالن شــهرهای ایران، ایران خودرو سعی در تولید 
خودروهایی با آالیندگی کمتر دارد. پروژه تولید انواع 
محصوالت ایران خودرو با موتور یورو۵  ســوم دی 
ماه با حضور نایب رییس مجلس شورای اسالمی و 

رئیس سازمان ملی استاندارد افتتاح شد.

در همین رابطه معــاون تحقیقات،  طراحی و تکوین 
محصول ایران خودرو توضیحاتی ارائه داد. او گفت: 
متوسط مصرف ســوخت محصوالت ایران خودرو 
درهــر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به کم تــر از ۷.۵ لیتر 
رسیده که این عدد منطبق براستانداردهای مصرف 

سوخت در کشور است.
کیانوش پورمجیب افزود:  این شــرکت با توجه به 
مســئولیت های اجتماعی خود همواره ارتقا خانواده 
موتورهــای محصــوالت تولیدی خــود را از نظر 
مصرف سوخت و آالیندگی ها در دســتور کارقرار 
داده و درحال حاضر نیز پــروژه ارتقای موتور ملی را 

در دست اجرا دارد.
وی درخصوص آلودگی هوای شــهر تهران یادآور 
شد: براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای 
شهر تهران،  سهم خودروهای سواری از آلودگی هوا 
تنها ۱.۴ درصد است و ۶. ۹۸ درصد دیگر مربوط به 

سایر وسایل نقلیه موتوری مانند اتوبوس،  کامیون، 
موتورسیکلت و هچنین صنایع آالینده است.

معاون تحقیقات،  طراحــی و تکوین محصول ایران 
خودرو، آلودگی این روزهای کالن شــهرها را ناشی 
از ذرات معلق به ویژه با قطر کمتــر از 2.۵ میکرون 
دانســت و گفــت:  دور از انصاف اســت که معضل 
آلودگی هوا را معطوف به خودروسازان کنند.  تمامی 
محصوالت ایــران خودرو درحال حاضر براســاس 
استانداردهای آالیندگی یورو ۴ تولید می شود که از 
سال آینده این استاندارد به یورو ۵ ارتقا خواهد یافت. 
در سال های اخیر با همکاری مشترک خودروسازان، 
وزارت نفت و ســازمان محیط زیســت بــا اجرای 
اســتاندارد آالیندگی یورو۴، میانگین غلظت همه 
آالینده های اندازه گیری شــده روند کاهشی داشته 

است.

آغاز تولید انواع محصوالت ایران خودرو با موتور یورو۵
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گفــت  گــروه  آنالیــن/  دانســتنی 
ــتی  ــا سرپرس ــه 2۱ ب ــهرداری منطق ــو: ش وگ
ــا  ــه ب ــن منطق ــهردار ای ــی، ش ــن رحمان حس
اجــرای پــروژه هــای مهــم شــهری بــه روش 
ــه  ــل ب ــیر عم ــتی در مس ــه راس ــارکتی ب مش

ــی دارد. ــر م ــی گام ب ــاد مقاومت اقتص
وجــود بحــران مالــی در تمامــی ســازمان هــا و 
نهادهــای دولتــی مــا بــه دلیــل شــرایط بیــن 
المللــی و فشــارهای اقتصــادی بــر کســی 
پوشــیده نیســت. دولــت در حــال حاضــر زیــر 
فشــارهای مالــی قــرار دارد و شــاید بــه همیــن 
دلیــل بودجــه کافــی بــرای بســیاری از اهــداف 
ــاز موجــود نیســت.  ــا مــورد نی مــورد نظــر و ی
از جملــه ســازمان هــای زیــر مجموعــه دولــت 
شــهرداری هــا هســتند کــه توقــف بســیاری از 
پــروژه هــای آن و یــا طوالنــی شــدن اجــرای 
آنهــا نشــانه ای از بحــران مالــی و البتــه 

مدیریتــی اســت.

اقتصاد مقاومتی و پروژه های مشارکتی
ــا  ــهری ب ــوزه ش ــد در ح ــی رس ــر م ــه نظ ب
توجــه بــه منابــع محــدود مالــی در شــهرداری 
ــا شــیوه  هــا، انجــام امــور مدیریــت شــهری ب

ــی،  ــاد مقاوت ــرد اقتص ــق راهب ــارکتی طب مش
تنهــا راه حــل عبــور از ایــن بحــران محســوب 

مــی شــود.
سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی توســط 
ــی  ــا رویکــردی جهان ــر معظــم انقــالب ب رهب
ــاخص  ــود ش ــد و بهب ــن رش ــدف تامی ــا ه و ب
ــه هــدف ســند  هــای اقتصــادی و دســتیابی ب
چشــم انــداز بیســت ســاله ارائــه شــده اســت. 
ــی  ــا م ــهرداری ه ــند ش ــن س ــاس ای ــر اس ب
بایســت بــا مدیریــت بهینــه مالــی و اقتصــادی 
بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه اجــرای پــروژه 
هــای مختلــف شــهری بــر اســاس زمانبنــدی 

ــش رود. انجــام شــده پی
پشــتیبانی مالــی از  تمامــی ایــن پــروژه هــا نیز 
ــش  ــق افزای ــوب و از طری ــه طــرز مطل ــد ب بای
درآمــد هــای پایــدار و مشــارکت هــای عمومی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــود. ب ــن ش ــی تأمی و خصوص
مــی بایســت رویکــرد هــا نســبت بــه پــروژه ها 
را از ســمت صرفــا دولتــی به ســمت مشــارکتی 
ــرد.  و بهــره گیــری  از تــوان مردمــی پیــش ب
اســتفاده از ایــن الگــوی اقتصــادی مــی توانــد 
ــت  ــای مدیری ــش ه ــع و چال ــیاری از موان بس

شــهری را برطــرف کنــد.

لزوم اجرای طرح های مشارکتی
از طــرف دیگــر بــا جلــب مشــارکت در اجــرای 
طــرح هــای مختلــف شــهری و تامیــن مالــی 
بــه موقــع، مــی تــوان مشــکل طوالنــی بــودن 
زمــان اجــرای پــروژه هــای مهــم شــهرداری و 
در نتیجــه تحمیــل هزینــه هــای مضاعــف بــه 
آن و همچنیــن خســتگی و کالفگــی ســاکنین 
شــهرها و مناطــق اجــرای ایــن پــروژه را هــم 

حــل کــرد.
ــردی در ســاخت  از ســوی دیگــر مشــارکت م
ــی  ــر اجتماع ــکونت از نظ ــل س ــهر و مح ش
و فرهنگــی نیــز حائــز اهمیــت اســت. بــا 
مشــارکت مردمــی و بخــش خصوصــی، از 
ــاس  ــهر احس ــبت ش ــهروندان نس ــرف ش ط
ــه  ــی ک ــود. احساس ــی ش ــاد م ــت ایج مالکی
همــراه خواهــد بــود بــا تــالش  بیشــتر بــرای 
حفــظ و نگهــداری از شــهر و در نتیجــه کاهش 

ــهری. ــای ش ــه ه هزین
ــه شــرایط حــال حاضــر کشــور و  ــا توجــه ب ب
تحمیــل تحریــم هــای ســخت بــه خصــوص 
در حــوزه اقتصــادی بــه مــردم و دولــت، لــزوم 
ــای  ــرح ه ــارکت بخــش خصوصــی در ط مش
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ــه ذی  ــارکتی ک ــود. مش ــی ش ــاس م ــش احس ــش از پی ــی بی ــم دولت مه
نفــع آن نــه فقــط بخــش دولتــی بلکــه خــود مشــارکت کننــده و همچنیــن 

ــند. ــهروندان باش ش

 معرفی منطقه 2۱ تهران
از نمونــه هــای موفــق عمــل بــه ســند اقتصــاد مقاومتــی بــا جلــب مشــارکت 
مردمــی، اقدامــات قابــل تحســین حســن رحمانــی و شــهرداری منطقــه 2۱ 

تهــران در اجــرای پــروژه هــای مهــم بــه روش مشــارکتی اســت.
منطقــه 2۱ شــهرداری تهــران از غربی تریــن مناطــق ایــن شــهر اســت. ایــن 
منطقــه در امتــداد و جنــوب منطقــه 22 )در جنــوب اتوبــان تهران-کــرج( و در 

غــرب مناطــق ۹ و ۵ واقــع شــده اســت.
وردآورد نیــز یکــی از بزرگتریــن و پرجمعیت تریــن شــهرک های منطقــه 2۱ 
در کیلومتــر ۱۹ بزرگــراه شــهید لشــگری بــوده و یکــی از محله هــای قدیمــی 
منطقــه 2۱ محســوب مــی شــود. از شــهرک هــای دیگــر آ؛ن می تــوان بــه 

ــان غــرب، شــهرک  شــهرک 22 بهمــن، شــهرک آزادی، شــهرک فرهنگی
دانشــگاه تهــران، شــهرک چیتگــر شــمالی، شــهرک شــهرداری، شــهرک 

ویالشــهر و شــهرک غزالــی نیــز اشــاره نمــود.
کارگاه هــای صنعتــی، شــهرک ســینمایی غزالــی و کارخانه هــای داروســازی 

و چندیــن کارخانــه خودروســاز نیــز در ایــن منطقــه واقــع شــده اند.
مســاحت محــدوده منطقــه 2۱ بالــغ بــر ۵۱۵۶ هکتــار اســت کــه ۸/۷ درصــد 
ــایر  ــا مســاحت س ــاس ب ــوده و درقی ــران ب مســاحت کل مناطــق شــهر ته

ــرار دارد. ــن مناطــق شــهرداری تهــران ق ــزرگ تری مناطــق در زمــره ب

پروژه های مشارکتی شهرداری منطقه 2۱
ــن و  ــاخص تری ــی از ش ــران یک ــه 2۱ ته ــهردار منطق ــی  ش ــن رحمان حس
موفقتریــن مســئولین شــهرداری اســت. وی بــا توجــه به همجــواری »صنعت 
و ســکونت« در ایــن منطقــه بــه عنــوان اصلــی تریــن پهنــه صنعتــی تهران، 
ــروژه هــای  ــرای پ ــع ب ــب مشــارکت صنای ــا جل ــا ب ــرده اســت ت ــالش ک ت
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در شــرایط بحرانــی کنونــی بــا شــیوع بیماری 
کرونــا در کنــار رعایــت اصول بهداشــتی لزوم 
ــه عنــوان  ــه مســئولیت اجتماعــی ب توجــه ب
ــی  ــاری مل عاملــی در حفــظ انســجام و همی

ــود. ــاس می ش ــش احس ــش از پی بی
ویــروس کرونــا کــه شــیوع آن از اواخــر 
دســامبر ســال گذشــته میــالدی )دی مــاه( در 
شــهر »ووهــان« مرکــز اســتان هوبــی چیــن 
ــه دیگــر کشــورهای  جهــان  شــروع شــد ب
نیــز ســرایت کــرده و فقــط در چیــن تــا کنون 
بیــش از 2 هــزار نفــر جانشــان را بــر اثر مبتال 

بــه بیمــاری کرونــا از دســت دادنــد.
ــن  ــد ای ــی می ش ــه پیش بین ــوری ک همانط
ویــروس بــه ایــران هــم رســید و چندیــن نفر 
از هم وطنــان مــا جــان خــود را بــر اثــر ابتــال 

بــه ایــن ویــروس از دســت داده انــد.
ــه  ــه هم ــرایط ک ــن ش ــا در ای ام
ــهر  ــر ش ــران در ه ــهروندان ای ش
یــا روســتا و در هــر منطقــه ای کــه 
باشــند در خطــر ابتــال بــه بیماری 
ــه و  ــد، وظیف ــرار گرفته ان ــا ق کرون
مســئولیت های یکســانی هــم بــر 

عهــده دارنــد.
پیشــگیری تنهــا راه قطعــی بــرای 

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا
ــه  ــروز ک ــر ام ــرایط پرخط در ش
ســالمتی همــه مــا و عزیزانمــان 
در معــرض تهدیــد قــرار دارد، بایــد 
ــئولیت  ــه مس ــته ب ــش از گذش بی
اجتماعــی خــود در مقابــل جامعــه 
و حفــظ ســالمت جمعــی پایبنــد 

ــیم. باش
بــا توجه بــه اینکــه درمــان قطعی 
ایــن بیمــاری مرمــوز یافت نشــده 
اســت، پیشــگیری تنهــا راه قطعی 

ــا محســوب  ــا ویــروس کرون ــه ب ــرای مقابل ب
می شــود و الزم اســت تــک تــک مــا 
بهداشــت فــردی و جمعــی را بــه طــور کامــل 

رعایــت نماییــم.
راه هــای انتقــال بیمــاری کرونــا از دو طریــق 
تنفســی و تماســی  اســت. بــه منظــور 
پیشــگیری از ابتــالی بــه ایــن بیمــاری 
اســتفاده از ماســک الزامــی اســت.  کنیــد کــه 
ــد  ــی  ۹۵درص ــک های تخصص ــط ماس فق
ــه  ــروس ب ــال ورود وی ــش احتم ــرای کاه ب

ــت. ــده اس ــی ش ــی طراح ــتم تنفس سیس
بــه طــور مــداوم و زیــاد نســبت بــه شســت 

ــی  ــای الکل ــا محلول ه ــت ها ب ــوی دس و ش
ــا آب و  ــرر ب ــد مک ــتها بای ــد. دس ــدام کنی اق
ــه شســته شــود.  ــدت 2۰ ثانی ــه م ــون ب صاب
ــد  ــود را ض ــی ش ــس م ــه لم ــطوحی ک س
عفونــی نماییــد و در مکان هــای شــلوغ و 
ــایل  ــس وس ــی از لم ــل عموم ــل و نق حم
ــی  ــا کس ــد و ب ــی بپرهیزی ــطوح عموم و س

ــد. ــی نکنی روبوس
دســت هــای خــود را بــه چشــما و دهانتــان 
نزنیــد و بــه افراتــد بیمــار و ســرماخورده 
نزدیــک نشــوید. از تمــاس محافظــت نشــده 
بــا حیوانــات وحشــی و اهلــی خــودداری کنید. 
ســعی کنید دســتکش یکبــار مصــرف همراه 
داشــته باشــید و گوشــت و تخم مــرغ را کامــال 

ید. بپز

ــرل  ــرای کنت ــه بهداشــت جمعــی ب توجــه ب
ــا بیمــاری کرون

در حالــت کلــی بایــد بــا فــرض این کــه همه 
ــروس  ــن وی ــه ای ــوده ب ــا آل ــه ج ــز و هم چی
اســت، از خــود مراقبــت کنیــم امــا بایــد بــه 
فکــر ســالمتی اطرافیــان و جامعه نیز باشــیم. 
در صــورت بــروز نشــانه های ســرماخوردگی و 
آنفوالنــزا بایــد بالفاصلــه بــه مراکــز پزشــکی 

ــه کنیم. مراجع
ــرای  ــم ب ــک ه ــه پزش ــریع ب ــه س مراجع
ســالمت خودمــان الزامــی اســت و هــم برای 

ــری از  ــرای جلوگی ــان. ب ــالمت اطرافیانم س
ــا  ــاری کرون ــرل بیم ــروس و کنت ــار وی انتش
ــم. از  ــک بزنی ــم ماس ــان ه ــط خودم توس
ــا افــراد بپرهیزیــم. روبوســی و دســت دادن ب

کمــک هــای داوطلبانــه مردمــی و 
ــئولیت اجتماعی  مس

حجــت االســالم تیمــوری بــه تاکیــد مقــام 
معظــم رهبــری در کمــک بــه افــراد آســیب 
دیــده از حــوادث و بالیــای غیــر مترقبه اشــاره 
ــای  ــک ه ــدگاه کم ــن دی ــزود: ای ــرد و اف ک
ــز نشــات  ــه و مردمــی و جهــادی نی داوطلبان
گرفتــه از رفتارهای اســالمی در جامعه اســت.

وی افــزود: امــروز پویــش جمــع آوری کمــک 
ــده  ــیب دی ــراد آس ــرای اف ــه ب ــای مومنان ه
از بیمــاری کرونــا و اســتقبال مســئوالن 
کشــوری و مدیــران ارشــد دســتگاهها جهت 
اختصــاص بخشــی از حقــوق خــود بــه ایــن 
امــر خیــر در واقــع عمــل کــردن بــه تکالیف 

دینــی و دســتورات قرآنــی اســت.

اگــر چــه خطــر بیمــاری کرونــا بــه همــت 
ــل  ــکاری قاب ــزاران نظــام و هم ــه کارگ هم
قبــول اکثریــت مــردم در حــال کنترل اســت 
ــه  ــی از مقول ــی یک ــئولیت اجتماع ــا مس ام
هــای مهــم دنیــای مــدرن و تاثیــر گــذار در 

مدیریــت بحــران هــا قلمــداد مــی شــود.

در عیــن حــال بایــد یــادآور شــد؛ بســیاری از 
افــراد جامعــه بــه واســطه دینــداری و عمــل 
بــه تکالیــف دینــی یــا نوعدوســتی و انســان 
دوســتی خــود ایــن امــر مهــم را داوطلبانــه 
انجــام مــی دهنــد امــا بــرای فراگیــر نمودن 
مســئولیت اجتماعی در اجرای تعهــدات فردی 
و اخالقــی بــه نظــر مــی رســد جامعــه نیازمند 
فرهنگ ســازی و آموزش مناســب در ســطوح 

ــد. مختلف باش

بیماری کرونا و لزوم رعایت اصول بهداشتی براساس مسئولیت اجتماعی
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در  دولــت  فعالیت هــای  و  نقــش  شــناخت 
پیشــبرد مســئولیت اجتماعــی در کنــار مدیریــت 
ــتی  ــی و محیط زیس ــادی، اجتماع ــدار اقتص پای
ــا  ــاط آن ب ــش و ارتب ــر نق ــه درک بهت کشــور ب
ــی  ــش دولت ــد. بخ ــک می کن ــب و کار کم کس
شــامل دولت هــای ملــی، فــدرال، ایالتــی، 
ــی می شــوند.  شــهری، و ســایر مســئوالن محل
ــا  ــر دنی ــورهای سراس ــی، کش ــطح دولت در س
بــرای افزایــش رفــاه اقتصــادی، اجتماعــی 
مســئولیت  شهروندانشــان  محیط زیســتی  و 
اجتماعــی را دنبــال می کننــد و در راســتای 
ــدار  ــت های پای ــدار و سیاس ــعه پای ــداف توس اه
ــهیل  ــه تس ــت گذاری ب ــطح سیاس ــود، در س خ
و ترویــج مســئولیت اجتماعــی می پردازنــد. 
تفاوت هــای اقتصــاد سیاســی هــر دولتــی 
ــت.  ــن اس ــل یافت ــی قاب ــر اساس ــج عنص در پن
مســئولیت  اســتراتژی  بــرای  برنامه ریــزی 
ــر  ــا در نظ ــد ب ــی بای ــطح مل ــی در س اجتماع
ــعه یافتگی،  ــطح توس ــور س ــج فاکت ــن پن گرفت

ــادی  ــاختارهای نه ــازار، س ــای دولت-ب مدل ه
قانون گــذاری، چارچوب هــای سیاســت گذاری 

و تفاوت هــای فرهنگــی صــورت گیــرد.
ایــن فاکتورهــا در کشــورهای مختلــف بــا هــم 
تفــاوت دارنــد و ایــن تفاوت هــا بــه تغییــر 
میــزان مســئولیت و اهمیــت هــر یــک از 
ــئولیت  ــج مس ــرای تروی ــه ب ــران در جامع بازیگ
ــوری  ــر کش ــود. در ه ــر می ش ــی منج اجتماع
ــا  ــن فاکتوره ــن ای ــی بی ــیار نزدیک ــه بس رابط
ــذاری  ــادی قانون گ ــاختارهای نه ــود دارد. س وج
و چارچوب هــای سیاســت گذاری بــه ســطح 
دولت-بــازار  مدل هــای  و  توســعه یافتگی 
ــت،  ــا، ماهی ــه رابطه ه ــه ب ــا توج ــته اند و ب وابس
ــر  ــی در ه ــئولیت اجتماع ــاختار مس ــش و س نق
جامعــه ای متفــاوت از دیگــری اســت. در نهایت، 
اســتراتژی  تدویــن  فرهنگــی،  تفاوت هــای 
ــی را تحــت  مســئولیت اجتماعــی در ســطح مل

تأثیــر قــرار می دهــد.
بخشــی از بلــوغ مســئولیت اجتماعــی بــه ســطح 

ــد نظــر برمی گــردد.  توســعه یافتگــی کشــور م
کشــورهایی کــه ســطح پایینــی از توســعه 
ــع  ــت مناب ــل محدودی ــه دلی ــد، ب ــی دارن یافتگ
ــان،  ــاه شهروندانش ــن رف ــت در تأمی ــا شکس ی
انتظــارات متفاوتــی از مســئولیت اجتماعــی 
ــی  ــن الملل ــرکت های بی ــط ش ــوص توس بخص
فعــال در کشورشــان دارنــد. بــرای مثــال، 
ــار  ــد در کن ــی هن ــعه یافتگ ــن توس ــطح پایی س
ــن  ــرای تدوی ــازار آن، توجیهــی ب مــدل دولت-ب
ــاری  ــرکت اجب ــی ش ــئولیت اجتماع ــون مس قان
کــه شــرکت ها را مجــاب بــه تأمیــن کاالهــای 
ــه  ــی رود ک ــار م ــد، اســت. انتظ ــی می کن عموم
شــرکت هایی کــه بــه منابع بیشــتری دسترســی 
دارنــد، فراتــر از ســود و مالیــات خــود در جهــت 
توســعه کشــور مشــارکت داشــته باشــند. سطوح 
مدل هــای  بــه  یافتگــی  توســعه  مختلــف 

ــت. ــط اس ــازار مرتب دولت-ب
ــاوت،  ــازار متف ــای دولت-ب ــا مدل ه ــا ب دولت ه
متفاوتــی  دولت-بازار-جامعــه  روابــط  دارای 
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مسئولیت اجتماعی بنگاه ها 
محور  اصلی توسعه پایدار 
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ــد. ــی دارن ــئولیت اجتماع ــه مس ــی ب ــگاه متفاوت ــه ن ــتند و در نتیج هس
از آنجایــی کــه ریشــه مســئولیت اجتماعــی در مــدل دولت-بازار-جامعــه 
آمریکایــی اســت و هــر دولتــی ســعی می کنــد تــا از مســئولیت اجتماعــی 
ــر  ــد. اگ ــتفاده کن ــود اس ــه خ ــدل دولت-بازار-جامع ــت از م ــرای حمای ب
برنامــه ای بــرای مســئولیت اجتماعــی در ســطح سیاســت گذاری بــه خوبــی 
ــر هــم  تدویــن نشــود ممکــن اســت تــوازن ترکیــب سیاســت گذاری را ب
زده و مــدل دولت-بازار-جامعــه را بــه چالــش بکشــد. طراحــی برنامــه ای 
ــن  ــا در نظــر گرفت ــی مســئولیت اجتماعــی ب ــج مل ــرای تروی اثربخــش ب

ــرد. ــورت می گی ــت ص ــاص دول ــه خ ــرایط دولت-بازار-جامع ش
قانون هــای اساســی کشــورها، ممکــن اســت یــک نهــاد قانون گــذاری را بــه 
دیگــری ترجیــح دهنــد و کنترل فعالیت هــای صنعتــی و رفاه اجتماعــی را در 
اختیــار آن نهــاد قــرار دهنــد. برای مثــال، قانــون اساســی آمریــکا آزادی های 
اقتصــادی را در رأس برنامــه دولــت می دانــد در حالــی کــه قانــون اساســی 
آلمــان دولــت را بــه هدایــت رفــاه اجتماعــی و پیشــبرد مناقع جمعــی ترغیب 
می کنــد. بنابرایــن، بــر اســاس ســاختارهای نهــادی قانون گــذاری و اجبــاری 
یــا اختیــاری بــودن آنهــا روابــط کســب و کار بــا جامعــه تعریــف می شــود. 
ــه شــکل گیری سیاســت ها منجــر می شــود. در  ــن ســاختارها ب ســپس، ای
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــود را ب ــت های خ ــد سیاس ــا بای ــام دولت ه ــت تم نهای
ــت گذاری را  ــفافیت سیاس ــد. ش ــم کنن ــرد تنظی ــه ف ــر ب ــرایط منحص ش

ــرد.  ــن ک ــازار تعیی ــا مدل هــای دولت-ب ــوان ب می ت
چنــد چارچــوب سیاســت گذاری در رابطه با برنامه و سیاســت ملی مســئولیت 
اجتماعــی در جهــان قابل شناســایی اســت که عبارتند از: مســئولیت اجتماعی 
ــه  ــوان تعهــدی اخالقــی؛ مســئولیت اجتماعــی شــرکت ب ــه عن شــرکت ب
عنــوان حاکمیــت جهانــی؛ مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه عنــوان دولــت 

رفاهــی و مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه عنــوان مزیــت رقابتی.
ــی  ــه بخشــی جدای ــی ب ــت مســئولیت اجتماع در بعضــی کشــورها اهمی
ناپذیــر از سیاســت گذاری کالن تبدیــل شــده اســت. بــرای مثــال، دولــت 
انگلســتان یکــی از وزرای خــود را مســئول توســعه مســئولیت اجتماعــی 
ــوان  ــه عن ــکا ب ــد. مســئولیت اجتماعــی شــرکت در آمری در کشــور می دان
تعهــدی اخالقــی شــرکت ها بــه جامعــه محســوب می شــود و از انتظــارات 
ــه  ــرد. ب ــان و مشــتریان نشــأت می گی ــان شــامل کارکن ــه و ذی نفع جامع
همیــن دلیــل، چارچــوب سیاســت گذاری مســئولیت اجتماعــی شــرکت در 

ــی  ــه تمرکــز داشــته اســت. در حال ــر فعالیت هــای داوطلبان ایــن کشــور ب
ــوان یکــی از اشــکال  ــه عن ــروژ مســئولیت اجتماعــی شــرکت را ب کــه ن
ــان  ــدرت انس ــک »ابرق ــه ی ــد دارد ب ــد و قص ــی می بین ــت جهان حاکمی

دوســتانه« تبدیــل شــود.
 تصویــب قانــون مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در هنــد می توانــد ناشــی از 
نــگاه ایــن کشــور بــه ایــن مفهــوم بــه عنــوان یکــی از مصداق هــای دولت 
رفاهــی باشــد. ایــن در حالــی اســت کــه دانمــارک مســئولیت اجتماعــی را 
بــه عنــوان اســتراتژی مزیــت رقابتــی ملــی می بینــد و بــرای ترویــج آن 
در شــرکت های دانمارکــی تــالش می کنــد. بــا وجــود شــکل گیری یــک 
هنجــار جهانــی بــرای مســئولیت اجتماعــی، تنــوع طبقه بنــدی ارائــه شــده 
اهمیــت تفاوت هــای سیاســت گذاری مســئولیت اجتماعــی در ســطح ملــی 

ــازد. را مشــخص می س
مســئولیت اجتماعــی از نظــر موضوعــی شــامل مســئولیت های اقتصــادی، 
ــد  ــان، بع ــن می ــود. در ای ــتی می ش ــی و محیط زیس ــی، حاکمیت اجتماع
ــن  ــه همی ــی دارد. ب ــائل فرهنگ ــا مس ــه را ب ــترین رابط ــی بیش اجتماع
ــد خطــوط فرهنگــی  ــل، در بررســی طرح هــای توســعه اجتماعــی بای دلی

ــه شــوند. و هنجارهــای ســالم اجتماعــی در نظــر گرفت
در بعضــی مــوارد هنجارهــای جامعــه خــود نیــاز به اصــالح دارنــد. فرهنگ 
ترافیــک و تصادفــات از ایــن جملــه هنجارهایی اســت کــه در این خصوص 
طرح هــای مســئولیت اجتماعــی کــه بــا هــدف اصــالح رفتــار و یــا تغییــر 
قوانیــن طراحــی می شــوند. ایــن طرح هــا بایــد بتواننــد بــا فرهنگ ســازی 
بــه تغییــر مســیر جامعــه در جهــت مثبــت کمــک کــرده و بــا ارزیابی هــای 
کمــی میــزان پیشــرفت طرح هــا را رصــد کننــد. در هــر ۱۹ دقیقــه یــک 
نفــر جــان خــود را در تصادفــات جــاده ای در ایــران از دســت می دهــد. از 
بعــد اقتصــادی، تلفــات جانــی ناشــی از تصادفــات هزینــه ای بــه تنهایــی 
ــد  ــه نمان ــی کشــور اســت. ناگفت ــص داخل ــد ناخال ــادل ۵ درصــد درآم مع
کــه هزینه هــای اجتماعــی ناشــی از ایــن حــوادث نیــز بــه میــزان قابــل 
توجهــی باالســت. بــرای اثربخــش بــودن قانون گــذاری و سیاســت گذاری 
تعریــف شــفاف و بــدون ابهــام هــدف، شــناخت از جامعه هــدف و مخاطب 

از اقدامــات اساســی محســوب می شــود.
* امیــر راهــداری، مشــاور کمیســیون حاکمیــت شــرکتی و 

ــا ــی بنگاه ه ــئولیت اجتماع مس
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هــا  ســازمان  اجتماعــی  مســئولیت  زبــان 

گویــای آن اســت کــه CSR بــه طــور عمــده 

مفهومــی اســت کــه در ســازمان هــای بــزرگ 

ــق  ــهامدارن تعل ــه س ــول ب ــور معم ــه ط ــه ب ک

دارنــد و مدیرانــی اســتخدام شــده آن هــا را اداره 

ــه کار مــی رود. از ایــن رو، یکــی  ــد ب مــی کنن

از برجســته تریــن مســائل در خــور اندیشــیدن 

ــای  ــازمان ه ــط س ــاره ی CSRدر محی درب

ــت  ــه مالکی ــی ک ــازمان های ــان س ــزرگ، بس ب

ــن  ــر آن هــا جــدا از هــم اســت ای و نظــارت ب

ــع   ــه نف ــا را ب ــد آن ه ــران بای ــه مدی ــت ک اس

ــد منافــع  ــا تنهــا بای ــد. آی چــه کســی اداره کنن

ــع  ــه مناف ــا اینک ــد ی ــر بگیرن ــکان را در نظ مال

ــد  ــرار دهن ــز مــورد توجــه ق جامعــه کالن را نی

کــه گــروه هایــی گوناگــون، از جمله مشــتریان، 

کارکنــان یــا جوامــع محلــی نمایندگــی آن را به 
ــد. عهــده دارن

ــزرگ  ــای ب ــازمان ه ــه در س ــم رفت روی ه

CSR بــه طــور معمــول رهیافتــی کمابیــش 

رســمی و ســاختارمند از کار در می آید.      خط 

مشــی هــای CSR بــه صــورت آییــن نامــه 

ــدگان  ــا عرضــه کنن ــان ی ــار کارکن هــای رفت

)نیازمنــدی هــا( در مــی آینــد؛ بــه طــور 

ــئولیت  ــی مس ــا و مدیران ــه ه ــول کمیت معم

انجــام دادن CSR را بــر عهــده مــی گیرنــد 

ــر در  ــزرگ درگی ــازمانهای ب ــیاری از س و بس

انجــام CSR نتایــج کارشــان را بــه صــورت 

ــه  ــه ای متعهدان ــه گون گزارشــهای ســاالنه ب

مســتند مــی کننــد. در چنیــن گــزارش هایــی، 

ســازمان هــا احســاس مسئولیتشــان را دربــاره 

ی میــزان درســتی تامیــن منافــع و انتظــارات 

جامعــه شــان نشــان مــی دهنــد.

ــی  ــادی در صورت ــه اقتص ــر موسس ــروزه ه ام

ــی از آن  ــای اجتماع ــه تقاض ــت ک ــق اس موف

حمایــت کنــد. پیشــرفت یــک موسســه اغلــب 

بــه خاطــر محبوبیــت محصــول آن اســت. 

همچنــان کــه دنیــا بــه ســوی رشــد و توســعه 

ــی  ــگ م ــته رن ــای گذش ــی رود نیازه ــش م پی

بازنــد و نیازهــای جدیــد، تقاضاهــای نــو و 

ــوند. ــی ش ــا م ــن آنه ــازه جایگزی ــداف ت اه

بنابرایــن از یــک جنبــه محصــول تــالش یــک 

موسســه اقتصــادی را )چــه کســب و کار یــک 

ــوان  ــی ت ــزرگ( م ــرکتی ب ــا ش ــد ی ــره باش نف

متعلــق بــه اشــخاص یــا شــخصی دانســت کــه 

فکــر تاســیس آن بــه ذهــن شــان خطــور کــرده 

و عالقمنــد بــه ادامــه فعالیــت آن بــوده انــد. 

ــرای  ــک شــرکت ب ــت ی ــر فعالی از طــرف دیگ

ــدار و  ــی پای ــی اجتماع ــظ زندگ ــه حف کمــک ب

ــن  ــت، بنابرای ــگ اس ــی فرهن ــرفت و تعال پیش

یــک بنــگاه اقتصــادی یــا کســب و کار، از هــر 

نوعــی کــه باشــد، بــدون شــک یــک موجودیت 

ــی اســت. ــی همگان و دارای

مســئولیت اجتماعــی بنــگاه جنبه هــای حاکمیت 

ــن  ــئوال ای ــد و س ــی ده ــرکتی را پوشــش م ش

ــان  ــا تجارتش ــرکت ه ــه ش ــه چگون ــت ک اس

ــر         ــد و اث ــی دهن ــام م ــی انج ــه روش اخالق را ب

ــی  ــی و اجتماع ــادی، محیط ــای اقتص ــه ه جنب

ــد. ــی گیرن ــوق بشــر را در نظــر م حق

مســئولیت پذیــری اجتماعــی، در ابعــاد اجتماعــی 

موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی اجتماعــی 

افــراد مــی شــود. همچنیــن مســئولیت پذیــری 

اجتماعــی تــالش شــرکت بــرای حداکثرســازی 

ســود را افزایــش خواهــد داد. در ایــن حالــت بــه 

طــور هــم زمــان توجــه بــه منافــع ســهام داران و 

مصالــح جامعــه نیــز مــورد توجــه قرارمــی گیــرد.

کیــت دیویــس در ســال ۱۹۶۰ اظهــار کــرد کــه 

مســئولیت اجتماعــی بــه تصمیــم هــا و کنــش 

ــت  ــه دس ــی ک ــه دالیل ــب و کار ب ــای کس ه

کــم بخشــی از آنهــا فراتــر از منافــع اقتصــادی 

ــود.  ــی ش ــوط م ــت مرب ــرکت اس ــی ش و فن

اندکــی پــس از آن الــز و والتــون در ســال ۱۹۶۱ 

چنیــن اســتدالل کردنــد کــه مســائلی را کــه بــا 

گســتردن ســایه ی ســازمان هــای خصوصی بر 

ــی  ــی دهــد،و اصول ــه ی اجتماعــی رخ م صحن

اخالقــی کــه بایــد بــر روابــط میــان شــرکت و 

ــام دارد. ــد CSR ن جامعــه فرمــان ران

در ســال ۱۹۷۱ کمیتــه ی توســعه ی اقتصــادی 

ــره ی  ــه دای ــم س ــر رس ــی ب ــت مبتن ،رهیاف

ک�ت مسئولیت اجتمایع  �ش

سازی سود تالش برای حداک�ث
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ــی  ــره ی درون ــرد. دای ــه کار ب ــان دادنCSR ب ــرای نش ــز را ب ــم مرک ه
کارکردهــای اقتصــادی پایــه ای را در بــر داشــت-که شــامل رشــد،محصول هــا 
و شــغل هــا بــود. دایــره ی میانــی گویــای آن بــود کــه کارکردهــای اقتصــادی 
بایــد بــا آگاهــی همــراه بــا حساســیت از ارزش هــا و اولویــت هــای دگرگــون 
ــو  ــی ن ــئولیت های ــی مس ــره ی بیرون ــود و دای ــام ش ــی انج ــونده ی اجتماع ش
ظهــور و هنــوز بــی شــکل را توصیــف میکــرد کــه کســب و کار بایــد بپذیــرد تــا 
بــه گونــه ای فعاالنــه تــر در بهســازی محیــط اجتماعــی دخیــل باشــد. در ســال 
هــای اخیــر،واژه ی عملکــرد اجتماعــی ســازمان هــا )ســی اس پــی( بــه ســان 
مفهومــی فراگیــر و جهانــی ظهــور یافتــه اســت کــه مســئولیت اجتماعی کســب 
و کارها،پاســخگو بــودن آنهــا و طیــف وســیع فعالیــت هــای ســودمند آنهــا را 
بــه لحــاظ اجتماعــی در بــر میگیرد.تمرکــز در عملکــرد اجتماعــی بــر توجــه بــه 
کنــش هــای ســازمان هــا و دســتاورد هــای آن هــا در ســپهر اجتماعــی اســتوار 

اســت.
ــر نیازهــای  ــده هــای قدرتمنــدی کــه مبتنــی ب ــوان پدی ــه عن ســازمان هــا ب
اجتماعــی بنــا نهــاده مــی شــوند، بــا تصمیمــات و اقدامــات خــود مــی تواننــد 
تأثیــرات مثبــت و منفــی بســیاری بــر خــوراک، پوشــاک، مســکن، کار، نحــوه 
ــذا آن  ــد. ل زندگــی، حکومــت، آمــوزش، بهداشــت و تفریحــات جامعــه بگذارن
هــا در قبــال تصمیمــات و اقدامــات اثرگــذار خــود بایــد مســئولیت پذیــر بــوده 
ــن رو ســازمان هــای پیشــرو  ــد. از همی ــت کنن ــی را رعای و مالحظــات اخالق
ــه  ــد محصــوالت و ارائ ــی و توســعه ای خــود، تولی ــای تحقیقات ــت ه در فعالی
خدمــات بــه روزاجتماعــی را ســرلوحه ی فعالیــت هــای خــود قــرار داده انــد. 
ــهام داران و  ــر س ــاً در براب ــه موسســات صرف ــود ک ــن ب ــر ای ــی تصــور ب زمان
کارکنــان مســئول انــد؛ امــا بــا افزایــش جمعیــت، محدودیــت منابــع و اهمیــت 
روزافــزون رقابــت هــای بیــن المللــی، رویکردهــای جدیــدی در زمینــه مدیریت 
شــکل گرفــت کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی را مــی تــوان جــزو نتایــج ایــن 

تحــوالت برشــمرد.
بنــا بــر تعریــف مفهــوم مســئولیت پذیــری اجتماعــی، ســازمان ها نیــز همچون 
اشــخاص حقیقــی عضــوی از اجتمــاع بــه شــمار مــی رونــد و در قبــال محیــط 
پیرامــون خــود مســئولیت دارنــد، لــذا عــالوه بــر درک اهمیــت بهبــود عملکــرد 
ــه ارتقــای اســتانداردهای زندگــی  ــد التــزام ب اقتصــادی و اجتماعــی خــود، بای

اجتماعــی افــراد جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
رســالت یــک موسســه اقتصــادی یــا شــرکت عــالوه بــر عرضــه کاال و خدمات، 
ــاز جامعــه اســت. آنچــه را کــه  ــه نی ــا توجــه ب ــر ب توســعه فــرآورده هــای بهت
بــرای مــردم منفعــت دارد بایــد تولیــد کنــد، بــه تقاضــای اجتماعــی پاســخ مثبت 
دهــد. حجــم تولیــد را در ســطحی نــگاه دارد کــه ســطح منطقــی قیمــت هــا 
حفــظ شــوند. در واقــع ازگســترش تولیــد کاالهایــی کــه بــه زندگــی انســان هــا 
ارتقــا مــی بخشــد و بــه غنــای فرهنــگ جامعــه کمــک می کنــد، درک درســتی 

داشــته باشــد. آمــاده بــودن بــرای تولیــد کاال بــه وفــور، در دســترس عمــوم 
گذاشــتن کاال و آســان تــر کــردن زندگــی مــردم و نابــودی فقــر از ایــن طریــق، 
بایــد رســالت یــک شــرکت باشــد. هیــچ چیــز زشــت تــر و وحشــتناک تــر از 
فقــر نیســت. فقــر بــه تنهایــی رنــج آور اســت و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فقــر 
اصــول اخالقــی و فضیلــت فــردی را نیــز متزلــزل مــی کنــد و گاه عاملــی بــرای 

ارتــکاب جنایــت مــی شــود.
ــی از  ــم. یک ــم انجــام دهی ــوان داری ــر آنچــه در ت ــد ه ــی بای ــر زدای ــرای فق ب
ــان از  ــردم و اطمین ــاز م ــورد نی ــای م ــراوان کااله ــد ف ــی تولی ــای اساس کاره
کیفیــت و توزیــع عادالنــه آنهــا اســت. بنابرایــن، تولیــد و عرضــه انبــوه کاال و 
پاییــن نگــه داشــتن ســطح قیمــت هــا اصلــی تریــن وظیفــه تولیــد کننــدگان 
ــغلی،  ــای ش ــوان مزای ــه عن ــا ، ب ــرکت ه ــیاری از ش ــروزه بس ــت. ام کاالهاس
ــرای ســالمت و  اســتادیوم، اســتخر، کلینیــک بهداشــتی، و مراکــز تفریحــی ب
اســتراحت کارمندانشــان ایجــاد مــی کننــد. ایــن گونــه اقدامــات قابــل تحســین 
ــه  ــراد جامع ــی و جســمی اف ــی، اجتماع ــه ســالمت روان و ارزشــمند اســت و ب

کمــک مــی کنــد.
ــا نمــای شــهر و  ایــن کــه ســاختمان بایــد در جــای مناســبی قــرار گیــرد و ب
طبیعــت پیرامــون خــود تناســب داشــته باشــد و بطــور کلــی مناظــر اطــراف را 
خــراب نکنــد، نکتــه ای اســت کــه مدیــران یــک بنــگاه اقتصــادی بایــد بــه آن 
توجــه کننــد. اســتقرار در جایــگاه خــوب بــا ظاهــر مناســب و متناســب بــا محیط 
پیرامــون، بــه طــور یقیــن قســمتی از مســئولیت اجتماعــی یــک شــرکت اســت.

وقتــی یــک شــرکت، ســاختمان و تاسیســاتی بنــا مــی کنــد بایــد بــه هماهنگی 
و تناســب بناهــا بــا محیــط اطــراف خــود توجــه کنــد.

مســئولیت اجتماعــی یــک مســئله پیچیــده اســت و بــرای برخــورد بــا چنیــن 
مســئله ای، مدیــران الزم اســت کــه بــه آن مثــل ســایر مســائل ســازمان نــگاه 
مدیریتــی داشــته باشــند. آنهــا بایــد بــه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک 
ــری،  ــم گی ــزی، تصمی ــه ری ــه برنام ــاج ب ــه احتی ــازمان ک ــی س ــئله اساس مس

هماهنگــی و ارزشــیابی دقیــق هســت، نــگاه کننــد.
ســازمان هــا بــه منظــور نیــل بــه تــوان پاســخگویی اجتماعــی در مقابــل ذی 
ــوص  ــه در خص ــای جامع ــه ه ــه دغدغ ــد ب ــه، بای ــراد جامع ــایر اف ــان و س نفع
ــا  ــت داده و متناســب ب ــتانه، اهمی ــی و بشردوس ــور اجتماع ــط زیســت، ام محی
ــری  ــئولیت پذی ــای مس ــت ه ــن سیاس ــه تدوی ــود، ب ــازمانی خ ــگ س فرهن

ــد. ــادرت ورزن ــی مب اجتماع
مهمتریــن قســمت مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا ایــن اســت کــه اهــداف 
خــود را بــر اســاس تفکــر هــم زیســتی ســازنده بــا جامعــه و پیشــرفت دو جانبــه  
بنــا کننــد. در رونــد توســعه اقتصــادی و اعتــالی صنعــت ضــرورت ایجــاب مــی 
کنــد کــه بــاال بــردن کیفیــت زندگــی مــردم و دخالــت و ســهیم بــودن در رفــاه 

عمومــی در اولویــت قــرار گیــرد.

17
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مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها ،  موضوع 
مهم واساســی در حــوزه اقتصادی و کســب و 
کارها اســت که تاکنون به آن توجهی نشــده و 
مورد بی مهری قرار گرفته اســت. این نوشــتار 
برآن اســت که مســئولیت اجتماعــی در حوزه 
قراردادها را در ابعاد مختلف بررســی نماید. با ما 

همراه باشید.

مفهوم مسئولیت
در عصر حاضر استفاده از مســئولیت اجتماعی 
برند در نــگاه اول بــه واژه مســئولیت، اولین 
مفهومی که به ذهن ما متبادر می شــود داشتن 
حس تعهد و تکلیف نســبت به انســانها و دیگر 
ارکان اجتماعی است. برای ایجاد این احساس، 
قدم اول ورود به روابط و پایــگاه های اجتماعی 
است که انســانها در پی ارتباط های اجتماعی با 
یکدیگر تعهداتی ایجاد می کنند که چنانچه این 
تعهدات به توافــق دو اراده طرفین و ایجاد یک 
اثر حقوقی منتهی شــود، به ایجاد قرارداد منجر 

می گردد.
آنچه که در این مطلب مورد نظر نویسنده است، 
میزان اطالعــات و دانش مــردم جامعه درباره 
همان اراده ای اســت که منجر بــه توافق می 
شــود که در مرحله اول برای افزایش اطالعات 

مردم، ارائه یک برنامه آموزشــی از طریق رسانه 
های ســمعی و بصری می تواند قدم خوبی بری 
ارتقاء این امر باشد. در کنار آن می توان از نقش 
کارگزاران دولتی در ســمت هــای مختلف در 
تحریر قراردادها در ســطوح مختلف اشاره کرد 
که انتظــار مــی رود در تنظیــم قراردادها از به 

کاربردن ادبیات ثقیل چشم پوشی کنند.

کلید واژه های مسئولیت اجتماعی در 
حوزه قراردادها

پل ارتباطــی مســئولیت اجتماعــی در حوزه 
قراردادها کلیدواژه تعهد و تکلیفی اســت که در 
قبال اصول بنیادین انســانیت و پاسخگویی در 
برابر آنان قرار مــی گیرد. بحث مســئولیت در 
قراردادها حــرف اول را به خــود اختصاص می 
دهد؛ این قراردادهــا می توانــد در حوزه های 
حقوق مدنی، حقوق شــهروندی، قانون بیمه و 
سایر قوانین باشد.  البته الزامات خارج از قرارداد 
را نیز نباید نادیده گرفت کــه این الزامات منجر 
به ایجاد مســئولیت مدنی و یا مسئولیت کیفری 

برای اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
امروزه خوشــبختانه با توجه به رشــد مطالعات 
عموم مردم، فــارغ از تحصیالت دانشــگاهی 
آنان، افراد دارای اطالعات نســبی در مســائل 
مختلف حــوزه حقوقــی خود هســتند و همین 
اطالعــات بینابین باعث ایجــاد اعتماد به نفس 
و انجام اقداماتی در رابطه عقــد قرارداد با افراد، 
شــرکت ها و یا حتی ارگان های دولتی می شود 

که گاهی تبعاتی نامطلوب در پیش دارد.

ضمان قهری چیست ؟
 البته دانستن این امر که افراد گاهی بدون انعقاد 
قرارداد نیز دارای مســئولیت هایی می شوند که 
به آن »ضمان قهری« می گویند؛ خالی از لطف 
نیست و این در حالیســت که به طور معمول باید 
حداقل توافق یا قراردادی بین افراد وجود داشته 
باشــد تا به دنبال آن به اجرایی شــدن مفاد آن 

متعهد شوند.
موارد خارج از قرارداد یا »ضمان قهری« عبارت 
اند از: دارا شــدن ناعادالنــه )پرداخت بی دلیل، 
مدیریت مال دیگری(، غصب، اتالف، تســبیب 

و استیفا.

نمونه های مسئولیت اجتماعی در حوزه 
قراردادها

مورد دیگــر از مســئولیت اجتماعــی در حوزه 
قراردادها این قاعده عمومی اســت که هر کس 
مرتکب تقصیر یا کوتاهی شــود و این کوتاهی 
منجر به ورود خسارت به دیگران گردد، در قبال 
آنها مســئول اســت و باید جبران خسارت کند. 
)در ماده ۱ قانون مدنی به این مورد اشــاره شده 

است.(
شــایان ذکر اســت که در قوانین ویژه حرفه ای 
مشاغلی مانند پزشــکان، وکال، حســابداران، 
مهندسان، بانکها و مؤسسات مالی، مقرراتی در 
مورد مســئولیت مدنی در قبال شخص ثالث که 

قراردادها در مسئولیت اجتماعی 

 دکتر مینا قلیچ خان
 دکترای حقوق بین الملل عمومی 
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درواقع فردی خارج از آن دو توافق اراده اســت، قانونی تدوین نشده و قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب ۱۳۸۸ اســت، حمایت خود را 
تنها به طرف قرارداد محدود کرده و از اســتفاده کننده از خدمات و شخص 

ثالث نامی برده نشده است.

جایگاه مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
همانگونه که گفته شــد افراد به موجب عقد قرارداد نسبت به یکدیگر تعهد 
ایجاد می کنند. امــا آیا تا به حال بــه این موضوع اندیشــیده ایم که بحث 

مسئولیت اجتماعی در این میان چه جایگاهی دارد؟
بسیاری از موارد در تعریف انســانیت نهفته اســت و صرفا در قالب قرارداد 
جایگاهــی انحصاری نــدارد. به عنوان مثــال در بحــث قراردادهایی که 
کارخانجــات تولیدات خودرو برای پیــش فروش با مردم انعقــاد می کنند 
درست اســت که چهارچوب معینی دارد؛ اما بســیار نقاط تاریک در این راه 
طویل وجود دارد که منجر به اعتراضــات مردمی در خیابان ها و مکان های 
عمومی می شــود. حال اگر آگاهی مــردم از متونی که با علــم و آگاهی و 
ســالمت کامل امضا می کنند، ارتقا یابد و بیانی شــیواتر در قراردادها وجود 
داشته باشــد و به انضمام آن، اجازه در کســر و اضافه کردن شروط در این 
قراردادها و جود داشته باشــد، شــاید بتوان گفت گامی به سوی مسئولیت 

اجتماعی و زندگی سالم تر برداشته ایم.
در برابر مقام باالتر که اعمال حاکمیت می کند، پیشنهاد این است که عموما 
مردم باید یک قراردادی را امضــا کنند که هیچگونــه اختیاری را به طرف 
مقابل نمی دهد تــا بتوانند در صورت تخطی یا تغییر شــرایط اقتصادی و یا 

سیاسی از آن خارج شوند. درصورتی که فرد خواهان چنین توافقی باشد باید 
صفر تا صد آن را بپذیرد و این اجحاف در حق طرف راجل است.

به هر حال بــا در نظر گرفتن مطالب ذکر شــده برای مســئولیت اجتماعی 
قراردادها ؛ یکی از موارد مسئولیت اجتماعی در قراردادهای تولید خودرو در 

کشور خودمان را با مثالی مورد بررسی قرر می دهیم:

 مسئولیت اجتماعی در قراردادهای فروش خودرو
مســئولیت اجتماعی در این قراردادها ایجاب می کند که برای حقوق محیط 
زیست نیز جایگاهی قائل شد. بدین گونه که خودروی خریداری شده توسط 
مشــتری، در صورت تولید آالینده های مخرب مصرف کننده حق مرجوع 
کردن آن اتومبیل را داشــته باشــد. اما آیا اطالعات از پیش بررسی شده در 
این زمینه در اختیار مشــتری قرار می گیرد؟ آیا به بحث حقوق بشــر و حق 
زندگی سالم برای سایر افراد جامعه در قرارداد اشاره شده است که بیانگر آن 
باشــد که تولیدات آنان لطمه ای به سالمت انســانهای جامعه و حتی دیگر 
موجودات دارای حیات، وارد نکند؟ آیا بحث مسئولیت بر رضایتمندی ارباب 

رجوع مد نظر آنان است؟
کارخانه در قبال اطالعات و وعده های اشتباهی که در وهله اول به مشتری 
خود می دهد تــا او را به خرید ترغیب کند، چه مســئولیت و ضمانت اجرایی 
دارد؟ آیا به ایــن موضوع تا به حال فکر کرده ایم کــه فرهنگ خدمتگزاری 
و رفتار شهروندی چه جایگاهی برای کشــور ما دارد؟ پاسخگویی فردی در 
بین کارکنــان دولت و اعمــال آن در قراردادها چه مســئولیت اجتماعی را 

ایجاد می کند؟ اینها همه سؤاالتی هستند که بسیار جای تأمل دارند.
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ــرمایه  ــئولیت و س ــک مس ــه نزدی رابط
ــی اجتماع

پروانــه مافــی نماينــده تهــران در مجلــس 
ــی  ــاره مســئولیت اجتماع شــوراي اســامي درب
و مفهــوم آن مــی گويــد: رابطــه بســیار نزديكــي 
بیــن مســئولیت اجتماعــي و ســرمايه اجتماعــي 

ــود دارد. ــردم هســتند وج ــه م ك
مافــي در تعريــف جايــگاه و اهمیــت مســئولیت 
اجتماعــي  مســئولیت  می افزايــد:  اجتماعــي 
دربرگیرنــده شــفافیت فعالیت هــاي كســب و 
ــا  ــق ب ــي منطب ــاي اخاق كار براســاس ارزش ه
ــراد،  ــه اف ــرام ب ــي اســت كــه احت الزامــات قانون
تشــكل هــا، مســايل اجتماعــي و فــرا اجتماعــي 
و  جانبــه  همــه  آفرينــي  ارزش  اصــل  در  و 

ــال دارد. ــه دنب ــه را ب يكپارچ

20

نمایندگان مجلس در گفت و گو با دانسنتی آنالین: 

رابطه نزدیکی بین 
مسئولیت اجتماعی و مردم 
وجود دارد

ــه در  ــا )Corporate Social Responsibility( ک ــرکت ه ــی ش ــئولیت اجتماع ــماعیلی: مس ــاد اس ــن/ فره ــتنی آنالی دانس
ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری اقتصــاد و مدیریــت امــروز دنیــا بــه اختصــار CSR شــناخته  مــی شــود، مقولــه ای جدیــد در مدیریت 
کســب و کار بــوده و ظــرف نیــم قرن اخیــر، همچــون مقولــه توســعه پایــدار )SUSTAINABLE Development ( و کســب و 
کار ســبز )Green Business( یــا اقتصــاد دیجیتالــی )WebEconomie(، در تحلیــل روندهــای اقتصــاد حــال و آینــده جهــان 

مطــرح شــده اســت. 
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی در حــال توســعه ماننــد ایــران، مقولــه احتــرام بــه حقــوق مصــرف کننــده، فقط به 
مقــوالت اقتصــادی و تخفیــف فصلــی و ســاالنه کاال و خدمــات مربــوط نمــی شــود و نــوع نــگاه به حقــوق مصــرف کننــده، از کیفیت 
کاال و خدمــات و کلماتــی کــه مثــل OFF روی ویتریــن مغــازه هــا دیــده مــی شــود، کمــی باالتــر اســت. قولــه مســئولیت اجتماعی 
شــرکت هــا، تــالش دارد تــا ایــن مفهــوم مهــم و بنیادیــن را در اقتصــاد قــرن بیســت و یکمــی رواج دهــد کــه تنهــا، خریــداران 
نهایــی کاال و خدمــات نیســتند کــه از خریــد آن، ســود یــا ضرر مــی کنند. بلکــه دامنــه ســهامداران و ذی نفعــان، بیش از خریــداران 
نهایــی اســت و بــه همیــن خاطــر، بحــث محیــط زیســت و جامعــه نیــز بــه میــان کشــیده مــی شــود. در واقــع بحــث CSR بــه 
طــور کلــی بــه ایــن مســاله توجــه دارد که چقــدر فعالیــت هــای تولیدی یــا خدماتــی بنــگاه هــای اقتصــادی، حامی محیط زیســت، 

حامــی جامعــه، حامــی اقتصــاد پایــدار، حامــی حقــوق برابــر کارگــران، حامــی حقــوق انســان هــا و حیوانات اســت.
بــرای روشــنتر شــدن موضــوع مســئولیت اجتماعــی نظــرات پروانه مافی و ســید مصطفــی کواکبیــان دو نماینــده تهــران در مجلس 

شــورای اســالمی را جویــا شــده ایم. 
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ــه اينكــه شــركت هــا عــاوه  ــا اشــاره ب وی ب
بــر كســب ســود اقتصــادي حاصــل از فعالیــت 
هــاي خــود از اثــرات و تبعــات مســئولیت 
ــرات و  ــن اث ــع مــي شــوند و اي اجتماعــي منتف
ــذارد،  ــي گ ــر م ــا اث ــان آنه ــر ذينفع ــات ب تبع
ادامــه مــی دهــد: شــايد تصــور شــود واژه 
از  آن  كاركردهــاي  و  اجتماعــي  مســئولیت 
ــا  ــا م ــا شــده اســت ام ــگ م ــرب وارد فرهن غ
آنــرا بــا مفهومــي لطیــف تــر و زيباتــر بــه نــام 
كار در راه رضــاي خــدا و خدمــت بــه خلــق در 
ادبیــات سراســر ارزشــمند دينــي و ملــي خــود 

ــم. ــي بینی م
ــان  ــس بی ــان مجل ــیون زن ــو فراكس ــن عض اي
مــی كنــد: مســئولیت اجتماعــي درمفاهیــم 
دينــي و آيینــي مــا جــاي گرفتــه و ايــن 
ــوزه  ــن ح ــا اي ــد ت ــي كن ــك م ــوع كم موض
ــد.  ــق عمــل كن بیــش از پیــش در كشــور موف
مافــی بــا تاكیــد بــر نقشــي كــه مجلــس مــی 
توانــد در تصويــب قوانیــن و لوايــح مربــوط بــه 
حــوزه مســئولیت اجتماعــي داشــته باشــد، مــی 
افزايــد: از نــگاه مجلــس داريــم بــه ســمتي مــي 
رويــم كــه بنگاههــا و شــركت هــاي اقتصــادي 
ــه مســئولیت اجتماعــي خــود  ــه ب كــه داوطلبان
عمــل مــي كننــد تشــويق شــوند. برايــن 
ــا  ــن گروهه ــا اي ــا ب ــم ت ــاش داري ــاس ت اس
ــناخت  ــا ش ــرده و ب ــرار ك ــاط برق ــتر ارتب بیش
ــب  ــا در تصوي ــاي آنه ــت ه ــر از فعالی ــع ت جام
ــه  ــه ب ــم ك ــت كنی ــمتي حرك ــه س ــن ب قوانی

ــد. ــك كن ــا كم ــت آنه ــود فعالی بهب
ــه  ــه رابط ــاره ب ــا اش ــس ب ــده مجل ــن نماين اي
و  اجتماعــي  مســئولیت  نزديــك  بســیار 
ــه  ــردم هســتند، ادام ســرمايه اجتماعــي كــه م
ــي  ــرمايه اجتماع ــردم س ــاد م ــد: اعتم ــی ده م
ــرمايه  ــن س ــدر اي ــد ق ــود و باي ــي ش ــي م تلق
ــد  ــي كنن ــاد م ــي اعتم ــردم وقت ــت. م را دانس
ــد  ــد و باي ــي افت ــور م ــي در كش ــات خوب اتفاق
ايــن ســرمايه اجتماعــي بیــش از همیشــه 

ــود. ــت ش تقوي

اولویت منافع جمعی به فردی
ســیدمصطفی كواكبیــان ديگــر نماينــده مــردم 
ــه  ــه اينك ــاره ب ــا اش ــز ب ــس نی ــران در مجل ته
فرهنــگ مســئولیت پذيــری در كشــور مــا بــاال 
نیســت و جــای تامــل زيــادی دارد و در عمــل 
نقصــان داريــم، مــی گويــد: اعتقادمــان بــر ايــن 
ــگ  ــاس فرهن ــر اس ــردم ب ــاد م ــه آح ــت ك اس
اجتمــاع  در  اســامی  آموزه   هــای  و  دينــی 
مســئولیت دارنــد و مســئولیت   پذيری بــرای 

همــگان اســت. تــك تــك آنــان نقــش رهبران 
جامعــه را دارنــد و بايــد نســبت بــه كســانی كــه 
ــرار  ــی ق ــئولیت اجتماع ــن مس ــه اي زيرمجموع

ــد. ــئولیت كنن ــاس مس ــد، احس می   گیرن
كواكبیــان مــی افزايــد:  برخــاف شــعارها 
ــل  ــا در عم ــود م ــه می   ش ــه گفت ــی ك و مباحث
ــه  ــم. روحی ــان داري ــه نقص ــه جامع ــبت ب نس
ايــن كار بايــد در همــگان وجــود داشــته باشــد. 
بايــد منافــع جمعــی تقــدم بــر منافــع شــخصی 

ــث  ــدی در بح ــكل ج ــا مش ــد. م ــته باش داش
مســئولیت اجتماعــی داريــم در حالــی كــه اگــر 
تقــدم منافــع جمعــی بــر فــردی وجــود داشــت 
حتمــا هم  افزايــی ايجــاد می  كــرد و از نظــر 
و مشــورت ديگــران برخــوردار می  شــديم و 

ــرد. ــرفت می  ك ــر پیش ــا بهت ــای م كاره
ايــن عضــو كمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــه  ــران جامع ــد: رهب ــی ده ــه م ــی ادام خارج
ــو باشــند  ــن مســئولیت       پذيری   ها الگ ــد در اي باي
و نبايــد مســئولیت را بــه گــردن ديگــران 
بیندازنــد و خــود فقــط مطالبه   گــر باشــند. 
ــتند  ــبیه   تر هس ــود ش ــان خ ــه حاكم ــردم ب م
تــا بــه پــدران خــود. يكــی از موضوعاتــی كــه 
می   توانــد مســئولیت اجتماعــی را تقويــت كنــد، 
ــئولیت   های  ــه مس ــی ك ــه آنهاي ــت ك ــن اس اي
بیشــتری دارنــد در ايــن زمینه پاســخگو باشــند.
كواكبیــان اضافــه مــی كنــد: عدالــت سیاســی، 
ــرای  ــزار ب ــن اب ــی مهمتري اقتصــادی و اجتماع
راه انداختــن مســئولیت اجتماعــی اســت. چــون 
ــد  ــته نخواه ــدر نشس ــه در ص ــی ك ــر كس اگ
ــم  ــه ه ــن جامع ــطوح پايی ــد و س ــخ بده پاس
ــی  ــئولیت اجتماع ــد، مس ــته باش ــزه نداش انگی

پیــش نمی  آيــد.

ايــن نماينــده مجلــس بــا بیــان اينكــه نیازمنــد 
آمــوزش حقــوق شــهروندی در كشــور هســتیم، 
مــی گويــد: واقعــا چقــدر بــه حقــوق شــهروندی 
تســلط داريــم؟ در كشــورهای پیشــرفته ماننــد 
ســوئیس در كوچكتريــن مســائل از نظــر مــردم 
ــد  ــی گذارن ــه رای م ــرا  ب ــرده و آن ــتفاده ك اس
ــل  ــردم ارزش قائ ــر م ــرای نظ ــون ب ــرا؟ چ چ
ــا در بســیاری از مســائل مهــم  ــا م هســتند. ام
مايــل بــه رفرانــدوم نیســتیم و می   گويیــم 

ــم. ــم می   گیري ــتیم و تصمی ــد هس ــان بل خودم
ــتم  ــر سیس ــد: اگ ــی كن ــه م ــان اضاف كواكبی
بــه جايــی  مــا  نباشــد،  تنبیــه  و  تشــويق 
مســئولیت  پذير  كــه  آنهايــی  نمی  رســیم. 
و  قعــر جامعــه  در  بخواهنــد  اگــر  هســتند 
هســتند،  مســئولیت  ناپذير  كــه  آنهايــی 
بخواهنــد در صــدر باشــند مســئولیت اجتماعــی 

نمی  دهــد. رخ 
او بــا تاكیــد بــر اينكــه قانــون، موضــوع مهــم 
در اجــرا و تحقــق مســئولیت اجتماعــی اســت، 
ــرای  ــزار ب ــن اب ــی را مهمتري ــت اجتماع عدال
ــد:  ــی گوي ــته و م ــی دانس ــئولیت اجتماع مس
افــرادی كــه مســئولیت داشــته و يــا بــه منابــع 
قــدرت دسترســی دارنــد اگــر خــارج از عدالــت 
ــد  ــی نخواهن ــئولیت اجتماع ــد مس ــل كنن عم

داشــت. 
ــروف  ــه مع ــر ب ــوع ام ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
و نهــی از منكــر بیــان كــرد: ضعیف   تريــن 
ــرد  ــن ف ــد از باالتري ــد بتوان ــه باي ــرد جامع ف
جامعــه مطالبه  گــری كنــد. خبرنــگاری كــه 
بــه  را تشــريح می  كنــد،  وضعیــت جامعــه 
ــرده  ــاف ك ــه خ ــا او ك ــم و ب دادگاه می  خوانی

كار نداريــم.        
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ــف،  ــای مختل ــوع و گســترده آن در حوزه ه ــاد متن ــارگاد و ابع ــك پاس ــی در بان ــت موضــوع مســئولیت های اجتماع ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــا توجــه بــه نظريــات گوناگــون ارائــه شــده توســط انديشــمندان جهانــی و مطالعــه تطبیقــی مدل هــای مهــم و مــورد اقبــال و هــم  ب
ــوزه  ــك در ح ــترده بان ــات گس ــه اقدام ــازی مجموع ــرای نظام مندس ــع ب ــی جام ــی مدل ــر، طراح ــركت های برت ــه كاوی ش ــن بهین چنی
ــا الهــام از مــدل ســه بعــدی Carroll و متناســب بــا اهمیــت  مســئولیت های اجتماعــی در دســتور كار قــرار گرفــت و در نهايــت، ب

ــه اســت: ــرار گرفت ــای كار ق ــر مبن ــرح زي ــه ش ــی ب ــارگاد، مدل ــك پاس ــای بان ــا و ويژگی ه فعالیت ه
اين مدل دارای سه بعد اصلی است:  

بعــد اول: چــه محــدوده ای از مســائل اقتصــادی، قانونــی، اخالقــی و انســانی توســط مســئولیت های اجتماعــی 
ــک پوشــش داده می شــود؟ بان

برای پاسخ به اين سوال چهار سطح يا حوزه اصلی برای مسئولیت های اجتماعی بانك پاسارگاد تعريف شده است:

بعد دوم: بانک در مقابل کدام موضوعات و حوزه های اجتماعی مسئولیت دارد؟

1۸
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ک پاسارگاد
ت های اجتماعی در بان

مدل مفهومی مسئولی
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* مشــتریان: بانــك پاســارگاد شــعار ســازمانی خــود را »مشــتری ذات بانــك اســت« انتخــاب نمــوده و در راســتای تحقــق ايــن شــعار، ارتبــاط با مشــتريان 
را يكــی از اساســی ترين اصــول می دانــد. ايــن ارتبــاط بــه منظــور شــناخت نیازهــا و خواســته های حــال و آينــده مشــتريان و تأمیــن آن هــا برقــرار می گــردد.

ــن  ــك »در نظــر گرفت ــت بان ــه مأموري ــم در بیانی ــن مه ــه اي ــه ای ك ــوردار می باشــند به گون ــك برخ ــژه ای در بان ــگاه وي ــان از جاي ــان: ذی نفع * ذی نفع
نیازهــای حــال و آتــی ذی نفعــان ضمــن تاكیــد بــر بانكــداری ســبز و مســئولیت های اجتماعــی جهــت خلــق ارزش كلیــه ذی نفعــان« تاكیــد شــده اســت.

* محیط زیســت: توجــه بــه محیــط زيســت نیــز از ديگــر موضوعــات اساســی اســت كــه همــواره مــورد توجــه جــدی قــرار دارد. ايــن امــر در بیانیــه 
ماموريــت بانــك بــه شــكلی كاربــردی و در قالــب بانكــداری ســبز و بانكــداری الكترونیكــی مــورد تاكیــد قــرار گرفتــه اســت.

* شــفافیت و امنیــت: ماهیــت و ذات فعالیت هــای بانكــی ايجــاب می نمايــد دو بعــد شــفافیت و امنیــت فعالیت هــا همــواره و به طــور ويــژه مــورد توجــه 
ــط و مقــررات  ــه ضواب ــده پايبنــدی جــدی و دقیــق ب ــرار داشــته باشــد. ســابقه فعالیــت چندين ســاله بانــك پاســارگاد و شــركت های گــروه نشــان دهن ق

قانونــی، اصــول رفتــار اخاقــی و فرهنــگ پاســارگادی اســت و ايــن امــر بــه عنــوان يــك الگــو در ســطح ســازمان های ديگــر مطــرح اســت.
* همــکاران: همــكاران بــه عنــوان يكــی از ذی نفعــان كلیــدی بانــك مــورد توجــه جــدی قــرار دارنــد و ســرمايه اصلــی بانــك بــه شــمار می رونــد. از 
ايــن رو اســتراتژی اصلــی بانــك بــرای تحقــق اهــداف عملیاتــی، ارتقــا و بهبــود نظــام جامــع ســرمايه های انســانی بانــك تعییــن گرديــده و بــه تبــع آن 
برنامه هــای متعــددی در حوزه هــای مختلــف از جملــه توانمندســازی، توســعه و غنــای شــغلی، تأمیــن آتیــه، ســامت و رفــاه ايشــان پیش بینــی و بــه اجــرا 

درآمــده اســت.

عدالت سازمانی و عدم تمایز
از مهم تريــن عوامــل موثــر بــر رعايــت عدالــت ســازمانی، وجــود ارزش هــای يكســان، قوانیــن و مقــررات شــفاف و تكیــه بــر ضوابــط مصــوب و تايیــد شــده 
در تمامــی رده هــای ســازمانی اســت. بانــك پاســارگاد بــا تدويــن آيین نامه هــا و دســتورالعمل های مناســب تــاش نمــوده  اســت تــا عــاوه بــر اطمینــان از 
شايســته گزينی و جــذب همــكاران جديــد صرفــا بــر مبنــای ويژگی هــا و توانمندی هــای فــردی، فرصت هــای ســازمانی برابــری بــرای تمامــی همــكاران 
ــه كار بســتن آموخته هــا و در نهايــت گذرانــدن آزمون هــای  ــا براســاس میــزان عاقــه و پشــتكار، تــوان يادگیــری و همین طــور قــدرت ب فراهــم نمايــد ت

كتبــی و شــفاهی، از توجــه، ارتقــا و دريافتــی عادالنــه بهره منــد گردنــد.

بعد سوم: رویکرد و فلسفه عملکرد سازمان واکنشی است یا پیشگیرانه؟
بانــك پاســارگاد براســاس اســتراتژی و رويكردهايــش، محــدوده پاســخگويی اجتماعــی خــود را از »هیــچ كاری نكــردن« تــا »رويــه پیشــگیرانه« انتخــاب 
ــك  ــه بان ــزام شــده ب ــررات ال ــن و مق ــرش قوانی ــزان پذي ــن می شــود و مســتقل از می ــت تعیی ــوع عملكــرد مديري ــر اســاس ن ــن انتخــاب ب ــد. اي می نماي

می باشــد.
مجموعه سه بعد فوق و اثرات متقابل آنها در قالب ماتريس زير نشان داده شده است:
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ادبیــات اجتماعــی- سیاســی مــا در ســال های 
ــده  ــه ش ــهروندی مواج ــر ش ــا تعبی ــر ب اخی
اســت؛ تعبیــری کــه آن را از منظــر معنــا 
ــینی«  ــرفته »شهرنش ــب پیش ــناختی اش قال ش
می داننــد و اذعــان می کننــد شهرنشــینان 
ــرام  ــر احت ــوق یکدیگ ــه حق ــه ب ــی ک هنگام
در  بــه مســئولیت های خویــش  و  گــذارده 
قبــال شــهر و اجتمــاع عمــل کننــد، بــه 

»شــهروند« ارتقــا یافته انــد.
 بــا ایــن اوصــاف اســت کــه مــا امــروز 

می توانیــم از مفهومــی بــا عنــوان حقــوق 
تعریــف  در  کنیــم.  صحبــت  شــهروندی 
دارنــد  اعتقــاد  کارشناســان  مفهــوم  ایــن 
کــه حقــوق شــهروندی آمیختــه ای اســت 
از وظایــف و مســئولیت های شــهروندان در 
ــوای  ــا ق ــت ی ــهر و دول ــر،  ش ــال یکدیگ قب
و  حقــوق  همچنیــن  و  مملکــت  و  حاکــم 
امتیازاتــی کــه وظیفــه تامیــن آن حقــوق بــر 
ــور  ــا به ط ــت ی ــهری، دول ــران ش ــده مدی عه

ــت.  ــم اس ــوای حاک ــی ق کل
ــه  ــت ک ــی اس ــهروندی از واژگان ــوق ش حق
ــی  ــی و اجتماع ــات سیاس ــه ادبی ــی ب به تازگ
به همیــن  و  شــده  وارد  ایــران  حقوقــی  و 
اســت،  مبهــم  و  ناشــناخته  نیــز  ســبب 
به عنــوان  حقوق بشــر  واژه  همچنان کــه 

ــز  ــهروندی نی ــوق ش ــترده تر حق ــوم گس مفه
ــرای  ــه ب ــی ک ــرار و تبلیغ ــه تک ــم هم به رغ
ــه تعمــق و تدقیــق،  ــران ب آن می شــود، در ای
مــورد مطالعــه و ادراک قــرار نگرفتــه اســت.
حقــوق شــهروندی، بیــش از هــر چیــز راجــع 
ــوان  ــرد به عن ــر ف ــه ه ــت ک ــی اس ــه حقوق ب
ــت.  ــوردار اس ــت از آن برخ ــک دول ــع ی تاب
مصادیــق حقــوق شــهروندی بســیار زیــاد 
اســت و از حــق برخــورداری از مســکن و 
آمــوزش و بهداشــت مناســب شــروع شــده و 

تــا حقوقــی از قبیــل حــق دادرســی عادالنــه 
ــق  ــد ح ــوری مانن ــه ام ــد. اینک ــه می یاب ادام
ــق  ــات، ح ــق آزادی مطبوع ــان، ح آزادی بی
را  انتخاب کــردن  و  انتخاب شــدن  آزادی 
ــت  ــهروندی دانس ــوق ش ــمار حق ــد در ش بای
ــری  ــه عمومی ت ــوق جنب ــن حق ــه، ای ــا اینک ی
ــرار  داشــته و در همــان مفهــوم حقوق بشــر ق

ــت. ــالف اس ــورد اخت ــد، م می گیرن
ــق  ــران، در تحق ــب در ای ــور غال ــه تص ــا ب بن
ــل  ــت عام ــهروندی، دول ــوق ش ــض حق و نق
ــوق،  ــر حق ــی، اگ ــن تلق ــت. در ای ــی اس اصل
جامعــه  در  شــهروندی،  حقــوق  ازجملــه 
محقق شــده اســت، بایــد آن  را ناشــی از اراده 
دولــت دانســت؛ و اگــر جامعه نتوانســته اســت 
بــه  مراتــب و مــدارج درخــوری از معیارهــای 

ــد، ایــن دولــت  حقــوق شــهروندی دســت یاب
اســت کــه نخواســته اســت جامعــه از ســطوح 
و  برخــوردار  شــهروندی  حقــوق  مناســب 
کــه  نــگاه  نــوع  ایــن  شــود.   بهره منــد 
اندیشــه  در  مختلــف  به صورت هــای 
از  ایــران  حقوقــی  سیاســی-اجتماعی- 
ــش و  ــت، نق ــته اس ــیار داش ــاز رواج بس دیرب
ــکل گیری  ــی در ش ــبات اجتماع ــت مناس اهمی
نادیــده  را  حقوقــی  ســاخت  تحــول  و 
ــاده یکســویه  ــک ج ــوق را ی ــگارد و حق می ان

معنــا می کنــد کــه بــود و نبــودش فقــط 
ــدگان  ــت و رون ــت اس ــه اراده دول ــته ب وابس
ــکل پذیری  ــل و ش ــر منفع ــاده، عناص ــن ج ای
نمایشــنامه  بازیگــران  فقــط  هســتند کــه 

نوشــته اند. دولــت  
مفهــوم مســئولیت اشــخاص یــا به تعبیــر 
بهتــر شــهروندان، در چنیــن دیدگاهــی عمیقــًا 
تحت تأثیــر قــرار می گیــرد. در واقــع ایــن 
ــهروندی،  ــوق ش ــوم حق ــه مفه ــگاه ب ــوع ن ن
عمــاًل مســئولیت شــهروندی در تحــوالت 
و  گرفتــه  نادیــده  را  شــهروندی  حقــوق 
ــد.  ــی می کن ــئولیت تلق ــی او را بی مس به نوع
مثــاًل برخــورداری از محیط زیســت ســالم، 
ــی  ــت. بدیه ــهروندی اس ــوق ش ــی از حق یک
ــزم  ــدرت مل ــع ق ــوان منب ــت به عن ــت دول اس
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دولت و حقوق شهروندی

مثلث حقوقی مردم؛  مدنی-اجتماعی و سیاسی
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اســت در نظــام طراحــی و برنامه ریــزی و 
اقتصــادی  مختلــف  فعالیت هــای  اجــرای 
ــع و  ــاورزی و صنای ــد کش ــی، مانن و اجتماع
ــای  ــط و معیاره ــهروندی و... ضواب ــور ش ام
ــظ محیط زیســت ســالم را  ــرای حف مناســب ب

ــذارد. ــرا بگ ــورد اج ــه م ــرده و ب طراحی ک
هرگــز  این حــال  بــا 
ایــن  بــه  نمی تــوان 
بی توجــه  مهــم  اصــل 
ــالوه  ــوق ع ــه حق ــد ک مان
از  متخــذ  اینکــه  بــر 
مشــروعیت بخش  منابــع 
اســت، محصــول تجربــه 
هســت.  نیــز  اجتماعــی 
جامعــه  آنکــه  بــدون 
دســتورات  بــه  نســبت 
حقوقــی دولــت احســاس 
نیــاز و ضــرورت کنــد و 
اجــرای  و  وضــع  بــرای 
آنهــا مطالعــه عمومــی و 
داشــته  فعــال  مشــارکت 
امیــد  و  امــکان  باشــد، 

چندانــی بــرای اجــرای کامــل دســتورات 
حقوقــی دولــت باقــی نمی مانــد. ایــن ویژگــی 
در تمــام مــوارد راجــع بــه حقــوق شــهروندی، 
شــهروندی  حقــوق  انــواع  دارد.   جریــان 
عبــارت از حقــوق مدنــی، حقــوق اجتماعــی و 

اســت. سیاســی  حقــوق 

حقــوق مدنــی: آزادی بیــان، آزادی عقیده، 
ــت و  ــب، آزادی مالکی ــدان و مذه آزادی وج
حقــوق  برجســته ترین  از  رفت وآمــد  آزادی 
مدنــی یــک شــهروند شــمرده می شــوند. 
بــدون تضمیــن حفاظــت از ایــن حقــوق 
ــوان  ــه نمی ت ــی و جامع ــام سیاس ــط نظ توس
ــد. ــهروندی « ش ــوم » ش ــود مفه ــل به وج قائ

 
تشــکیل  حــق  اجتماعــی:  حقــوق 

ــع،  ــرای تجم ــندیکا ب ــن و س ــازمان، انجم س
بیــان و برآوردســازی مطالبــات اجتماعــی، 
حــق برخــورداری از بهداشــت عمومــی، حــق 
ــی،  ــر و عموم ــوزش فراگی ــورداری از آم برخ
ــق  ــون، ح ــت قان ــورداری از حمای ــق برخ ح
مقابــل  در  برابــر  رفتــار  از  برخــورداری 

دســتگاه قضایــی، حــق داشــتن دســتمزد 
ــح و  ــتراحت، تفری ــتن اس ــق داش ــه، ح عادالن
ــورداری  ــان در برخ ــق زن ــت، ح ــات فراغ اوق
ــورد  ــق برخ ــردان، ح ــا م ــر ب ــوق براب از حق
رعایــت  و  انســانی  کرامــت  بــر  مبتنــی 
حقــوق طبیعــی از طــرف حکومــت، حــق 
برخــورداری از آزادی تجمــع بــرای اعتــراض 
مســالمت آمیز و حقوقــی مشــابه. شــهروند 
اجتمــاع  عرصــه  در  کــه  اســت  فــردی 
نســبی  به صــورت  ذکرشــده  حقــوق  از 

برخوردارنــد. 

ــر  ــی براب ــق دسترس ــی: ح ــوق سیاس حق
ــورداری از  ــی، حــق برخ ــه مناصــب حکومت ب
ــکیل  ــق تش ــد، ح ــی نهادمن ــارکت سیاس مش
تصمیم ســازی  در  شــرکت  بــرای  حــزب 

انتخابــات  از  برخــورداری  حــق  سیاســی، 
برخــورداری  ســالم،  و  آزاد  ادواری،  منظــم 
طریــق  از  حاکمــان  عــزل  حــق  از 
داشــتن  حــق  مطلــوب،  مکانیســم های 
از  حاکمــان  نقــد  حــق  سیاســی،  امنیــت 
ــوق  ــان. حق ــازی آزادی بی ــق نهادینه س طری
سیاســی به عنــوان حقــوق عالــی 
تعریــف می شــود.  شــهروندی 
ــوق  ــه گانه ف ــوق س ــه حق چنانچ
ــوم  ــود مفه ــود وج ــت نش رعای
و  شــک  دچــار   » »شــهروند 
تردیــد می شــود. رعایــت یــا 
ــده  ــوق گفته ش ــت حق عدم رعای
ــی  ــای سیاس ــت نظام ه ــا ماهی ب
لــذا  دارد  مســتقیم  ارتبــاط 
حــوزه  در  دمکراتیزاســیون 
ــرای  ــم ب ــزاری مه ــت، اب سیاس
اســت. تحقــق »شــهروندی« 
سیاســی  مطلق گرایــی 
مانعــی   )Absolutism(
مهــم بــرای نهادینگــی »حقــوق 
ــود. ــداد می ش ــهروندی« قلم ش
فرمــان  در  حقــوق شــهروندی  از  بخشــی 
هشــت مــاده ای امام خمینــی)ره( یــادآوری 
بــه  خطــاب  فرمــان  ایــن  اســت.  شــده 
ــی  ــای اجرای ــام ارگان ه ــه و تم ــوه قضایی ق
بــه  امام خمینــی)ره(  اهتمــام  نشــان دهنده 
ــالب  ــاز انق ــان آغ ــهروندی از هم ــوق ش حق
ــام  اســالمی اســت )فرمــان هشــت ماده ای ام
۱۳۶۱/۹/2۴(.همیــن رویکــرد بــه حقــوق 
ــر انقــالب  شــهروندی را در اندیشــه های رهب
کــرد.  مشــاهده  به خوبــی  می تــوان  نیــز 
ــا  ــهروندی ت ــوق ش ــر حق ــان ب ــد ایش تأکی
ــهروندی  ــوق ش ــات حق ــه مراع ــت ک آنجاس
ــد؛  ــم اســالمی می دانن ــی حاک ــه اصل را وظیف
»نقطــه محــوری مســئولیت هــم رعایــت 
ــت در  ــت عدال ــردم، رعای ــوق م ــدود و حق ح
ــای  ــاف در قضای ــت انص ــردم، رعای ــان م می
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ــردم  ــور م ــن ام ــرای تأمی ــالش ب ــردم و ت م
بــرای حاکــم اســالمی، حوائــج و  اســت. 

ــت.« ــل اس ــردم اص ــای م نیازه
همچنیــن رهبــر معظــم انقــالب بــه پیوســتگی 
میــان آزادی و حقــوق شــهروندی بــا مفاهیــم 
دینــی تأکیــد دارنــد؛ »مــا بــه آزادی معتقدیــم. 
حقــوق  تأمیــن  و  آزادی  بــه  مــا  اعتقــاد 
هــم،  اجتماعــی  مســائل  در  شــهروندی 
ــت.« در  ــی اس ــای دین ــه دار و دارای مبن ریش
کشــور مــا ایــران منابــع قانونــی چنــدی بــرای 
ــاع  ــانی اتب ــی و انس ــوق اساس ــت از حق حفاظ
ایرانــی وجــود دارد. بــدون شــک، قانــون 
ــی  ــند حقوق ــن س ــوان عالی تری ــی به عن اساس
کشــور در اصــول ۱۹ الــی ۴۱ بــه تشــریح ایــن 
حقــوق پرداختــه و آنهــا را بیــان کــرده اســت؛ 
ــن اصــول  ــت اجــرای ای ــد کــه ضمان هــر چن
ــت  ــخص نیس ــده و مش ــان نش ــوح بی به وض
ــوق  ــاب حق ــن اصــول در ب ــاد ای ــر مف ــه اگ ک
ــتی  ــران می بایس ــردم ای ــد م ــض ش ــت نق مل
بــه کــدام مرجــع عــارض شــوند و داد از 

ــتانند. ــود را بس ــه خ ــت رفت دس
به نظــر می رســد کــه مقنــن بــا تصویــب مــواد 

۵۷۰ الــی ۵۷۵ قانــون مجازات اســالمی ســعی 
ــران  ــردم ای ــن معضــل داشــته و م در حــل ای
نیــز امیــدوار شــده اند کــه بــا توجــه بــه نــص 
ــلب کنندگان  ــازات س ــی در مج ــح قانون صری
حقــوق مقــرر ملــت در قانــون اساســی، دیگــر 
شــاهد تضییــع بــدون مجــازات حقوق اساســی 
ــب  ــا تصوی ــود. ام ــد ب ــود نخواهن و فطــری خ
ــهروندی در  ــوق ش ــون حق ــده قان ــاده واح م
ــب  ــه قری ــس ک ــخ ۸۳/2/۱۵ توســط مجل تاری

ــنامه و  ــورت بخش ــل از آن به ص ــاه قب ــد م چن
دســتورالعمل توســط ریاســت قــوه قضاییــه بــه 
دســتگاه ها و ســازمان های ذی ربــط ابــالغ 
شــده بــود، حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه 
متأســفانه هنــوز هــم حقــوق شــهروندی افــراد 
ــئوالن  ــورد مس ــث برخ ــوص از حی علی الخص
دســتگاه های قضایــی و ضابطــان دادگســتری 

ــود. ــت نمی ش ــتی رعای ــردم به درس ــا م ب
بــه هــر حــال تصویــب قوانیــن در هــر 
ــوزه  ــاع در ح ــاز اجتم ــی از نی ــه ای ناش جامع
قانــون مصــوب اســت. اگــر قانــون اساســی و 
قانــون مجــازات اســالمی جواب گــوی امنیــت 
ــاز  ــود نی ــهروندان می ب ــوق ش ــی و حق قضای
بــه تصویــب و ابــالغ ایــن قانــون و همچنیــن 
ــت از حقــوق شــهروندان  تشــکیل ســتاد صیان
ــر  ــور، وزی ــتور رئیس جمه ــه دس ــرا ب ــه اخی )ک
ــه تشــکیل آن شــده اســت(  کشــور موظــف ب

ــد. ــاس نمی ش ــه احس ــچ وج ــه هی ب
ــرر  ــن مک ــب قوانی ــان داده تصوی ــه نش تجرب
ــی  ــت دارد حاک ــد دالل ــون واح ــر مضم ــه ب ک
ــد  ــر فاق ــورد نظ ــون م ــه مضم ــت ک از آن اس
اســت  جامعــه  در  مناســب  زیرســاخت های 

ــده  ــی نش ــئوالن درون ــردم و مس ــرای م و ب
ــن  ــز چنی ــون نی ــن قان ــورد ای ــت.  در م اس
در  هنــوز  اساســًا  کــه  می رســد  به نظــر 
ــر و  ــوق بش ــون حق ــی چ ــا مفاهیم ــور م کش
ــراد،  ــیاری از اف ــرای بس ــهروندی ب ــوق ش حق
ــد  ــن نیازمن ــت و ای ــوس اس ــنا و غیرمان ناآش
بــه  دقیق تــر  رســانی  اطــالع  و  آمــوزش 
مــردم، مســئوالن و همچنیــن  متولیــان امــور 

ــت. ــی اس قضای

قانون اساسی و حقوق شهروندی
ــی  ــون اساس ــه در قان ــی ک ــاس اهداف براس
ــق  ــژه طب ــرای نظــام ترســیم شــده و به وی ب
اصــل ســوم قانــون اساســی، وظایفــی بــرای 
دولــت به روشــنی تدویــن شــده کــه طبــق آن 
ــاه  ــراری رف ــرای برق ــت موظــف اســت ب دول
ــت  ــراری عدال ــردم و برق ــه م ــت هم و امنی
و برابــری و تأمیــن آزادی هــای سیاســی 
ــا و  ــردان و اقلیت ه ــان، م ــم از زن ــت اع مل
ــردم  ــد. م ــالش کنن ــف ت ــای مختل قومیت ه
ــد  ــی دارن ــون اساس ــق قان ــق را طب ــن ح ای
بــه حقــوق  راه هــای دمکراتیــک  از  کــه 
قانونــی خــود دســت یابنــد و وظیفــه دولــت 
ــی  ــای انتخاب ــاد نهاده ــه، ایج ــن زمین در ای
ــه از  ــت ک ــی اس ــای اجتماع ــر و نهاده دیگ

دل مــردم شــکل می گیرنــد.
آزاد  داشــتن مطبوعــات  دیگــر،  از ســوی 
و حضــور تشــکل های صنفــی و مدنــی و 
سیاســی از دیگــر حقوقــی اســت کــه در 
ــده  ــف ش ــردم تعری ــرای م ــی ب ــون اساس قان
اســت.  دولــت بایــد بــا درنظرگرفتــن قانــون 
برنامه هــای  چشــم انداز،  افــق  و  اساســی 

مشــخص توســعه ای خــود را تدویــن کــرده و 
ــه تصویــب مراجــع منتخــب مــردم  آنهــا را ب
ــا،  ــی م ــون اساس ــه در قان ــرا ک ــاند؛ چ برس
و  هســتند  مــردم  اصلــی،  تعیین کننــدگان 
ــب  ــه تصوی ــت ب ــه برنامه هــای دول ــد هم بای
ــن  ــد. در ضم ــردم برس ــب م ــع منتخ مراج
در  دولــت  ارزیابــی عملکــرد  راه  بهتریــن 
ــی آن  ــه تطبیق ــف، مقایس ــای مختل بخش ه

ــت. ــی اس ــون اساس ــا قان ب
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دانســتنی آنالین/ منیژه بازیار: در حال حاضر دنیای مجازی اوقات بسیاری از ما را اشغال کرده 
است  و ما در طول روز ســاعات زیادی را در فضای مجازی می گذارنیم. بر اســاس آمار رسمی به طور 

متوسط هر کاربر فضای مجازی بیش از یک ســوم وقت خود را در سایت ها- شبکه های اجتماعی و کال 
اینترنت می گذراند.   اما تاکنون به این نکته فکر کرده اید که در یک دقیقه یا به عبارت درســت تر ۶۰ ثانیه 

در فضای مجازی چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟ 
بر اساس تحقیقات در یک دقیقه می تواند اتفاقات زیر در فضای مجازی و اینترنت به وقوع بپیوندد:

* ارسال ۲۰۴ میلیون ایمیل
* 1.۸ میلیون الیک در فیس بوک

* ۲ میلیون سرچ در موتورهای جست و جو
* ۲۷۸ هزار توئیت در توییتر

* ارسال ۲1۶ هزار عکس در اینستاگرام
* بارگذاری ۲۰ هزار عکس در تامبلر

* 1۷ هزار نقل و انتقال مالی
* فروش ۸۳ هزار دالری امازون

* ایجاد ۵۷1 سایت جدید در اینترنت
* بارگذاری ۳۴۷ پست جدید در ورد پرس
* فعالیت 11 هزار کاربر فعال در پینترست

* 1۰۴ میلیون دقیقه ارتباط اینترنتی با اسکایپ 
* دیدن ۲۰ میلیون عکس از فیلکر

* ۲۶۴ پست در فیس بوک 
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نهادهــا و بنــگاه هــای مالــی و پولــی که 
امــروزه بــه عنــوان بانــک شــناخته مــی 
شــوند، در ایفــای مســئولیت اجتماعــی 
البتــه  و  متفــاوت  و روش  راه  خــود، 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــری را نس ــده ت پیچی
بنــگاه هــای اقتصــادی طــی مــی کننــد. 
ــی  ــد تمام ــادی ، مانن ــگاه اقتص ــر بن ه
اجــزا و عناصــر یــک نظــام اقتصــادی، 
بایــد در عرصــه اجتماعــی، نقــش 
ــر در  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی کن آفرین
دنیــای مــدرن دیگــر پذیرفتــه نیســت 
ــره  ــد جزی ــادی مانن ــگاه اقتص ــک بن ی
ــی  ــود را از تمام ــوس، خ ای در دل اقیان
تالطمــات و افــت و خیزهــای اجتماعــی 
ــا  ــه اینکــه »م ــا توجی دور نگــه دارد و ب
ــتیم  ــادی هس ــگاه اقتص ــک بن ــط ی فق
نــه خیریــه« خــود را از مســئولیت 
ــد.  ــه کن ــگاه داری، تبرئ ــی بن اجتماع
ــی و  ــای مال ــت نهاده ــئوال اینجاس س
ــی  ــادالت پول ــه مب ــه در عرص ــی ک پول
ــد، در  ــی کنن ــی م ــش آفرین ــه نق جامع
ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود، چــه 
اقداماتــی را انجــام مــی دهنــد؟ نهادهــا 
و بنــگاه هــای مالــی و پولــی که امــروزه 
بــه عنــوان بانــک شــناخته مــی شــوند، 

ــود،  ــی خ ــئولیت اجتماع ــای مس در ایف
راه و روش متفــاوت و البتــه پیچیــده 
تــری را نســبت بــه دیگــر بنــگاه هــای 
اقتصــادی طــی  مــی کننــد. زیــرا ممکن 
ــدی اقتصــادی  ــگاه تولی اســت یــک بن
مثــال بــا اســتخدام افــراد جویــای 
ــه  ــن، ب ــطح پایی ــالت س ــا تحصی کار ب
ــروت در جامعــه و اشــتغال  ــع ث بازتوزی
کمــک کــرده یــا بــا اختصــاص بخشــی 
ــه  ــه، ب ــور خیری ــه ام ــود ب ــد خ از درآم
ــل  ــش عم ــی خوی ــئولیت اجتماع مس
ــغلی  ــا ش ــداری، نوع ــی بانک ــد، ول کنن
ــا  ــوان ب ــی ت ــت و نم ــی اس تخصص
اســتخدام افــراد غیرمتخصــص، عنوان 
ــک  ــی بان ــئولیت اجتماع ــه مس ــرد ک ک
اجــرا شــده اســت، همچنیــن اختصاص 
ــا  ــا ی ــه ه ــه خیری ــوه ب ــتقیم وج مس
ــه حمایــت  ســمن هــای فعــال در زمین
از دهــک هــای پاییــن جامعــه بــه دلیــل 
حساســیت و نظــارت مالــی در بانکهــا، 
ــن  ــا ای ــت. ب ــدور نیس ــادگی مق ــه س ب
ــه  ــای خالقان ــل ه ــا راه ح ــال، بانکه ح
ــای  ــرای ایف ــری را ب ــر ثم ــه مثم و البت
ــد  ــه ان مســئولیت اجتماعــی خــود یافت

ــت. ــه اس ــب توج ــه جال ک

ــا وجــودی کــه یــک بنــگاه  بانــک پارســیان ب
ــمرده  ــی ش ــی و مال ــروه پول ــادی در گ اقتص
ــاد  ــک نه ــوان ی ــه عن ــواره ب ــود، هم ــی ش م
اقتصــادی کــه خــود را موظــف مــی دانــد بــه 
مســئولیت اجتماعــی خــود نــگاه ویــژه داشــته 
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــده اس ــناخته ش ــد، ش باش
فعالیتهــای معطــوف بــه بنــگاه داری اخالقــی و 
بــه جــا آوردن مســئولیت اجتماعــی شــرکتها در 
بانــک پارســیان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

ــوده اســت. ب
ــوان اینطــور گفــت فعالیتهــای معمــول  مــی ت
بانکــداری بانــک پارســیان هرگــز از فعالیتهــای 
اقتصــادی،  ســطح  ارتقــای  بــه  معطــوف 
ــوده  ــزا نب ــه مج ــی جامع ــی و فرهنگ اجتماع
ــالش  ــیان ت ــک پارس ــت بان ــت و در حقیق اس
ــادی  ــول اقتص ــای معم ــت فعالیته ــرده اس ک
و بانکــداری خــود را بــا اقدامــات انســان 
دوســتانه و اجــرای مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــگاه اقتصــادی، همراســتا و  ــن بن ــی ای و اخالق

ــازد. ــراه س هم
شــاید علــت اصلــی عجیــن شــدن فعالیتهــای 
فعالیتهــای  بــا  پارســیان  بانــک  معمــول 
اجتماعــی  هــای  مســئولیت  بــه  معطــوف 
ــدف  ــه ه ــد ک ــر باش ــه آن خاط ــاد ب ــن نه ای
ــدوق  ــیس صن ــیان از تاس ــک پارس ــی بان اصل

بانک پارسیان 

در مسئولیت اجتماعی

به نام نیک تجاری می اندیشــد 
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در  موثرتــر  نقش آفرینــی  قرض الحســنه 
راســتای ایفــای رســالت های اجتماعــی یــک 
بنــگاه اقتصــادی ماننــد بانــک پارســیان بــوده 

ــت.  اس
ایــن نکتــه نشــان دهنــده آن اســت کــه 
ــر و مشــارکت  ــه اقشــار آســیب پذی کمــک ب
در مســئولیت های اجتماعــی و ملــی مــورد 
توجــه ویــژه  ایــن صنــدوق از دیربــاز تاکنــون 

ــوده اســت. ب

مسئولیت اجتماعی بانک پارسیان 
 ،)CSR( ــا ــرکت ه ــی ش ــئولیت اجتماع مس
بــه درک تاثیــرات اقتصــادی، اجتماعــی و 
ــف  ــای مختل ــب  و کاره ــت محیطی کس زیس
بــر دیگــران اشــاره دارد. CSR  بــا هدایــت 
بــه  آن  اقدامــات  و  و کار  کســب   اداره ی  و 
شــیوه ای اخالقــی و مســئوالنه مرتبــط اســت. 
ــا  ــگاه ه ــی بن ــئولیت اجتماع ــوان از مس می ت
ــرای  ــورِت اج ــرد و در ص ــی ک ــتفاده  مثبت اس
ــام نیــک  ــِر CSR، بهــره وری و ارزش ن موث
فعالیــت هــم  یــک  )برندینــگ(  تجــاری 

ــت.  ــد یاف ــش خواه افزای
ــت  ــوان گف ــی ت ــز م ــف موج ــک تعری در ی
یعنــی  هــا  بنــگاه  اجتماعــی  مســئولیت 
ــر  ــئوالنه و فرات ــی مس ــورداری از نگرش برخ
ــد  ــی و پایبن ــات قانون ــل الزام ــن از حداق رفت
ــرای تمــام  ــه ب ــه اصــول درســتی ک ــودن ب ب
قابــل  انــدازه ای(  هــر  )بــا  کســب و کارها 
اجراســت. بــا ایــن نگــرش، بانــک پارســیان از 
ابتــدای فعالیــت خــود در مســیر اجــرا و ایفــای 
مســئولیت اجتماعــی خــود گام برداشــته اســت 
کــه گــزارش کوتاهــی از عملکــرد ایــن بانــک 
ــا  ــت ت ــل حمای ــای قاب ــروه ه ــل گ در مقاب

ــه عنــوان  پایــان آذرمــاه امســال در ایــن مقال
ــت. ــده اس ش

ــرای  ــان ب ــک اندیش ــارکت نی مش
ــادی ــش اقتص جه

امــروزه، اقتصــاد ایــران دچــار شــرایط خاصــی 
اســت کــه مــی طلبــد نیــک اندیشــان و 
فراهــم  را  شــرایطی  اقتصــادی،  خیریــن 
ــه جریــان افتــادن چرخــه  ــا امــکان ب کننــد ت
ــم  ــر فراه ــف ت ــار ضعی ــرای اقش اقتصــادی ب
ــا  ــیان ب ــک پارس ــتا، بان ــن راس ــود. در ای ش
اندیشــان  نیــک  طلبیــدن  مشــارکت  بــه 
اقتصــادی، ســعی کــرده اســت ســهم خــود را 
ــتای  ــش در راس ــی خوی ــئولیت اجتماع در مس
تقویــت بنیــه مالــی فعــاالن اقتصــادی کــه از 

ــد. ــا کن ــوردار، ایف ــری برخ ــوان کمت ت
ــا  ــیان ت ــک پارس ــنه بان ــدوق قرض الحس صن
ــزار  ــش از ۸۱ ه ــه بی ــاه ۱۳۹۷ ب ــان آذر م پای
ــارد  ــزان ۶۹۵۸ میلی ــه می ــان ب ــر از متقاضی نف
ــدای  ــنه )از ابت ــهیالت قرض الحس ــال تس ری
تــا  مــاه ۹2  آبــان  در  تاســیس صنــدوق 
پایــان2۰ آذرمــاه ۹۷( پرداخــت کــرده اســت.

صنــدوق  کــه  گســترده ای  فعالیت هــای 
تاکنــون  پارســیان  بانــک  قرض الحســنه 
در بخــش اعطــای وام داشــته متکــی بــه 
ــپرده گذاری  ــل س ــه از مح ــت ک ــی اس منابع
ــود،  ــن می ش ــان تامی ــک اندیش ــن و نی خیری
بدیهــی اســت کــه دســتمایه و ســرمایه 
اصلــی صنــدوق بــرای ایفــای نقش هــا و 
ــر  ــب ه ــذب و جل ــه، ج ــای محول ماموریت ه
ــا  ــدون آنه ــه ب ــی اســت ک ــه بیشــتر منابع چ
ــر و  ــا میس ــر فعالیت ه ــام دیگ ــأ انج مطمئن

ــود. ــد ب ــن نخواه ممک

ــک پارســیان اقتضــا  ــی بان مســئولیت اجتماع
مــی کنــد بــا جلــب اعتمــاد و مشــارکت نیــک 
ــرایطی را  ــادی، ش ــن اقتص ــان و خیری اندیش
ــروت در  ــع ث ــکان بازتوزی ــا ام ــد ت ــم کن فراه
ــرارداد تســهیالت  ــاد ق ــق انعق ــه از طری جامع
ــا نــرخ بهــره انــدک بــه فعــاالن اقتصــادی  ب

کــم تــوان تــر فراهــم شــود.
ــا روشــهای  ــک پارســیان ب ــن راســتا بان در ای
بازاریابــی خالقانــه و اســتفاده از فنــاوری 
ــد  ــا رش ــت ب ــته اس ــق داش ــای روز، توفی ه
قابــل قبولــی در مســیر جلــب اعتمــاد ســپرده 
گــذاران نیــک اندیــش قــدم بــردارد و بــا بــه 
ــه  ــق ب ــای متعل ــپرده ه ــن س ــان انداخت جری
ــر اینکــه  ــن عــالوه ب نیــک اندیشــان و خیری
باعــث جهــش اقتصــادی کشــور مــی شــود، 
ــه مشــاغل و  ــم ب ــی ه ــایان توجه کمــک ش
ــل  ــه عم ــرد ب ــن و خ ــای نوی ــب و کاره کس

آورد.
جشــنواره  به هنــگام  و  مســتمر  برگــزاری 
قرض الحســنه  حســاب های  قرعه کشــی 
پس انــداز بــه دنبــال کمپین هــای تبلیغــی 
ــدوق  ــای صن ــی از ابزاره ــانی یک و اطالع رس
ــان  ــه هموطن ــفاف ب ــی ش ــرای گزارش ده ب
ــاح  ــه افتت ــان ب ــویق ایش ــار آن تش و در کن
ــش  ــداز و افزای ــنه پس ان ــاب قرض الحس حس

ــت.  ــودی اس موج

دریافت کنندگان تسهیالت
 قرض الحسنه 

ــارکت  ــاد و مش ــب اعتم ــه جل ــس از مرحل پ
نیــک اندیشــان و خیریــن و فعــاالن اقتصــادی 
ــه  ــرای جــذب ســپرده هــای آنهــا، نوبــت ب ب
بازچرخانــی قــدرت ســرمایه موجــود در اعتماد 
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ــد.  در  ــی رس ــیان م ــک پارس ــتریان بان مش
ــه  ــا توج ــیان ب ــک پارس ــذر، بان ــن راهگ ای
ــود  ــرای خ ــه ب ــی ک ــئولیت اجتماع ــه مس ب
مفــروض مــی دانــد، اقــدام بــه اعطــای 
تســهیالت قــرض الحســنه بــه برخــی از 
گــروه هــای نیازمنــد حمایــت کــرد کــه 
گــزارش عملکــرد بانــک پارســیان در حمایــت 
مالــی از ایــن گــروه هــا نشــان دهنــده توجــه 
ــش  ــی خوی ــئولیت اجتماع ــه مس ــدوق ب صن

ــت. اس
در مســیر مســئولیت اجتماعــی بانک پارســیان، 
پرداخــت تســهیالت ازدواج در راســتای اجرای 
صــورت  همــواره  کشــور  بودجــه  قانــون 
گرفتــه اســت. همچنیــن پرداخــت تســهیالت 
اشــتغال بــه مددجویــان معرفــی شــده از 
ســوی ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد در 
راســتای اجــرای قانــون بودجــه کشــور یکــی 
ــک  ــه بان ــای توج ــوه ه ــن جل ــی تری از اصل
ــود از  ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــیان ب پارس

ــت. ــوده اس ــون ب ــاز تاکن دیرب
عــالوه بــر ایــن مــوارد، بانــک پارســیان 
براســاس  درمــان  تســهیالت  پرداخــت 
ــن  ــا انجم ــده ب ــا ش ــای امض ــه ه تفاهمنام
ــای  ــتان ه ــاران در اس ــی از بیم ــای حمایت ه

محــروم را بــر عهــده داشــته اســت.
گــروه دیگــر بهــره منــد از اقدامــات معطــوف 
بانــک  اجتماعــی  اجــرای مســئولیت  بــه 
ــتان  ــه در اس ــد ک ــی بودن ــیان، نیازمندان پارس
هــای کــم برخــوردار و محــروم زندگــی 
مــی کننــد و درخواســت پرداخــت تســهیالت 
ــار  ــروه از اقش ــن گ ــه ای ــتند. ب ــکن داش مس
ــت  ــز تســهیالت ارزان قیم ــت نی ــورد حمای م
مســکن پرداخــت شــد و در نهایت یکــی دیگر 
از جنبــه هــای توجــه بانــک پارســیان یعنــی 
ــه نیازمنــدان  پرداخــت تســهیالت ضــروری ب
جــزء امــور یومیــه و روزمــره شــعب مختلــف 

ــت. ــور اس ــر کش ــیان در سراس ــک پارس بان

حمایــت اجتماعــی از بیمــاران خــاص 
بــا همــکاری مــردم نهادهــا

ــوان  ــه عن ــاد را ب ــردم نه ــای م ــن ه انجم
ــه  ــی ک ــه مدن ــروه جامع ــن گ ــی تری اساس
حتــی تــوان خدمــات رســانی بهتــر و بیشــتر از 
ــد، مــی شناســند. خوشــبختانه در  دولتهــا دارن
پهنــه ایــران اســالمی، گــروه هــای مختلــف 
مردمــی از دیربــاز در قالــب خیریــه هــا و 
ــه انســان  ــه وظیف ــی، ب ــای حمایت ــن ه انجم
ــده و  ــام ورزی ــود اهتم ــری خ ــتانه و بش دوس
تشــکیل انجمــن هــای حمایــت از بیمــاران در 

ــت. ــازه ای نیس ــوع ت ــور، موض کش
ــا پرداخــت تســهیالت  بانــک پارســیان نیــز ب
بــه بیمــاران از طریــق همــکاری بــا  انجمــن 
هــای حمایتــی  بــه ایــن بخــش از مســئولیت 

هــای اجتماعــی خــود عمــل کــرده اســت.
ــیان  ــک پارس ــنه بان ــرض الحس ــدوق ق صن
در چارچــوب ایفــای بهتــر رســالت هــای 
اجتماعــی خــود، بــا پایــش انجمن هــای 
ــز  ــتان ها و نی ــاران در شهرس ــت از بیم حمای
نقــاط کــم برخــوردار و محــروم دور از مرکــز، 
اقــدام عملــی را بــرای حمایــت از آنــان درحــد 
تــوان و امــکان آغــاز نمــوده و توانســته اســت 
ــا بیــش از ۳2 موسســه و ارگان حمایتــی در  ب
سراســر کشــور همــکاری داشــته باشــد و 
مســتمرتفاهم نامه های  تمدیــد  طریــق  از 
منعقــده و شناســایی انجمن هــای خیریــه 
جدیــد، بــا اعطــای وام ارزان قیمــت بــا 
کارمــزد ۳درصــد ســالیانه بــه هموطنانــی 
کــه نیازمنــد واقعــی ایــن تســهیالت بوده انــد 
ــد  ــان در ح ــروری ایش ــای ض ــع نیاز ه در رف
اثرگــذار  و  نقش آفریــن  وســعش  و  تــوان 

ــد. باش
ــن  ــتن ای ــر داش ــا در نظ ــیان ب ــک پارس بان
واقعیــت کــه انجمــن هــای مــردم نهــاد 
حمایتــی و فعــال در مقابــل بیمــاران خــاص، 
در پیشــانی کمــک و یــاری بــه ضعیــف تریــن 

و آســیب پذیرتریــن اقشــار جامعــه قــرار 
دارنــد، ســعی داشــته اســت بــا همــکاری ایــن 
ــه  ــاری ب ــایی وی ــه شناس ــبت ب ــا، نس انجمنه

ــد. ــدام کن ــی اق ــدان واقع نیازمن
ــق  ــیان موف ــک پارس ــیر بان ــن مس ــذا در ای ل
ــات  ــا موسس ــه ب ــن لحظ ــا ای ــت ت ــده اس ش
هموفیلــی  کانــون  ماننــد  انجمن هایــی  و 
ــتان  ــران و اس ــمی ای ــن تاالس ــران انجم ای
سیســتان و بلوچســتان، انجمــن بیمــاران  
ــان  ــع درم ــز جام ــران، مرک ــتروفی ته دیس
ــت  ــن حمای ــور، انجم ــاص کش ــاران خ بیم
از بیمــاران ســرطانی اســتانهای کرمــان، 
اردبیــل، کردســتان، گلســتان و خراســان 
شــمالی )عطوفــت(، انجمــن خیریــه بیمــاران 
ــن ام اس  ــزگان، انجم ــتان هرم ــاص اس خ
شــمالی،  خراســان  و  اردبیــل  اســتانهای 
امدادگــران عاشــورا تهــران و اســتان فــارس، 
بیمــاران خــاص  انجمــن جامــع درمــان 
اســتانهای هرمــزگان و خراســان جنوبــی، 
انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی اســتان  
کردســتان، انجمــن بیمــاران کلیــوی ایــران و 
اســتانهای گیــالن، اردبیــل، زنجــان، ایــالم، 
فــارس، لرســتان و بوشــهر و... همــکاری 
و تعامــل داشــته و مراحــل تخصیــص و 
ــش  ــت پوش ــاران تح ــه بیم ــت وام ب پرداخ
ایــن انجمن هــا و موسســات بــه صــورت 

ــت. ــام اس ــال انج ــتمر درح مس
ــک  ــی بان ــاوران اصل ــات، از ی ــن موسس ای
مســئولیت  ســازی  بــرآورده  در  پارســیان 
ــه  ــی ب ــاد اقتصادی-مال ــن نه ــی ای اجتماع
انتظــار مــی رود در  شــمار مــی آینــد و 
ــدورات  ــه مق ــه ب ــا توج ــده و ب ــالهای آین س
بانــک پارســیان، بــه تعــداد ســازمانهای مردم 
نهــادی کــه در امــر مقــدس کمــک و یــاری 
ــی  ــئولیت اجتماع ــای مس ــاران و ایف ــه بیم ب
بانــک پارســیان مشــارکت   مــی کننــد، 

ــود. ــزوده ش اف
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استاندارد 
ــی  ــئولیت اجتماع و مس

ــه یکپارچ

مســئولیت اجتماعی،گروهــی از تعهــدات اســت 
کــه فــرد و یــا ســازمان در عملکــرد خــود 
ــدات و  ــت آن تعه ــل در جه ــه عم ــور ب مجب

ــت.  ــردن آن اس ــاال ب ــا و ب ــت ه حمای
یــک فــرد و یــا ســازمان مســئولیت پذیــر، حتی 
پــا را فراتــر گذاشــته و خــود را بــه عنــوان یــک 
ــتجوی  ــته و در جس ــه دانس ــهروند در جامع ش
ــه  ــت جامع ــا در جه ــت ت ــی اس ــت های موقعی

ــد. عمــل نمای
بــرای دســتیابی بــه مســئولیت اجتماعــی، 
فــرد یــا ســازمان بایــد تنهــا در چارچــوب 
ــون  ــن قان ــتر و ای ــه بیش ــد ن ــل کن ــون عم قان
در واقــع همــان اســتاندارد اســت.عمل بــر 
ــروی  ــتانداردهای مســئولیت پذیر،پی اســاس اس
ــی در  ــی و قانون ــه اخالق ــتانداردهای پای از اس

ــت. ــار اس رفت
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی، یــک چارچــوب 
مفهومــی و رهنمودهــای وســیعی را بــه منظــور 
توصیــف و اجرایــی نمــودن مســئولیت اجتماعی 

افــراد فراهــم مــی نمایــد.
ــطح  ــک س ــا، در ی ــم و رهنموده ــن مفاهی ای
بایــد  اند،بنابرایــن  شــده  نوشــته  عمومــی 
متخصصیــن در حالــت هــای منحصــر بــه فــرد، 
ــف و  ــار مختل ــی اقش ــای محل ــاس نیازه براس
نیــز نیازهــای آموزشــی،فرهنگی و توســعه کــه 
موردنیــاز آحــاد ملــت مــی باشــد، بیانیــه هــا را 

ــد. ــم کنن فراه
جهانــی  ســازمان  نویــن  سیســتم 
ــی  ــن مدیریت ــتم نوی ــتاندارد)ISO (، سیس اس
ــع  ــت مناب ــی از مدیری ــود تلفیق ــه خ ــت ک اس
انســانی و اســتانداردهای سیســتم مدیریــت 
اســت و سیســتم مدیریتــی مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــتم،توجه ب ــن سیس ــود.در ای ــی ش ــده م نامی

)Stakeholders(ــع ــراد ذینف ــی اف تمام
معطــوف شــده اســت و مشــتری مفهومــی 

گســترده تــر دارد.

مســئولیت  و  اســتاندارد  مفهــوم 
عــی جتما ا

مفهــوم اســتاندارد و مســئولیت اجتماعــی رامــی 
تــوان از ســه دیــدگاه در نظــر گرفــت:

جامعــه  در  مثبــت  بطــور  کــه  الف(فــردی 
آموزشــی و در جامعــه ای کــه دارای ســواد 
اطالعاتــی اســت شــرکت مــی کنــد بایــد 
ــه آزاد  ــک جامع ــرای ی ــات را ب ــت اطالع اهمی
تشــخیص دهد.فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی 
دارد بــا رعایــت مفاهیــم اطالعاتــی و بــه طــور 
ــزی دمکراســی)آزادی( ــه ری ــرای پای اساســی ب
ــه اطالعــات دسترســی پیــدا نماید.ایــن  بایــد ب
فــرد اطالعــات بیرونــی را از یــک نقطــه نظــر 
مختلف،شــرایط علمــی و دیــدگاه فرهنگــی 
در یــک کوشــش بــه منظــور رســیدن بــه 
ــده کســب           ــج ش ــل منت ــا دلی درک رســمی و ب
ــی  ــه دسترس ــرد ک ــی ب ــی م ــد و پ ــی نمای م
منصفانــه بــه اطالعــات از یــک شــاخه در 
ــه درســت  اطالعــات در همــه قالبهــا یــک پای

در آزادی اســت.

شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح 
ــف: ــدگاه ال ــر دی ــه نظ ــده از نقط ش
منابــع  از  اطالعــات  ۱-جســتجوی 
هــا فرهنــگ  و  هــا  گوناگون،مفاهیم،نظــام 
2-رعایــت اصــول دسترســی منصفانــه بــه 

اطالعــات
ــه  ــت در جامع ــور مثب ــه ط ــه ب ــردی ک ب(ف
آموزشــی و در جامعــه ای کــه ســواد اطالعاتــی 

ــی  ــار اخالق ــه رفت ــد وب ــی نمای دارد شــرکت م
ــات  ــات و اطالع ــاوری اطالع ــت فن و در رعای
پایبنــد اســت. فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی 
دارد در رعایــت اصــول اطالعاتــی انعــکاس 
ــرای  ــاال را ب ــطح ب ــی س ــتانداردهای اخالق اس
دسترســی، ارزیابــی و اســتفاده از اطالعــات 
بــکار مــی بــرد و بــه آن عمــل مــی نمایــد. این 
فــرد اهمیــت دسترســی منصفانــه بــه اطالعــات 
ــول آزادی  ــه اص ــرام ب ــه آزاد و احت را در جامع
هوشــمندانه و صداقــت در میــراث عقالنــی 
تشــخیص مــی دهــد. ایــن اصــول را در عــرض 
ــی،  ــی- چاپ ــب هــای اطالعات شــاخه ای از قال
ــرد. ــی ب ــه کار م ــی ب ــی و الکترونیک ــر چاپ غی

شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح 
شــده از نقطــه نظــر دیــدگاه ب:

۱-رعایت اصول آزادی هوشمندانه
2-رعایت صداقت در میراث عقالنی

۳-استفاده از مسئولیت فناوری اطالعات
ج(فــردی کــه بطــور مثبــت در جامعــه آموزشــی 
و در جامعــه ای کــه ســواد اطالعاتــی دارد 
بطــور موثــر در گــروه هــا شــرکت مــی نمایــد و 
بــه دنبــال اطالعــات تولیــد شــده مــی باشــد و 

بــه آن پایبنــد اســت.
فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی دارد در رعایت 
کارهــای اطالعاتــی و هــم در تنــوع فناوریهــا، 
ــی  ــد م ــات پایبن ــتفاده از اطالع ــی و اس ارزیاب
باشــد.این فــرد جســتجوگر اســت و در ایــده هــا 
و اطالعاتــی کــه در عرصــه شــاخه ای از منابــع 
ــهیم  ــا س ــش ه ــش و بین ــا و دان ــدگاه ه و دی
ــی  ــوع فرهنگ ــده تن ــاری دهن ــد ، ی ــی باش م
ــرای  ــون ب ــراد گوناگ ــا اف ــت و ب ــام هاس و نظ
مشــخص کــردن مشــکالت اطالعاتــی و بــرای 
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ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــا و ب ــل ه ــتجوی راه ح جس
ایــن راه حــل هــای دقیــق و خــالق همــکاری 

مــی نمایــد.

شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح 
ــدگاه ج: ــر دی ــه نظ ــده از نقط ش

۱-ســهیم شــدن در دانــش و اطالعــات بــا 
دیگــران

ــا و  ــه ه ــران و زمین ــد دیگ ــه عقای ــرام ب 2-احت
ــان ــش شرکایش دان

ــا اشــخاص،هم  ــا دیگران،هــم ب ۳-همــکاری ب
ــکالت  ــخیص مش ــور تش ــه منظ ــا فناوران،ب ب
اطالعاتــی و بــه منظــور جســتجوی راه حــل هــا
۴-همــکاری بــا دیگــران، هــم بــا شــخص، هــم 
بــا فناوران،بــه منظــور طراحی،توســعه و راه حــل 

هــای اطالعــات تولیــد شــده
مســئولیت اجتماعــی امــروزه نقــش ارزشــمندی 
در پایــداری ســازمان هــای اقتصــادی دارد. 
ــده ای  ــروزه مســئولیت اجتماعــی نقــش ارزن ام
در پایــداری ســازمان هــای اقتصــادی دارد، 
بطــوری کــه تمــام متفکــران علــم مدیریــت را 

ــته اســت. ــود معطــوف داش ــه خ ب
مســئولیت اجتماعــی )CSR( طریقی اســت که 
ســازمانها مــی تواننــد بــا رویکردهــای اقتصــادی، 
ــا و  ــا ارزش ه ــی ب ــت محیط ــی و زیس اجتماع

فرهنگ،اســتراتژی هــای ســاختار تصمیــم گیــر و 
شــیوه هــای عملیاتــی خــود را بــه شــکل شــفاف 
و قابــل حسابرســی یکپارچــه کننــد. توســعه 
مســئولیت اجتماعــی مــی توانــد در حقــوق افــراد، 
ــئولیت  ــظ مس ــی و حف ــت محیط ــائل زیس مس

ــی تأثیــر مهمــی داشــته باشــد. جهان
کشــورهایی که بــا مســئولیت اجتماعــی موافقند 
و بــر اســاس اســتانداردهای مربوطــه عمــل مــی 

کننــد، منافــع فــردی کســب و کار را محافظــت 
ــب وکار  ــه کس ــارض و مقابل ــد، از تع ــی کنن م
بادولــت جلوگیــری مــی کننــد و همــواره زمینــه 
جــذب متخصصــان را تســهیل می ســازند.دولت 
هــا در ایجــاد مســئولیت اجتماعــی و عمــل بــه 
ــزی  ــه ری ــتانداردها،نقش برنام ــاس اس آن، براس
دارنــد و قوانیــن بایــد طــوری باشــند کــه افــراد 
ــدا  ــش پی ــمت گرای ــن س ــه ای ــازمانها ب ــا س ی
کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه مســئولیت اجتماعــی 
در مقابــل بــا فعالیــت دولــت و بخــش خصوصی 
ــد  ــرد، بای ــکل بگی ــد ش ــی توان ــورها م در کش
ــی  ــات قانون ــتاندارد و الزام ــر از اس ــزی فرات چی
ــا  ــورها مهی ــم در کش ــن مه ــام ای ــرای انج ب

باشــد.
ایــن الزامــات و اســتانداردها در کشــورهای 
ــه  ــه ب ــکل گرفت ــن ش ــه از پایی ــعه یافت توس
ــا فعالیــت خــود  ــه ای بخــش خصوصــی ب گون
ــاد  ــود ایج ــای خ ــئولیت را در واحده ــن مس ای
ــی از  ــن الملل ــازمانهای بی ــا و س ــرد و دولته ک

ــد. ــرده ان ــت ک ــوع حمای ــن موض ای

ــئولیت  ــی مس ــن الملل ــتاندارد بی اس
اجتماعــی

 ISO در آوریــل ســال 2۰۰۳شــورای ســازمان
ــرای  ــازمان ب ــن س ــتگذاری ای ــه سیاس از کمیت

کنندگان)Copolco(درخواســت  مصــرف 
ــن  ــتاندارد بی ــن اس ــه تدوی ــا در زمین ــرد ت ک
امــکان   SR اجتماعــی  المللــی مســئولیت 
ســنجی نمایــد و از آن بعنــوان “مســئولیت 

ــرد. ــام ب ــه” ن ــی یکپارچ اجتماع
ــال 2۰۰۱ کار را  ــی س ــاه م ــه در م ــن کمیت ای
آغــاز کــرد و در ژوئــن 2۰۰2 بــه ایــن نتیجــه 
ــازمان  ــن س ــازمان ISO بهتری ــه س ــید ک رس

از دیــدگاه مصــرف کننــده اســت کــه موفقیــت 
هدایــت و پیشــبرد موضــوع مســئولیت اجتماعی 
ــروه  ــک گ را دارد .ســپس پیشــنهاد تشــکیل ی
ــط  ــع و ذیرب کاری متشــکل از گروههــای ذینف
ــازمان  ــورای س ــه ش ــط Copolco ب توس
ISO ارســال شــد تــا موضــوع در دســتور کار 

ایــن ســازمان قــرار گیــرد.
در آغــاز ســال 2۰۰۳ ســازمان ISO یــک 
در  اســتراتژیک)SAG(را  گــروه مشــاورین 
ــن  ــکیل داد.ای ــی تش ــئولیت اجتماع ــورد مس م
ــان  ــر جه ــی از سراس ــامل نمایندگان ــروه ش گ
ــوده و طیــف وســیعی از گروههــای ذینفــع و  ب
ذیربــط را در بــر مــی گرفــت، از جملــه دولــت 
ــدگان،  ــران، مصــرف کنن ــازمانها، کارگ ــا، س ه
ســازمانهای غیردولتــی)NGO(، صنعــت و 
ــتمر،  ــالش مس ــاه ت ــس از ۱۸ م ــی. پ بازرگان
ایــن گــروه گــزارش جامعــی ارائــه نمــود 
کــه شــامل بررســی اقدامــات و ابتــکارات 
مســئولیت  زمینــه  در  مختلــف  کشــورهای 
اجتماعــی و نقــش ســازمان ISO در ایــن 
ــه  ــتراتژیک ب ــاورین اس ــروه مش ــه بود.گ زمین
ایــن نتیجــه رســید کــه ســازمان ISO خــود 
مــی بایســت کار تدویــن اســتاندارد مســئولیت 
ــی  ــه پیشــنهاد دریافت ــه ب ــا توج ــی را ب اجتماع

ــرد. ــده بگی برعه
ــی  ــن الملل ــس بی ــور کنفران ــن منظ ــه همی ب
مســئولیت اجتماعــی توســط ســازمان ISO و 
)SIS(ــی موسســه اســتاندارد ســوئد ــا میزبان ب

ــتهکلم  ــن 2۰۰۴ در اس ــخ 2۱-22 ژوئ در تاری
ایــن  برگــزاری  از  هــدف  شــد.  برگــزار 
کنفرانــس جلــب حمایــت کشــورها بــرای 
ــی  ــن الملل ــتاندارد بی ــن اس ــارکت در تدوی مش

ــود. ــی ب ــئولیت اجتماع مس

هدف و دامنه کاربرد استاندارد
ــای نقــش  ــه ســازمانها در جهــت ایف کمــک ب
مســئولیت اجتماعــی آنهــا و تأمیــن راهنماهایی 

عملــی در جهــت:
-اجرایی نمودن مسئولیت اجتماعی

-شناسایی و درگیر نمودن گروههای ذینفع
SR افزایش اعتبار گزارشهای مربوط به-

-تأکید بر نتایج عملکرد و ارتقاء
-افزایش رضایت و اطمینان مشتری

SR ارتقاء واژه شناسی رایج در-
و  مــدارک  ســایر  بــا  شــدن  -همــراه 

المللــی. بیــن  اســتانداردهای 

* نوید بازماندگان 
 کارشــناس ارشــد شــیمی آلی-گــروه 

پژوهشــی ســلولزی و بســته بنــدی
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روابط عمومی ســازمان باید با تدوین و ساختار پیام 
بر حسب مخاطب شناسی سازمان خویش پرداخته 
و عنوان عامل تغییر در نگــرش، تغییر در دیدگاه و 
در نهایت تغییر رفتار در سطح سازمان های خویش 
باشند و با شــناخت بر روی مخاطبان درون و برون 
ســازمان به اعتماد ســازی بپردازند و بــا پایش و 
سنجش و نظرسنجی و آموزش های الزم زمینه ساز 

تغییر نگرش و رفتار شوند.
شبکه اطالع رســانی روابط عمومی ایران )شارا(- 
شــرایط امروزه جهان و فضای کسب و کار )مالی-
اقتصادی-بانکی( ایجاب می نماید، تا مدیران ارشد 
ســازمان ها و بنگاه های بزرگ و تجاری که نقش 
فعال و موثری در بازار اقتصــادی دارند تمام تالش 
خود را در جهت ایجــاد ارزش برای تمامی ذینفعان 
خود فراهم نمایند و نوعــی تبادل میان بخش های 
اجتماعی، اقتصادی و زیســت محیطی کســب و 

کارشان ایجاد نمایند.
در واقع امروزه ســازمان ها عالوه بر انجام وظایف 
سنتی خود به انجام فعالیت های دیگری نیز مکلف 
شــده اند که هدف این فعالیت ها، پاســخگویی به 
انتظارات جامعه اســت و از آن به عنوان مسئولیت 
اجتماعی  )CSR( سازمان ها یاد می شود. در این 
دوران مدیریت موثر مدیریتی اســت که از محدوده 
اندیشــه، ســازمان خود را رها ســاخته و به جامعه 
و محیط های وســیع تری می اندیشــد، چرا که نه 

ســازمان ها می توانند خود را از جامعه جدا کنند و نه 
جامعه می تواند بدون سازمان تداوم یابد.

به نوعی بــرای ما مفهــوم مســئولیت اجتماعی 
ســازمان ها یعنی چگونــه از طریق کســب و کار 

مســئوالنه ایجاد ثروت کنیــم. بنابراین رفتارهای 
تجــاری شــرکتی حــوزه کارکنان، مشــتریان، 
پیمانکاران، محیط زیست و جامعه را در بر می گیرد. 
یک رابطه برد-بــرد و خلق ارزش مشــترک، هم 
برای جامعه و هم برای ســازمان که بنگاه زیربنای 
مفهومی موضوع مســئولیت اجتماعی ســازمان 
است. امروزه مسئولیت اجتماعی )CSR( از جمله 
موضوعاتی است که سازمان های نوین تاکید قابل 

مالحظه ای بر آن دارند. از اینرو کارکنان، مشتریان، 
عرضه کنندگان رقبا و دولت ها به عنوان سازمان نه 
تنها به دنبال انجام تعامــل تجاری بین بخش های 
مختلف سازمان هســتند، بلکه انتظار دیگر آن ها از 
مدیریت سازمان، مشــارکت در مباحث اجتماعی و 
توجه به مسئولیت اجتماعی است. در واقع مسئولیت 
اجتماعی ســازمان بر مســئولیت و پاسخگویی به 
عنوان پایه، اســاس و رفتار یک سازمان در اجتماع 
تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب وکار مسئوالنه 

همراه بانفع سازمانی است.
در این میان بنگاه های اقتصادی باالخص بانک ها 
به عنوان حلقه واســط در تامین مالی پروژه ها نقش 
محوری در حمایــت از طرح های همســو با منافع 
عمومی اجتماعی و محیطی برای جامعه برخوردار 
می باشند که هم اکنون این مسئولیت خیلی شفاف 

نیست.
قطعــاً در بانکــداری اجتماعی هــر فعالیتی انجام 
می گیرد برپایه خلق بازدهی جداگانه است، بازدهی 
که درآن ســود حاصل از فعالیت ها و مبادالت پولی 
نه هدف نهایی بلکه پیش نیاز رســیدن به مقاصد 
باالتر اســت. بانکداری اجتماعی برای بانک هایی 
که؛ تصمیم ها و رفتارهای اشــتباه خــود به منافع 
جامعه آســیب می زنند و اعتماد اجتماعی را ســلب 
می نمایند، مانند عامــل بازدارنده عمل می کنند. لذا 
برای تحقق مسئولیت اجتماعی بانک ها باید اصول 

مسئولیت اجتماعی در بانک ها و نقش روابط عمومی
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و شــیوه ها و معیارهای تازه در کسب 
وکار بانکداری در این خصوص تعریف 
شود. این اصول بر ســرمایه گذاری و 
پیشــرفت اجتماعی از طریق تقویت 
سرمایه، زیســتی، فرهنگی و انسانی 
تاکید می کنــد و شــامل معیارهای 
ارزیابــی عملکرد بانک هــا در انجام 

وظایف و مسئولیت اجتماعی است.
امروزه مراکــز و کارخانه های عظیم 
صنعتی بــا فعالیت هــا و محصوالت 
خود درکنار خدمت به جوامع با اشاعه 
آلودگی آب، آلودگی هــوا و تخریب 
خاک و جنگل و دریا و بخش ضایعات 
و مواد زائد ادامه حیات را برای نســل 
انســان ها با مشــکل همراه کرده اند 
و این کره خاکی را با چالشــی بزرگ 
روبه رو نموده اند. البته تنها شــرایط 
زیســت محیطی نیست که بشریت را 
تهدید می کنــد؛ در محیطی پیچیده 
و پویای امــروز که سرشــار از تضاد 
منافع اســت. عدم توجه به ســالمت 
و بهداشــت جامعه، تبعیض طبقاتی، 
نژادی و مذهبی، بی توجهی به منافع 
اجتماعی، پرهیز سازمان ها در بهبود 

رفاه اجتماعی، عدم پاسخگویی به نیاز های به حق 
جامعه، زیر پا گذاشتن ارزش ها، هنجارها و اصول 
اخالقی جامعه، بی توجهی بــه نیاز های اقتصادی 
اقشار آسیب پذیر، زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات 
عمومی، رعایــت نکردن اصول اخالقی کســب 
و کار، توجــه نکردن به حقوق ســازمان های بین 
المللی، ملی و شــهروندی، بی توجهی به فرهنگ 
و تمدن انســانی و عدم مشــارکت در برنامه های 
عام المنفعه، فســاد اخالقی، اقتصادی و... موجب 
حرکت لجام گسیخته جهانی و فرهنگ بشری به 
سوی انحطاط و انهدام شــده و جامعه بشری را با 

چالش های بزرگی مواجهه ساخته است.
در این جا این سوال پیش می آید؛ آیا جامعه بشری 
می تواند این الگوی نامتوازن و ناپایدار توسعه را به 
الگوی متوازن توسعه پایدار تبدیل نماید و دوباره 
رنگ آبی را به آسمان باالی ســر خود برگرداند؟ 
آیا جامعه بشری امروزی می تواند هم چنان که از 
محصوالت و خدمات متنوع صنعتی و غیر صنعتی 
بهره مند می شود، از انقراض تنوع زیستی و منابع 
طبیعی و نا برابری و ناعدالتی اجتماعی جلوگیری 

نماید؟ 
به نظر می رســد این آرمان تنها با نهادینه شــدن 
مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فرهنگ جهانی 
در بین تمامی ساکنان روی زمین افراد، شرکت ها، 
نهاد های مدنــی، دولت ها و ســازمان های بین 

المللی امکان عملی پیدا کند. اکنون همه جوامع، 
انسان ها، سازمان ها، بنگاه های اقتصادی موظف 
هستند تا از پیروزی بی نظمی در این خانه عمومی 

و تخریب بنیاد های آن جلوگیری کنند.
 )CSR( در این میان توجه به مسئولیت اجتماعی
یکی از راه های مهــم برون رفــت از این بحران 
بزرگی اســت که گریبانگیر جوامع انســانی شده 
است. موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان در چند 
سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیردولتی، 
جنبش هــای اعتراضی علیه قدرت ســازمان ها، 
افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه 
و شرکت های سهامی عام و رســوایی های مالی 
و اخالقی ســازمان های بزرگ تبدیــل به الگوی 
مناسب و غالب در ســازمان ها شده است. تا حدی 
که کمیسیون اروپا ســال 2۰۰۵ را به عنوان سال 
مســئولیت اجتماعی شــرکت های کشورهای 

اتحادیه اروپا نام گذاری کرد. 
مســئولیت اجتماعی، نه یک وظیفه که یک تعهد 
اســت که ســازمان ها باید در قبال آن پاسخگو 
باشند. موضوعی که متاســفانه در کشور ما کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت به خصوص از سوی 
بنگاه های اقتصادی و بویــژه  بانک ها که از ارکان 

اصلی اقتصادی کشور محسوب می شوند.
بانک ها به عنوان حلقــه واســط در تامین مالی 
پروژه های صنعتــی و خدماتی نقــش محوری 
در حمایت از طرح های همســو با منافع عمومی 

اجتماعــی و محیطــی بــرای جامعه 
برخوردار هستندکه متاسفانه هم اکنون 
این مسئولیت شــفاف نیست. مسئولیت 
اجتماعی بانک ها رســالتی چند وجهی 
دارد که یکی از وجوه آن جذب ســرمایه 
ملی در جامعــه کلی و ســهیم بودن در 
توسعه آن و حفظ محیط زیست و کمک 
به حفظ محیط مناسب کســب و کار در 
جهت ایجاد رقابت عادالنه و ســالم بین 
بانک ها و برخورداری مشــترک آن ها از 

رشد و شکوفایی بوده است.
بانک هــا باید بــه تصمیــم گیری ها و 
فعالیت هایــی دســت بزنند کــه مورد 
قبول جامعه و منطبق بــا ارزش های آن 
باشد و ســود و زیان خود را برای جامعه 
طوری تنظیــم نمایند که مــردم پیش 
از هزینه هایی که پرداخت کــرده اند از 
آن ها ســود ببرند. در کنــار آن صداقت، 
کنترل، نظارت سازمان، احترام به حقوق 
مشــتریان، توســعه اقتصادی جامعه، 
شــفافیت، جلوگیری از رشــوه خواری 
و فســاد، ســرمایه گذاری در اهداف و 
برنامه ریــزی زیســت محیطی و عــام 
المنفعه، تعهد بــه انجام وظایف قانونی و 
انسانی، مســئولیت پذیری و پاسخگویی به نیاز ها 
و خواســته های آحاد جامعه و ... از دیگر مواردی 
است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. آیا در کشور 
ما، بانک ها به این موضوعاتی که اشــاره شد دقت 
و توجه دارند. در شــرایطی که جامعه با مشکالت 
عمده اقتصــادی رو به رو هســتند، بانک ها تا چه 
میزان به وظایف و رســالت و مسئولیت اجتماعی 

خود توجه داشته اند.
متاسفانه بیشــتر از هر چیز توجه به باال بردن نرخ 
سود، نداشتن برنامه های مدون و یک استراتژی 
منسجم در ارائه خدمات احتماعی، نبود یک مدل 
و الگوی مناسب در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی که بر عهــده دارند، فقــر پژوهش در 
راستای تشریح مسئولیت ها و ... حکایت از آن دارد 
که این موضوع مهم در حیــات اجتماعی جامعه 
تا حد بسیار زیادی توســط بانک ها به فراموشی 
سپرده شــده اســت. البته نباید فراموش کرد که 
بانک ها در توســعه اقتصادی و رفــاه اجتماعی 
مثل: ساخت مدرسه، بیمارستان، اماکن مذهبی و 
سرمایه گذاری در اشتغال جوانان، ارائه تسهیالت 
به صنایع کشــور و ... اقداماتی انجام داده اند که 
ناگفته پیداست ناکافی، برنامه ریزی نشده و بیشتر 
ســلیقه ای، مقطعی و گاهی جنبه تبلیغاتی داشته 
اســت. لذا ضرورت تدوین یک الگوی مناسب و 
البته بومی با تاکید بر ساختار اجتماعی بانکداری  34
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در ایران بسیار حائز اهمیت است.
با این مقدمه و اگر بپذیریم که مســئولیت اجتماعی 
بانک ها در ایــن عرصه از تاریــخ از اهمیت ویژه ای 
برای جامعه و بشــریت برخوردار اســت و بایستی 
به یک فرهنگ و باور اجتماعی برســد و در ساختار 
ســازمانی طراحی و پیاده ســازی گردد، باید درچند 
حیطه تقسیم شــود: قانون، منابع انســانی، روابط 
عمومی، حسابداری، برنامه ریزی و ... که مسئولیت 
اصلی بر عهده هر کدام باشــد روابــط عمومی باید 
بازیگر فعال ایــن برنامه گردد. در کنار مســئولیت 
حرفــه ای روابط عمومــی باید  برای رســالت های 
اجتماعی آن نیز اهمیت کافی قایل شویم. چرا که از 
طریق آثار اجتماعی عملکرد روابط عمومی هاســت 
که فعالیت این واحد ها برای مخاطبان مشــتریان و 
حتی سهامداران سازمان ملموس، محسوس و قابل 
ارزیابی می شود و از همین طریق نیز موفقیت و میزان 
اثر گذاری برنامه های روابط عمومی مورد سنجش 
قرار می گیرد.  مســئولیت اجتماعی روابط عمومی 
در سازمان بر مســئولیت و پاســخگویی به عنوان 
پایه و اساس رفتار یک ســازمان تاکید دارد و ناظر بر 

چگونگی انجام کار مسئوالنه است.
به نوعی، مفهوم مســئولیت اجتماعی روابط عمومی 
یعنی چگونه از طریق آن می توان به کار مســئوالنه و 
ایجاد ارزش افزوده که این مسئولیت شامل کارکنان، 
مشتریان، محیط زیست و ... نیز می شود، رسید. در این 
میان آن چه که برخی بانک ها در کشــور ما از روابط 
عمومی انتظار دارند: یک روابط عمومی سنتی مبتنی 
بر تاثیر پذیری، تملق گویی، توجیه عملکرد سازمان، 
اطالع رسانی به نفع سازمان، تبلیغات صرف و برخی 
برنامه های پیش پا افتاده اســت که هیــچ ارتباطی با 
روابط عمومی مــدرن و متعهد علمی نــدارد و از این 
رو نقش و جایگاه آن در مســئولیت اجتماعی سازمان 

عماًل به فراموشی سپرده شده است. 
بازگرداندن جایگاه واقعی روابط عمومی در سازمان، 
تدوین و رسیدن به مدل و الگوی علمی برای تحقق 

آرمان های روابط عمومی بخصوص در مســئولیت 
اجتماعی که در پیکره بانک ها بر عهده دارند، یک امر 
کامال ضروری اســت چرا که روابط عمومی می تواند 

در مسئولیت اجتماعی بانک ها مهم ترین و باالترین 
نقش را ایفا نماید.

نقشی که اساس و بنیاد سازمان را دگرگون نماید و راه 
رسیدن به اهداف ســازمانی را در مسئولیت اجتماعی 

هموار سازد. 
روابط عمومی به عنوان یکــی از مهم ترین ابزار های 
مدیریت و ســازمان با این حقیقت مهم روبه رو است 
که می تواند در خدمت یا ضد منافع عمومی اســت.   از 
این روست که روابط عمومی در سازمان های پیشرو 
و باالخص بانک ها که منافع سرشار مالی را در اختیار 
دارند، می تواند جایگاه با اهمیتی در تحقق رســالت و 

مسئولیت های اجتماعی داشته باشد.  
در واقع اگر مســئولیت حرفه ایی روابط عمومی را در 
راستای تامین منافع ســازمان بدانیم، مسئولیت های 
اجتماعی آنــان )تامین منافع اجتماعــی( نام خواهد 

گرفت. با این برداشــت روابط عمومی هر ســازمان 
باالخص بانک ها عــالوه بر آنکه در قبال ســازمان 
خود و منافع آن دارای مســئولیت اســت، نسبت به 

جامعه و محیط اجتماعی محل فعالیت ســازمان خود 
نیز مسئولیت دارد که عدم ایفای این مسئولیت ها در 
واقع بی توجهی به فلسفه وجودی روابط عمومی است 
که متاســفانه هم اکنون در کشــور ما به این امر مهم 

بی توجهی و کم توجهی شده است.
روابط عمومی ســازمان باید با تدوین و ســاختار پیام 
بر حسب مخاطب شناسی ســازمان خویش پرداخته 
و عنوان عامل تغییر در نگــرش، تغییر در دیدگاه و در 
نهایت تغییر رفتار در ســطح ســازمان های خویش 
باشــند و با شــناخت بر روی مخاطبان درون و برون 
سازمان به اعتماد سازی بپردازند و با پایش و سنجش 
و نظرســنجی و آموزش های الزم زمینه ســاز تغییر 

نگرش و رفتار شوند.
* شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران 

)شارا(
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رتبه نخست »ايران خودرو«

 در توليد خودرو سواري كشور

با توليد بيش از 61 هزار دستگاه خودرو تثبيت شد  

دانستنی آقتصاد: گروه صنعتي ایران خودرو با تولید بیش از ۶1 هزار دستگاه خودرو سواري و وانت از ابتداي امسال 
تا پایان اردیبهشت ماه، همچنان در تامین خودرو بازار در این بخش پیشتاز است.  

به گزارش خبرنگار دانستنی اقتصاد، ایران خودرو توانسته در اردیبهشت ماه امسال تعداد ۴۰ هزار و ۳۰۲ دستگاه 
خودرو سواري و وانت تولید کند و مانند همیشه در تامین نیاز مشتریان در بازار پیشتاز و نخستین باشد.

برمبناي این گزارش،  گروه صنعتي ایران خودرو در مجموع از آغاز سال کاري ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه تعداد ۶1 
هزار و ۶۳1 دستگاه خودرو سواري و وانت تولید کرده است.

تولید این تعداد درحالي محقق شده که ایران خودرو با مشــکالت متعددي در زمینه تامین و تولید روبرو بوده اما در 
نهایت توانسته با برنامه ریزي، همراهي و مشارکت قطعه سازان با شرایط تحمیلي ناشي از تحریم مقابله کرده و 

سبب جهش تولید در زنجیره تولید خودرو کشور شود.
 ایران خودرو در صدد است تا با بهره گیري از توان شرکت هاي دانش بنیان و سازندگان توانمند کشور، تیراژ تولید را 

افزایش داده و با عرضه مستمر خودرو به بازار، در مسیر متعادل سازي بازار گام بردارد.
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تکمیل و تحویل 1۶۲۵۵ خودرو توسط ایران خودرو

یکی از مشکالت دو شرکت بزرگ خودروســازی ایران تامین قطعات 
محصوالت دارای کســری بوده اســت که بــه دلیل تحریــم و دیگر 
مشــکالت بین المللی و داخلی مانند افزایش نرخ ارز ایجاد شده است. 
بر همین اســاس شــرکت ایران خودرو مهمترین برنامه خود را کامل 
کردن محصوالت دارای کمبود قطعات قرار داده اســت. گروه صنعتي 
ایران خودرو به منظــور تامین نیاز بــازار و افزایش عرضــه، تکمیل 
محصوالت داراي کســري را آغاز کرده و در روزهاي اخیر ۱۶ هزار و 

2۵۵ دستگاه خودرو را تحویل مشتریان داده است.
علیرضا بخت آزمــا  نماینده مدیرعامل گــروه صنعتي ایران خودرو در 
این باره گفــت: با توجه به آغــاز فصل افزایش تقاضــا در بازار خودرو 
و ضرورت تامین نیاز مشــتریان از ســویي و ایجاد گــردش نقدینگي 
در زنجیره تولیــد خودرو از ســویي دیگر، با دســتور مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خــودرو  تمامي گروه هاي تامیــن، تولید، برنامه ریزي و 
سازندگان، بر تجاري ســازي خودروهاي ناقص و تحویل به مشتریان 

تمرکز کرده اند.
وی با اشاره به مشــکالت تحمیلي ایجاد شــده به دلیل تحریم هاي 
ظالمانه گفت: در حال حاضر ســازندگان نیز با شــرایط جدید منطبق 
شده و با تمهیداتي که اندیشیده شــد، زنجیره تامین درحال بازگشت به 

شرایط عادي است.

بخت آزما با بیــان اینکه کارگــروه هاي ویژه اي براي هــم افزایي و 
همکاري در تمامي زمینه هــاي تامین، برنامه ریزي و شــرکت هاي 
قطعه ساز تشکیل شده است، افزود: در روزهاي تعطیل خرداد ماه اخیر، 
کارکنان در واحدهاي مرتبط به صورت ســه شیفت در محل کار حاضر 
شدند و توانستند عدد تجاري سازي خودروهاي ناقص را به بیش از ۱۶ 

هزار دستگاه خودرو افزایش دهند.
به گفته وی، در روز عید ســعید فطر تعداد دوهزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو 

تکمیل و تحویل مشتریان داده شده است.
نماینده تام االختیار مدیرعامل ایران خودرو بــا تاکید بررعایت تمامي 
شاخص هاي اســتانداردي و کیفیت در فرآیند تجاري سازي خودروها 
گفت: به مشــتریان اطمینان مــي دهیم که با برنامه ریزي منســجم، 
قطعات تامین و بر روي خودروها نصب شــده و فرآیند تجاري ســازي 

بدون هرگونه تخطي از استانداردهاي کیفي انجام شده است.
بخت آزمــا به حداقل رســاندن تولید خــودروي ناقــص را از اهداف 
تعیین شده،  برشــمرد و افزود: هیچ تولیدي خارج از فرآیند و چارچوب 

استاندارد کیفیت اجازه تجاري سازي ندارد. 
وی ادامه داد: بــا تثبیت تجاري ســازي روزانه دوهزار دســتگاه، در      

هفته هاي آینده تیراژ تکمیل، تجاري سازي و تحویل خودرو را روزانه 
به دوهزار و ۵۰۰ دســتگاه و در نهایت ۳ هزار دســتگاه خواهیم رساند. 
خودروهاي کف کارخانه در زمان مناســب و با کیفیت مطلوبي به دست 
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مشتریان خواهد رسید.

ت آزما افزود: درحال حاضر روند تکمیل خودروهاي ناقص 
بخ

به صورت مداوم از ســوي مدیرعامل گروه پایش مي شــود و 

تمامي تیــم هاي عملیاتــي و اجرایي موظف به پاســخگویي 
هستند.

وي تصریح کرد:  ســازنده ها نیز همدل و همراه با ایران خودرو 

درحال تامین قطعه هســتند و با آغاز تزریــق نقدینگي، چرخه 

تامین به شرایط بهتري بازگشته است.

بخت آزما با بیان این که به زودي تعهدات معوق به مشــتریان 

به روز خواهد شــد گفت: با عبور از مســیر بحرانــي و با تامین 

قطعات، خودروها بدون درنگ تکمیل و به دســت مشــتریان 
مي رسد.

گفتني اســت، خودروهاي تجاري ســازي شده شــامل گروه 

2۰۶، دنا، دناپالس، رانا، پژو 2۰۷، تندر۹۰ پالس و اتوماتیک، 

تندر۹۰،  سمند، ســورن، آریســان، گروه پارس، پژو ۴۰۵، پژو 

2۰۰۸ بوده که در روزهاي اخیر به مشــتریان تحویل داده شده 
است.

مدیرعامل ایران خودرو دیزل: انجام بازســازي اتوبوس هاي 

فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومي کشور

ی گروه خودروســازی ایران 
از ســوی دیگر یکی از دغدغه ها

خودرو، ناوگان حمل و نقل عمومی تجاری و ســنگین کشــور 

در بازار خودرویی از آن خود 
است که بتواند سهم بیشــتری را 

کند. این مهم طی دو ســال گذشــته به وقوع پیوســته است ؛ 

به طوریکــه مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: ســهم ایران 

 در بازار خودروهاي تجاري و ســنگین از ســه و 
خودرو دیزل

نیم درصد در ســال ۹۶ به حدود ۱۶ درصد در سال ۹۷ رسیده 

ش در بازه زماني ۱2 ماه 
که بیش از پنج برابر اســت. این افزای

محقق شده اســت.  

مهدي یونســیان با بیان این که تولید ســال ۹۷ نسبت به ۹۶ 

بیش از ۷۰ درصد رشد داشــته اســت، افزود: ظرفیت ساالنه 

ایران خودرو دیزل ۳۰ تا ۳۵ هزار دســتگاه اســت که در حال 

حاضر به دلیل برخي مشــکالت بهــره بــرداري از تمام این 

ظرفیت امکان پذیر نیست.

ن خودرو دیــزل را تولید ۴ هزار 
وي برنامه تولید امســال ایرا
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دســتگاه خودرو اعالم کرد و با اشــاره به اینکه انــواع کامیون، 
کشــنده، کامیون ســبک، پیکاپ، ون، میني بوس و اتوبوس در 
ســبد تولیدات این شــرکت قرار دارند، اضافه کرد: ایران خودرو 
دیزل تنها شرکت ایراني اســت که توان تولید انواع محصوالت 
تجاري و سنگین و نیمه ســنگین باري و مسافري را به صورت 

هم زمان دارد.
وي بازسازي اتوبوس هاي فرســوده را از برنامه هاي مهم این 
شــرکت برشــمرد و گفت: با توجه به نبود بودجــه کافي براي 
نوســازي و خرید اتوبوس توســط شرکت اتوبوســراني، ایران 
خودرو دیزل بازســازي اتوبوس هاي فعلي ناوگان اتوبوسراني 

را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشــاره به اینکه صرفه اقتصادي 
و صرفه جویــي در منابع مالي از مزایاي این اقدام اســت، افزود: 
بازسازي اتوبوس و تبدیل آن از شــرایط فرسودگي و آالیندگي 
باال به خودروي داراي استاندارد آالیندگي یورو ۳ و ۴ بودجه اي 
کم تر از یک ســوم خرید اتوبوس نو نیاز دارد کــه ایران خودرو 
دیزل با توجه بــه محدودیت منابع مالي و مشــکالت نقدینگي 

این روش را در دستور کار قرار داده است.
به گفته یونســیان درحال حاضر همکاري هایي را با شهرداري 

هاي برخي شهرها براي اجراي این پروژه آغاز کرده ایم.
وي بــا تاکید بر ایــن که توان خریــد و نوســازي میني بوس و 
اتوبوس در شــرکت هاي خصوصي وجود ندارد، ادامه داد: توان 
نوسازي در این بخش توســط ایران خودرو دیزل ساالنه دوهزار 

دستگاه است. 
مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت: اتوبوس شــهري در اقتصاد 
و ســاختار حمل و نقل ایران به گونه اي اســت که نوسازي آن 
نیازمند حمایت مســتقیم دولت و اختصاص بودجه و تسهیالت 

مناسب است.
یونســیان واردات اتوبوس کارکرده را اقدامــي غیرتخصصي و 
عجوالنه خواند و در ادامه افزود: هر اتوبوس وارداتي دســت دوم 
نیازمند شــبکه خدماتي، ابزار مخصوص، آموزش نیروي انساني 
و قطعات یدکي اســت که تمامی این موارد مســتلزم ســرمایه 

گذاري سنگین و قابل توجهي است.
وي اضافه کرد: بازســازي اتوبوس هاي فرسوده عالوه بر هزینه 
بســیار کم تر از واردات دست دوم، شــبکه خدماتي مناسبي نیز 
در اختیار مصرف کنندگان قــرار مي دهد. بــه طوریکه تمامی 
اتوبوس هاي بازســازي شــده تا ۱2 مــاه از مزایــاي گارانتي           

بهره مند مي شوند.

3۹
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بانک ، مســئوليت اجتماعي
 و وفاداری مشتریان 

 رضايــت مشــتری  عاملــی اســت كــه مــی تــوان 
ــا را  ــا و كســب و كاره ــگاه ه ــرد بن ــا آن عملك ب
ســنجید؛ زيــرا رضايــت مشــتری از هــدف هــای 
ــز  ــروزه نی ــت. ام ــب و كار اس ــر كس ــی ه اصل
ــك  ــت ي ــات موفقی ــتری از ملزوم ــت مش رضاي
ــر  ــت، تاثی تجــارت اســت و موجــب نگــرش مثب
ــت از  ــات شــفاهی مثب ــد، تبلیغ ــر برن مســتقیم ه
بنــگاه ، تكــرار خريــد و وفــاواداری مشــتری مــی 

شــود. 
ــاری  ــل رفت ــتری، تماي ــاداری مش ــور از وف منظ
ــات  ــه كاال ،خدم ــبت ب ــتری نس ــی مش و نگرش
، رفتــار و خريــد مجــدد از محصــوالت يــك 

ــت.  ــازمان اس س
ــای امــروز مســئولیت اجتماعــی  از طرفــی در دنی
شــركتی يــا CSR يــك مفهــوم نويــن مديريتی 
اســت كــه بــا هــدف اجتماعــی كــردن بنگاههــای 
اقتصــادی وخلــق ارزشــهای مشــترک میــان 
ــن  ــت. بدي ــده اس ــاد ش ــه ايج ــازمانها و جامع س
ترتیــب از آنجايــی كــه گســتره و محــدوده 
ــه علــت  مفهومــی ايــن موضــوع در بانــك هــا ب
نــگاه ســنتی و دســتوری از بــاال بــه پايیــن و نبــود 
يــك سیســتم و نقشــه راه كســب و كار مســئوالنه  
ــه  ــت ك ــده اس ــب گردي ــت، موج ــخص نیس مش
زبــان و درک  مشــتركی از ايــن مفهــوم در میــان 

ــان  وجــود نداشــته باشــد.  ذی نفع
لــذا بايــد يــك ســاختار مديريتــی بــا هــدف تبیین 

ــن گســتره و محــدوده  ــی موضــوع و تعیی مفهوم
ــاد  ــك  ايج ــی در بان ــئولیت اجتماع ــوع مس موض
شــود تــا مشــخص گــردد كــه بنــگاه بــه عنــوان 
ــی  ــای اجتماع ــئولیت ه ــه مس ــازمان چ ــك س ي
دارد و چگونــه ايــن مفهــوم را در  عملیــات روزانــه 
خــود نهادينــه مــی كنــد و از ســوی ديگــر تــا چــه 
محــدوده ای مســئولیت شــركتی بايــد در شــركت 
بــه بلــوغ و يكپارچگــی برســدكه ايــن محــدوده از 
گســتره مديريــت ريســكهای اجتماعــی تا پیشــرو 
ــووالنه در  ــگاه مس ــك بن ــوان ي ــه عن ــودن ب ب

صنعــت و كشــور را شــامل مــی شــود.
ــی  ــا نقش ــا، بانكه ــاير بنگاهه ــا س ــه ب در مقايس
كلیــدی در نهادينــه ســازی مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــا ب ــش بانكه ــد. نق ــی كنن ــا م ــع ايف در جوام
عنــوان تســهیل گــر و محــرک چرخهــای اقتصــاد 
ــروت و  ــد ث ــوان نهادهــای مول ــه عن و تجــارت، ب
همچنیــن بــه عنــوان فراهــم آورنــدگان خدمــات 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــی، مل ــات محل ــرای اجتماع ب
ــان  ــه جري ــات در ب ــن موسس ــت اي ــر اهمی بیانگ
ــدازی حركــت فكــری مســئولیت اجتماعــی در  ان

ــه اســت. كل جامع
اگرچــه صنعــت بانكــداری، بــرای مــدت طوالنــی، 
بخشــی بــا تاثیــرات منفــی زيســت-محیطی 
در  چشمپوشــی  قابــل  و  ناچیــز  اجتماعــی  و 
ــالهای  ــا در س ــده اســت ام ــی ش ــه م ــر گرفت نظ
اخیــر، موسســات مالــی بــه وســعت دامنــۀ 

ــل  ــت-محیطی قاب ــی و زيس ــای اجتماع فعالیته
ــرا  ــد. چ ــرده ان ــی ب ــود پ ــات خ ــرا در موسس اج
ــه از  ــر نقشــی ك ــی عــاوه ب ــه موسســات مال ك
ــرات عملكــرد خــود  ــی اث ــت ارزياب ــق مديري طري
ــويق و  ــی در تش ــی حیات ــد، نقش ــه دارن ــر جامع ب
انگیــزش مشــتريان )حقیقــی و شــركتی( خــود بــه 
اقــدام مســئوالنه و كاهــش اثــرات ســوء اجتماعی 

ــد.  ــود دارن ــای خ ــی فعالیته ــت محیط و زيس
ــرل  ــی نظــارت و كنت از آنجــا كــه موسســات مال
جريــان ســرمايه، وام دهــی، تامیــن مالــی پــروژه 
هــا و سیاســتها و اقدامــات بیمــه ای را بــر عهــده 
دارنــد، قادرنــد در نحــوۀ عملكــرد كســب و 
ــوذ  ــال نف ــود اعم ــت خ ــت حماي ــای تح كاره
ــد  ــی توانن ــا م ــب، بانكه ــن ترتی ــه اي ــد. ب نماين
بنگاههــا را وادار بــه پاســخگويی در قبــال مســائل 
و معضــات اجتماعــی و زيســت محیطــی نماينــد 

ــت.  ــا اس ــب و كار آنه ــی از كس ــه ناش ك
ــه  ــا ب ــگاه ه ــه بن ــدم توج ــب، ع ــن ترتی ــه اي ب
مســئولیت هــای اجتماعــی و عواقــب عملكــردی 
ــذاری و  ــد ريســكهای ســرمايه گ ــی توان ــود م خ
اعتبــاری چشــمگیر بــرای آنهــا بــه همــراه داشــته 

باشــد.
مشــاركت داوطلبانــه در فعالیتهــای اجتماعــی 
نظیــر كمــك بــه آســیب ديــدگان بايــای 
از  معنــوی  و  مــادی  كامــل  طبیعی،حمايــت 
كارمنــدان و خانــواده هــای آنهــا، پرداخــت حقــوق 
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 مرتضی بهنام
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و مزايــای برابــر بــه كارمنــدان و ايجــاد احســاس 
ــن  ــط ايم ــم آوردن محی ــا، فراه ــری در آنه براب
ــات  ــام تحقیق ــتريان، انج ــان و مش ــرای كاركن ب
پیرامــون وضعیــت رضايــت مشــتريان و دريافــت 
ــان  ــا در جري ــردن آنه نقطــه نظــرات و لحــاظ ك
كار بــه منظــور مشــاركت ، افزايــش ســرعت 
دادن خدمــات   ، فعالیتهــای ســازمانی  انجــام 
گوناگــون و متنــوع بــا توجــه بــه نیــاز مشــتريان، 
تدويــن و بــه كارگیــری معیارهــای اخاقــی، 
اجتماعــی و زيســت محیطــی و برابــری جنســیتی؛ 
شــامل ســامت و ايمنــی در سیاســتهای كاری و 
ــی  ــدان م ــا كارمن ــورد ب ــن در نحــوه برخ همچنی
توانــد در جلــب رضايــت مشــتريان تاثیــر بســزايی 
ــاداری و اعتمــاد  داشــته باشــد كــه در نهايــت وف

ــراه دارد. ــتری را هم مش
 مســئولیت اجتماعــی شــركتی يــا CSR امــروز 
نــه بــه عنــوان يــك رويكــرد داوطلبانــه بلكــه می 
بايــد بــا عنــوان يــك ضــرورت و در چشــم انــداز 
و اســتراتژی هــای اصلــی بنــگاه قــرار گیــرد. در 
غیــر اينصــورت مشــتريان در مــورد وجهــه بنــگاه 
تصمیــم خواهنــد گرفــت و اعتبــار بنــگاه توســط 

رقبــا مديريــت خواهــد شــد .
ــه  ــم برنام ــرای تنظی ــد ب ــا باي ــك ه ــن بان بنابراي
كاری خــود در تهیــه و تدويــن برنامــه مســئولیت 
اجتماعــی خــود ، برنامــه هــای زيــر را در دســتور 

كار خــود قــرار دهنــد :
* طراحــی مــدل مفهمومی-عملیاتــی و نقشــه راه 

مســئولیت اجتماعــی شــركتی در بانــك
* تدوين منشور مسئولیت اجتماعی سازمانی 

و  بانــك  مســئولیت پذيری  بلــوغ  پايــش   *
مجموعــه زيــر  و  وابســته  شــركتهای 

ــاالنه  ــه س ــی و بودج ــه عملیات ــی برنام * طراح
ــركتی ــی ش ــئولیت اجتماع مس

ــی  ــئولیت اجتماع ــع مس ــزارش جام ــه گ * تهی
)GRI (

ــك را از  ــداف بان ــوان اه ــی ت ــن رو م    از همی
دنبــال كــردن چنیــن پــروژه اي بــه صــورت زيــر 

بیــان كــرد :

ــت  ــه جه ــار و وجه ــدن و كســب اعتب * بازگردان
ــاداری مشــتريان ــظ وف حف

و  ســازمانی  ارزشــهای  ترويــج  و  تحكیــم   *
اخاقــی از طريــق برنامــه هــای مســئولیت 
اجتماعــی، ســرمايه گــذاری اجتماعــی مســئوالنه 
ــه و  ــی خیرخواهان ــان، بازارياب ــی كاركن ، داوطلب
مشــاركت اســتراتژيك بــا ســازمانهای مــردم نهــاد
ــئولیت  ــدام مس ــدوده اق ــردن مح ــخص ك * مش
اجتماعــی شــركتی از مبــارزه بــا فســاد و پاســخگو 
بــودن تــا فعالیتهــای بشــر دوســتانه اســتراتژيك

ــای  ــه ه ــا و روي ــكاف فعالیته ــردن ش ــم ك * ك
اســتانداردها و  بــا   CSR  بانــك در حــوزه

ــی ــن الملل ــای بی فعالیته
ــام  ــای انج ــان فعالیته ــكاف می ــردن ش ــر ك * پ

ــركت ــی ش ــر بیرون ــك و تصوي ــده در بان ش
* مســئولیت اجتماعــي شــركتي بــه عنــوان 
ــی  ــه ارتباط ــازار و برنام ــعه ب ــراي توس ــزاري ب اب

ــی ــط عموم ــی و رواب ــد بازارياب ــرای واح ب
* هدفمنــد كــردن و يكپارچــه كــردن فعالیتهــاي 
ــي  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــي در ح ــده كنون پراكن
شــركتي بــه منظــور اتصــال و هــم افزايــي 
ــه  ــركتي ب ــي ش ــئولیت اجتماع ــاي مس فعالیته

ــازماني ــاي درون س ــر فراينده ديگ
فعالیتهــای مســئولیت  انتخــاب  و  اولويــت   *
اجتماعــی شــركتی كــه بیشــترين ارزش افــزوده را 

ــراه آورد ــه هم ــك ب ــرای بان ــد ب ــی توان م

  بررســی سیاســتها و اقــدام هــای 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در حــوزه 
ــت ســوئیس: ــک کردی هــای هــدف بان

1- ناتوانــان جســمی: از فعالیــت هايــی كــه 
ــئولیت  ــتای مس ــوئیس در راس ــت س ــك كردي بان
اجتماعــی  انجــام مــی دهــد بــه اســتخدام 
افــراد دارای ناتوانــی جســمی اســت. ايــن بانــك 

ــر و  ــای براب ــت ه ــان فرص ــتخدام كاركن در اس
ــرای افــراد دارای ناتوانــی جســمی در  ــه ب منصفان
نظــر مــی گیــرد و از كســانی كــه در طــول دوره 
ــی  ــت م ــز حماي ــد نی ــده ان ــوان ش ــود نات كار خ
كنــد. ايــن بانــك در انگســتان يــك ابتــكار عمــل 
جديــد بــا عنــوان مجمــع حمايــت از ناتوانــان بــه 

ــت . ــه اس راه انداخت
ــع آگاه  ــن مجم ــای اي ــت ه ــر از فعالی يكــی ديگ
ــت و  ــمی اس ــی جس ــه ناتوان ــبت ب ــازی نس س
محیطــی را فراهــم مــی كنــد كــه در آن كاركنــان 
ناتــوان حمايــت مــی شــوند و فرصــت مــی يابنــد 
ــه نحــو احســن  ــای خــود ب ــه پتانســیل ه از هم

ــد. ــتفاده كنن اس
 

ــر: 10  ــذاری موث ــرمایه گ ــه س 2- برنام
ــه  ــرد، برنام ــاد خ ــه اقتص ــت در زمین ــال فعالی س
ــز در  ــر چی ــش از ه ــر پی ــذاری موث ــرمايه گ س
ــن  ــد. اي ــی كن ــت م ــرد فعالی ــاد خ ــه اقتص زمین
ــص كســانی  ــوال مخت ــا معم ــذاری ه ــرمايه گ س
ــار مشــكل  ــه لحــاظ اقتصــادی دچ ــه ب اســت ك
هســتند و در كشــورهای در حــال توســعه بــه ســر 
مــی برنــد. ايــن افــراد بــه ايــن وســیله از وام های 
ــات  ــر محصــوالت و خدم ــه و ديگ ــك، بیم كوچ
ــا  ــه آنه ــوند در نتیج ــی ش ــد م ــره من ــی به مال
هــم مــی تواننــد كســب و كارهــای كوچــك راه 
بیندازنــد و از حداقــل معیشــت برخــوردار گردنــد. 
ــت  ــت كردي ــالگرد فعالی ــن س ــال 2012 دهمی س
ــاد  ــود. اقتص ــرد ب ــاد خ ــه اقتص ــوئیس در زمین س
ــرای  ــر ب ــای موث ــی از راه ه ــن يك ــرد همچنی خ
رســیدن بــه اهــداف توســعه هــزاره ســازمان ملــل 

اســت. 
ــن  ــك اولی ــن بان ــرد در اي ــاد خ ــدات اقتص تعه
ــك  ــن بان ــد. اي ــاز گردي ــال 2002 آغ ــار در س ب
در ســال 2002 در بنیانگــذاری يــك شــركت                
ــرمايه  ــوان س ــا عن ــی ب ــذاری اجتماع ــرمايه گ س

زمستان ۹۸ 

41



زمستان 98

42

زمستان ۹۸

گــذاری مســئولیت اجتماعــی در زوريــخ مشــاركت 
نمــود. در طــول دهــه ای كــه گذشــت، کردیــت 
ــن  ــتحكمی در اي ــای مس ــكاری ه ــوئیس هم س
ــاد  ــر ايج ــاوه ب ــت و ع ــكل داده اس ــه ش زمین
مزايــای اجتماعــی و زيســت محیطــی، راه هــای 
ــه  ــی يافت ــود مال ــد س ــرای تولی ــه ای ب خاقان
اســت. تــا بــه امــروز بیــش از 2.2 ملیــون نفــر در 
انتهــای هــرم درآمــدی بــا اســتفاده از ايــن ابتــكار 
عمــل هــا از خدمــات مالــی ايــن بانــك    بهــره 

ــد. ــد شــده ان من
 كرديــت ســوئیس همچنــان خاقیت هــا و ابتكار 
ــص و  ــارت و تخص ــا مه ــود را ب ــای خ ــل ه عم
منابــع خــود مــی آمیــزد تــا بــرای مشــتريان خــود، 
موسســات اقتصــاد خــرد و صاحبــان بنــگاه هــای 
كوچــك ارزش ماندنــی ايجــاد كنــد و در نهايــت 
ــرای همــه انســان هــا  ــی را ب فرصــت هــای مال
ــا  ــت دنی ــوم جمعی ــا دو س ــازد. تقريب ــن س ممك
همچنــان از دسترســی بــه خدمــات مالــی محــروم 
ــال  ــه دنب ــوئیس ب ــت س ــك كردي ــتند و بان هس

بهبــود ايــن وضعیــت اســت.  
ــد  ــرار دارن ــدی ق ــرم درآم ــه ه ــه در ت كســانی ك
احتیاجــات مختلفــی دارنــد كــه از خدمــات مالــی 
هــم فراتــر مــی رود و در نتیجــه كرديــت ســوئیس 
اهــداف ديگــر نظیــر تولیــد محصــول، پژوهــش و 
ــه هــای و حــوزه هــای  ــت ســازی در زمین ظرفی
جديــد و تــازه مثــل آمــوزش، كشــاورزی، تغذيــه 
ــرار داده  ــد نظــر ق ــز م ــرژی را نی و ســامت و ان
ــوئیس و  ــت س ــی كردي ــه پژوهش ــت. موسس اس
بنیــاد ســكواب بــرای كارآفرينــی اجتماعــی مقالــه 
ــود  ــف س ــوان بازتعري ــا عن ــه ب ــن زمین ای در اي
توســط كارآفرينــی اجتماعــی منتشــر كــرده انــد، 
ــی اقتصــاد در داوس  ــه در مجمــع جهان ايــن مقال

ــد. ــه گردي در ســال 2012 اراي
 

ــرفت در  ــام: پیش ــرق روی ب ــد ب 3- تولی
بخــش تولیــد انــرژی خورشــیدی، توزيــع انــرژی 
ــترس  ــل دس ــتريان قاب ــرای مش ــیدی را ب خورش
ــیدی  ــرق خورش ــتفاده از ب ــت. اس ــرده اس ــر ك ت
در ايــاالت متحــده رو بــه گســترش اســت و 
ــه  ــرژی را ب ــرف ان ــداز مص ــم ان ــد چش ــی توان م
ــويس در  ــت س ــك كردي ــد. بان ــوض كن ــی ع كل

ــت  ــوده اس ــدم ب ــش ق ــال و پی ــه فع ــن زمین اي
ــب و  ــای نص ــركت ه ــی ش ــت مال ــا مديري و ب
ــتم  ــزاران سیس ــب ه ــد و نص ــدازی، از خري راه ان
خورشــیدی، حمايــت كــرده اســت. سیســتم هــای 
تولیــدی شــركت های سیســتم خورشــیدی ســان 
ران و ســوالر ســیتی معمــوال قیمــت هــای خیلــی 
بااليــی بــرای منــازل و كســب و كارهــا ندارنــد و 
مشــتريان بــه يــاری كرديــت ســوئیس مــی توانند 
ــه گذشــته از ايــن  ــا راحتــی بیشــتری نســبت ب ب

ــد. ــد اســتفاده كنن ــرژی جدي ــع ان منب
 

4- مشــکالت جوانــان: بانــك كرديــت 
ــیدن  ــكل بخش ــان را در ش ــش جوان ــوئیس نق س
بــه آينــده مــی دانــد و در نتیجــه برقــراری ارتبــاط 
ــم  ــری مه ــك ام ــن بان ــرای اي ــل ب ــن نس ــا اي ب
ــد. در نتیجــه ايــن بانــك در  ــه حســاب مــی آي ب
ســال 2010 پیمايشــی بــا عنــوان يــوت بارومیتــر 
ــه آن  ــه نمون ــرد ك ــاز ك ــان( آغ ــنجش جوان )س
افــراد بیــن 16 تــا 25 ســال در ســوئیس، آمريــكا 

ــد. ــل بودن و برزي
ايــن پیمايــش بــرای ارزيابــی نظــرات افــراد 
دربــاره مســايل مختلــف برگــزار شــد. از مشــاركت 
ــاره  ــواالتی درب ــه س ــد ب ــته ش ــدگان خواس كنن
ــول،  ــه كار و پ ــرش ب ــده، نگ ــه آين ــبینی ب خوش
آگاهــی نســبت بــه مســايل سیاســی و مشــكات 

اجتماعــی و ارزش هــای شــخصی پاســخ بدهنــد. 
ــا وجــود  علــی رغــم تفــاوت هــای فرهنگــی و ب
ــن  ــی از بزرگتري ــان يك ــش در زم ــه پیماي اينك
بحــران هــای مالــی جهــان برگــزار شــده اســت، 
ــده  ــه آين ــور نســبت ب ــر 3 كش ــان ه ــخ گوي پاس
احســاس خوشــبینی داشــتند. آنهــا هچنیــن 
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بــه كار و تــاش 
ــش  ــن پیماي ــال اي ــن ح ــتند. در عی ــش داش گراي
نشــان داد كــه خانــواده، دوســتان و ويژگــی 
ــاداری  هــای مثبــت فــردی چــون صداقــت و وف
ــور بســیار مهــم اســت.  ــرای پاســخگويان از ام ب
اطاعاتــی كــه كرديــت ســوئیس از ايــن پیمايش 
بــه دســت آورده اســت بــه آن كمــك مــی كنــد 
ــان  ــتريان و كاركن ــای مش ــات نیازه ــه از جزيی ك
ــه آن  ــر ب ــر شــود و در نتیجــه بهت ــا خب ــر ب جوانت

ــد. ــا پاســخ گوي نیازه
 

5- آمــوزش: كرديــت ســوئیس معتقــد اســت 
آمــوزش بــرای تضمیــن ثبــات اجتماعــی و رشــد 
ــك  ــن بان ــی اســت. در نتیجــه اي اقتصــادی حیات
ــدف  ــا ه ــده ب ــكار برگزي ــای هم ــازمان ه از س
ــای  ــود فرصــت ه ــوزش و بهب ــه آم ــی ب دسترس
ــا  ــن ب ــد و همچنی ــی كن ــت م ــی حماي تحصیل
ــه از  ــوزش ك ــی آم ــل جهان ــكار عم ــه ابت برنام
ــكاری   ــز هم ــت نی ــده اس ــاز ش ــال 2008 آغ س
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ــه هــای آموزشــی  ــت از برنام ــد. در حماي ــی كن م
ــدف  ــل، ه ــازمان مل ــزاره س ــعه ه ــداف توس اه
ــودک  ــردن دسترســی 45000 ك ــم ك ــك فراه بان
ــت. در  ــت اس ــا كیفی ــوزش ب ــه آم ــوان ب و نوج
طــول 5 ســال گذشــته بانــك موفــق شــده حتــی 
از عــدد هــدف خــود هــم فراتــر رود و در ايــن راه 
بــا 6 ســازمان بیــن المللــی ديگــر همــكاری نموده 

اســت.
 

ــوژی، مهندســی  ــم، تکنول 6- برنامــه عل
ــت از  ــای حماي ــه ه ــی از برنام ــی: يك و ریاض
علــم و آمــوزش،  برنامــه اســتم )علــم، تكنولــوژی، 
ــط  ــه توس ــت ك ــوده اس ــی( ب ــی و رياض مهندس
ســازمان همــكار بانــك كرديــس ســوئیس يعنــی 
وورلدفانــد در برزيــل برگــزار شــده اســت. از همــان 
ابتــدا يكــی از اصلــی تريــن حامیــان برنامــه، بانك 
كرديــت ســوئیس بــوده اســت كــه وظیفــه آموزش 
معلمیــن را برعهــده داشــته اســت. معلمــان برنامــه 
اســتم را بــا اســتفاده از آمــوزش كرديــت ســوئیس 
ــاده مــی كننــد. ايــن برنامــه  ــا كیفیــت بهتــر پی ب
بــه ايــن دلیــل در برزيــل برگــزار مــی شــود كــه 
ــر  ــال حاض ــور در ح ــن كش ــی اي ــتم آموزش سیس
نمــی توانــد نیــروی كار مناســب بــازار و در جهــت 
ــان  ــتم چن ــه اس ــد. برنام ــت كن ــدار تربی ــد پاي رش
مــورد تقاضــا واقــع شــد كــه بعــد از يــك ســال 21 
مدرســه را تحــت پوشــش قــرار داد و اكنــون جــزو 
برنامــه رســمی ايــن مــدارس بــه شــمار مــی رود.

 
7- داوطلبــی کارکنــان: بانــك كرديــت 
ــده در  ــازمانهای برگزي ــیاری از س ــا بس ــويس ب س
همــه مناطــق فعالیــت خــود همــكاری دارد و 
ــزوی از  ــز ج ــان نی ــی كاركن ــای داوطلب برنامه-ه
ايــن همــكاری هــا بــه شــمار مــی رونــد. در ســال 
2012 ايــن بانــك روی برنامــه هــای داوطلبــی ای 
تمركــز كــرده اســت كــه منجــر بــه انتقــال دانــش 
ــكار  ــای هم ــازمان ه ــه س ــك ب ــارت از بان و مه
شــده اســت. در راســتای داوطلبــی كاركنــان، ايــن 
بانــك در ســال 2010 برنامــه شــهروندی جهانــی 
را بنیــان نهــاد. طبــق برنامــه شــهروندی جهانــی 

كاركنــان بانــك مــی تواننــد در كشــورهای ديگری 
در ســازمان هــای همــكار بــا بانــك كــه در زمینــه 
ــتند،  ــال هس ــرد فع ــاد خ ــوزش و اقتص ــای آم ه
حضــور يابنــد و مهــارت و تخصــص خــود را بــرای 
ظرفیــت ســازی بیشــتر در اختیــار ايــن ســازمان ها 
قــرار بدهنــد. برنامــه شــهروندی جهانــی فرصــت 
هــای داوطلبــی حرفــه ای و شــخصی بــی ســابقه 
ــرار داده اســت  ــك ق ــان بان ــار كاركن ای را در اختی
ــك  ــا در بان ــارف آنه ــه كار متع ــد ب ــی توان ــه م ك
هــم كمــك كنــد. ايــن برنامــه همچنیــن باعــث 
مــی شــود كاركنــان نقــاط مختلــف دنیــا در كنــار 
ــان  ــای می ــكاری ه ــد و هم ــرار بگیرن ــر ق يكديگ

ــز تقويــت مــی شــود.  منطقــه ای نی
در ســال 2012 شــمار داوطلبیــن برنامه شــهروندی 
جهانــی از 31 نفــر بــه 44 نفــر افزايــش يافــت. 34 
ــرای  ــف ب ــه 18 كشــور مختل ــن ب ــر از داوطلبی نف
ــتاده  ــای آموزشــی فرس ــازمان ه ــا س ــكاری ب هم
شــدند و تعــداد 10 داوطلــب نیــز بــرای همــكاری 
بــا موسســات اقتصــاد خــرد در 4 كشــور مختلــف 
ــن 3  ــن داوطلبی ــت اي ــدند. دوره فعالی ــتاده ش فرس

مــاه بــود.
 

ــت  ــی: كردي ــری مل ــا گال ــکاری ب 8- هم
ســوئیس بــا همــكاری گالــری ملــی پــروژه هــای 
مختلفــی را اجــرا مــی كننــد. در اكتبــر ســال 2012 
ايــن دو ســازمان بــا همــكاری يكديگــر و موسســه 
ســنترپوينت دو كارگاه تخصصــی بــرای 30 نفــر از 
جوانــان 16 تــا 25 ســاله برگــزار كردنــد. هنرمندی 
ــام ديــو لويــس در ايــن كارگاه هــا تدريــس  ــه ن ب
ــی  ــری مل ــن در گال ــش از اي ــود پی ــه خ ــرد ك ك
ــته  ــر: گذش ــه هن ــوان فريفت ــا عن ــگاهی ب نمايش
ــا  ــود. كارگاهه ــرده ب ــزار ك ــی برگ ــال عكاس و ح
ــه  ــف روي ــدی و كش ــكات كلی ــوزش ن ــرای آم ب
خــاق مشــاركت كننــدگان طراحــی شــده بودنــد 
ــه نفــس  ــر، اعتمــاد ب ــا در نهايــت از طريــق هن ت
آنهــا را بهبــود بخشــند. كرديــت ســويس و گالــری 
ملــی كارگاه هــای مشــابهی بــا همــكاری يكديگــر 
بــرای انجمــن بیمــاران آلزايمــری، بنیــاد كــودک، 
مــدارس همــكار بانــك و ديگــر خیريــه هــا برگــزار 

كــرده انــد.
 9- پــروژه کــرم شــب تــاب: ايــن پــروژه 
كــه در ابتــدای ســال 2012 كلیــد خــورده اســت، 
ــه  ــد ك ــی كن ــم م ــن فراه ــكوی آناي ــك س ي
دانشــجويان نزديــك بــه فــارغ التحصیلــی از 
ــمندان  ــا انديش ــد ب ــی يابن ــت م ــق آن فرص طري
و همچنیــن  نوبــل  جايــزه  برنــدگان  نامــدار، 
حامیــان مالــی ارتبــاط برقــرار كننــد. ايــن پــروژه 
بــه مشــاركت كننــدگان اجــازه مــی دهــد ايــده هــا 
ــان  ــر در می ــا يكديگ ــود را ب ــای خ ــت ه و خاقی
ــه در  ــد ك ــی كن ــم م ــی فراه ــد و انجمن بگذارن
ــه هــای ســازنده  ــه مباحث ــد ب ــراد مــی توانن آن اف
ــذاران  ــی از بنیانگ ــويس يك ــت س ــد. كردي بپردازن
ايــن پــروژه اســت و ســه مســابقه مقالــه در 2012 
ــابقه  ــا مس ــن آنه ــه اولی ــت ك ــرده اس ــزار ك برگ
رهبــران نوظهــور در ژانويــه 2012 بــود. 3 داوطلب 
ــیايی در  ــذاری آس ــرمايه گ ــس س ــه كنفران اول ب

ــدند. ــوت ش ــگ دع ــگ كن هن
 

ــت  ــك كردي ــیقی: بان ــت از موس 10- حمای
ســوئیس از ســال 2000 از موســیقیدانان جــوان بــا 
اســتعداد بــه وســیله برگــزاری دو جايــزه هنرمنــد 
جــوان كرديــت ســوئیس و پريكــس كرديــت 
ســويس در ســالهای متنــاوب، حمايــت و تشــويق 
بــه عمــل مــی آورد.  در ســال 2012 ويلــده فرنگ، 
ــوان را  ــد ج ــزه هنرمن ــوروژی جاي ــت ن ويولونیس
ــه  ــوئیس ب ــك س ــرد و 75000 فران ــود ك از آن خ
همــراه فرصــت نوازندگــی در كنســرت فســتیوال 
ــرد.  ــن را ب ــك وي ــل هارمونی ــروه فی ــتانی گ تابس
ــزه ديگــر در ســال  ــی جاي ــه نهاي ــن مرحل همچنی
ــمید  ــط الرا اش ــترک توس ــورت مش ــه ص 2013 ب

و  آلمانــی  ركــوردر  نوازنــده 
ــت  ــاراگان كارين ــو ب پابل
بــرده  اســپانیايی  نــواز 
كرديــت  بنیــاد  شــد. 
ــی  ــی مال ــوئیس حام س
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ــع در  ــدن صناي ــر ش ــا بزرگت ــقاقی: ب ــم ش ــن/ مری ــتنی آنالی دانس
كشــورهای مختلــف بــه همــان انــدازه موضــوع منابــع انســانی و اشــتغال رشــد 

ــرن 21 شــد.  ــه يكــی از بحــران هــای ق ــل ب ــرد و تبدي ك
ــه  ــر اســت ك ــرن اخی ــای ق ــه ه ــن دغدغ ــم تري نداشــتن شــغل يكــی از مه
ــدام  ــوده و هیچك ــی ب ــه صــورت مقطع ــردن آن ب ــرف ك ــای برط ــل ه راه ح
نتوانســتند بــه صــورت ريشــه ای ايــن مشــكل را برطــرف كننــد. ايــن موضــوع 
باعــث عملكــرد منفــی در توســعه ی كشــورها شــده و مســائل زيــادی را بــرای 
آنهــا ايجــاد كــرده زيــرا تأمیــن منابــع انســانی و ايجــاد بســتر حمايتــی يكــی از 

اولیــن نیازهــای بالندگــی اقتصــادی اســت.
بــه گــزارش دانســتنی اقتصــاد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــك رفــاه در حــال 
حاضــر يكــی از سیاســت هــای پیــش روی هــر دولتــی مطالعــه عوامــل مؤثــر 
در بحــث اشــتغال و راه هــای ايجــاد آن اســت و بــرای آن بیشــتر از هــر زمــان 
ديگــری وقــت مــی گذارنــد. جمعیــت بــاالی فــارغ التحصیــل كشــور در ســال 
هــای اخیــر موجــی از نگرانــی را بــه جهــت فراهــم نبــودن مناصــب و جايــگاه 
شــغلی بــه وجــود آورده و بیــكاری قشــر تحصیــل كــرده در كنــار ســاير مســائل 

كشــور بیشــترين دغدغــه ی خانــواده هاســت.
هدايــت نیــروی كار بــه بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه فراهــم نبــودن جــذب  
همــه ی تحصیــل كــردگان دانشــگاهی در بخــش دولتــی يكــی از راهكارهــای 
اساســی بــرای حــل مســئله ی اقتصــاد در كشــور اســت امــا آيــا ايــن بخــش 
بــه انــدازه ی كافــی منابــع مالــی و موقعیــت دارد كــه بتوانــد ايــن معضــل را 

پوشــش دهــد و آن را مرتفــع كنــد؟ 
منطقــی تريــن و واقعــی تريــن جــواب بــه ايــن مســئله خیــر اســت. زيــرا بــا 
ــع و  ــا هــم شــاهد قل ــی و خصوصــی ب ــت بخــش هــای دولت ــه رقاب توجــه ب
قمــع شــدن بســیاری از منابــع در چندســال اخیــر بوديــم كــه ايــن موضــوع بــه 
تعطیلــی بســیاری از كارگاه هــای خصوصــی منجــر شــده كــه خــودش يــك 

بحــران جــدی تلقــی مــی شــود.
محــور انتقــادات در زمینــه ی اشــتغال بــه فضــای آموزشــی مرتبــط مــی شــود 

زيــرا مهــارت آمــوزی در كمتريــن ســطح ممكــن در آنهــا صــورت مــی گیــرد و 
بیشــترين نیــروی كار نیــز از همیــن فضــا بــه جامعــه تزريــق مــی شــود. البتــه 
برنامــه ريــزی كان نیــز در ايــن مــورد نقــش مؤثــری دارد زيــرا هنــوز بــا توجه 
ــاز اشــتغال  ــن نی ــه درک بحــران اشــتغال در كشــور هماهنگــی درســتی بی ب

كشــور و رشــته هــای موجــود در دانشــگاه وجــود نــدارد.
كافــی بــودن منابــع اطاعاتــی مــورد تدريــس در دانشــگاه هــا بــا مهــارت های 
ــه آنهــا  ــاز در جامعــه مهــم تريــن موضوعــی اســت كــه پرداختــن ب مــورد نی
مــی توانــد تفــاوت اساســی را باعــث گــردد امــا ايــن موضــوع اتفــاق نیفتــاده 
ــه  ــه جامع ــروی كار ب ــردن نی ــرازير ك ــی س ــز در پ ــج دار و مري ــان ك و همچن

هســتیم بــی آنكــه برنامــه ی روشــنی در ايــن مــورد حســاس ارائــه كنیــم.
راه انــدازی اســتارت آپ هــا يكــی از راهكارهايــی هســتند كــه ضمــن                 
بــه دســت گیــری نبــض اشــتغال در دنیــا دريچــه ی تــازه ای از فنــاوری و ارائه 
ی خدمــات را بــاز كــرده انــد. پرداختــن بــه موضــوع اســتارت آپ هــا از ايــن 
جهــت حائــز اهمیــت اســت كــه برخــی از آنهــا بــا صــرف منابــع انــدک امــا 
ثمــره ی زيــاد موجــی از اشــتغال زايــی را در كشــور بــه وجــود آورده انــد و هنوز 
فضــای كافــی جهــت ايجــاد، توســعه و بهــره وری آنهــا در كشــور مهیاســت.
ــای  ــده ه ــن اي ــه كار گرفت ــز ب ــد و نی ــت از تولی ــت حماي ــاه در جه ــك رف بان
ــه  ــن زمین ــده در اي ــان اي ــن تــك و ســامت از صاحب ــه ی فی خــاق در زمین
دعــوت مــی كنــد تــا ايــده هــای خــود را در رويــداد رفاتــك پیــچ معرفــی كننــد 
تــا ضمــن برخــورداری از هدايــای نفیــس بســتر حمايتــی بــرای آنــان فراهــم 

گــردد.
بــدون شــك چنیــن حمايتــی زمینــه ســاز حمايت ســاير ســازمان هــا از موضوع 
اشــتغال زايــی در زمینــه ی ايــده هــای خاقانــه و اســتارتاپی اســت كــه مــی 
ــان را برطــرف كنــد كــه ايــن  ــگاه درســت موضــوع اشــتغال جوان ــا ن ــد ب توان
ــه  ــتراتژيك ب ــگاه اس ــاه و ن ــك رف ــی بان ــای اجتماع ــئولیت ه ــوع مس موض
بحــث آينــده نگــری را نشــانه مــی رود و بايــد بــه مديــران بانــك رفــاه كــه             
ــا ايــن حركــت رفــاه جوانــان را فراهــم كننــد خداقــوت گفــت. مــی تواننــد ب

رفاتک پیچ 
بستر حمایتی بانک رفاه از استارتاپ ها 
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ماده ۱۷۲ مالیات 
راهکاری برای جلب اعتماد مردم

بــر اســاس مــاده ۱۷2 قانــون مالیــات هــای مســتقیم کشــور، صددرصــد 
وجوهــی کــه بــه حســاب های تعییــن شــده از طــرف دولــت بــه منظــور 
بازســازی یــا کمــک و نظایــر آن بــه صــورت بالعــوض پرداخــت می شــود 
و همچنیــن وجــوه پرداختــی یــا تخصیصــی و یــا کمک هــای غیــر نقــدی 
بالعــوض اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی جهــت تعمیــر، تجهیــز، 
ــی و  ــوزش عال ــز آم ــگاه ها، مراک ــدارس، دانش ــل م ــا تکمی ــداث و ی اح
مراکــز بهداشــتی و درمانــی و یــا اردوگاه هــای تربیتــی و آسایشــگاه هــا 
و مراکــز بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و جمعیــت هــالل 
احمــر و کتابخانــه و مراکــز فرهنگــی و هنــری )دولتــی( طبــق ضوابطــی 
کــه توســط وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش، علــوم، تحقیقــات و فــن 
آوری، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و امــور اقتصــادی و دارایــی 
ــت  ــال پرداخ ــرد س ــات عملک ــمول مالی ــد مش ــود، از درآم ــن می ش تعیی

منبعــی کــه مــودی انتخــاب خواهــد کــرد قابــل کســر اســت. 
ــر ایــن  ــی در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت هــا را ب ایــن مــاده قانون
ــود را  ــات خ ــد مالی ــا بتوانن ــروژه ه ــا مشــارکت در برخــی پ ــا ب ــته ت داش
ــی  ــاده قانون ــن م ــوان از ای ــی ت ــه م ــه چگون ــا اینک ــد. ام ــش دهن کاه
اســتفاده کــرد نیــاز بــه توضیحــات خــاص دارد کــه در ایــن مــاده خــاص 
بــا اصالحاتــی کــه در ســال ۶۶ بــر آن آوردنــد و در اســفند همــان ســال 

ــه تصویــب مجلــس رســید، آمــده اســت. ب
در زیــر ایــن اصــالح بیــان مــی شــود: » اصــالح ضوابــط اجرایــي مــاده 
۱۷2 قانــون مالیــات هــاي مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ۱۳۶۶ موضــوع 
مــاده ۵۰ قانــون اصــالح مــوادي از قانــون مالیاتهــاي مســتقیم مصــوب 

۱۳۷۱/2/۷ مجلــس شــوراي اســالمي
۱- وجوهــي کــه بــه حســابهاي تعییــن شــده از طــرف دولــت بــه منظــور 
بازســازي و یــا کمــک و نظائــر آن بــه صــورت بالعــوض پرداخــت مــي 
شــود ، بــا تســلیم قبــض بانکــي بــه اداره امــور مالیاتــي ذیربــط از درآمــد 

مشــمول مالیــات عملکــرد ســال پرداخــت و از منبــع مالیاتــي کــه مــودي 
انتخــاب خواهــد کــرد کســر مــي گــردد .

ــرای مصــرف  ــي ب ــان مالیات ــه توســط مودی ــي ک 2- ۱۰۰ درصــد وجوه
ــه حســابهاي خاصــي کــه در تهــران از طــرف  در امــور مشــروحه زیــر ب
وزارت یــا ســازمان ذیربــط و در اســتانها از طــرف ادارات کل یا ســازمانهاي 
مربــوط و در مــورد دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــي توســط روســاي 
ــات  ــد مشــمول مالی ــز مــي شــود، از در آم ــاح مــي گــردد واری ــا افتت آنه
عملکــرد ســال پرداخــت و از منبــع مالیاتــي کــه مــودي انتخــاب خواهــد 

کــرد کســر خواهــد شــد. 
برداشــت از حســابهاي فــوق بــا امضــاء مشــترک باالتریــن مقــام مســئول 
ــت  ــتگاه دریاف ــرد و دس ــي پذی ــورت م ــوط ص ــاب مرب ــتگاه و ذیحس دس
کننــده مکلــف اســت صــورت کمــک هــاي دریافتــي خــود در هــر ســال 
ــور  ــازمان ام ــه س ــران ب ــد در ته ــال بع ــاه س ــر م ــر تی ــا آخ ــر ت را حداکث
ــه اداره کل امــور مالیاتــي اســتان تســلیم  مالیاتــي کشــور و در اســتانها ب

نمایــد. 
ــز،  ــر، تجهی ــد از تعمی ــده عبارتن ــاد ش ــزي ی ــوه واری ــرف وج ــوارد مص م
احــداث و یــا تکمیــل آن دســته از مــدارس، دانشــگاهها ، مراکــز آمــوزش 
عالــي و مراکــز بهداشــتي و درمانــي و یــا اردوگاه هــاي تربیتــي و 
ــي و  ــز فرهنگ ــا و مراک ــه ه ــتي و کتابخان ــز بهزیس ــگاهها . مراک آسایش

ــي شــود . ــن م ــت تامی ــه وســیله دول ــا ب ــه آنه ــه بودج ــري ک هن
ــه  ــاران ب ــتي بیم ــان و بهزیس ــت و درم ــت بهداش ــه جه ــي ک ۳- وجوه
ــاي خــاص ،  ــور بیماریه ــاد ام ــوي ، بنی ــاران کلی ــت از بیم ــن حمای انجم
موسســه خیریــه حمایــت از کــودکان مبتــال بــه ســرطان ، کانــون بهبــود و 
پــرورش هموفیلیــان ایــران ، انجمــن امــداد بــه بیمــاران ســرطاني ایــران 
) انجمــن امــداد ایــران( و انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطاني یــزد کــه 
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ــان و آمــوزش پزشــکي مــي باشــند  ــد وزارت بهداشــت،  درم مــورد تایی
پرداخــت مــي شــود ، مشــروط بــه رعایــت مــوارد ذیــل از درآمــد مشــمول 
ــودي  ــب م ــي منتخ ــع مالیات ــت و از منب ــال پرداخ ــرد س ــات عملک مالی

کســر مــي شــود .
ــد  ــن بن ــه اشــخاص موضــوع ای ــان ب  ۱-۳- کمــک هــاي نقــدي مودی
حداکثــر تــا 2۰ درصــد درآمــد مشــمول مالیــات منبــع مالیاتــي انتخــاب 
ــات عملکــرد ســال  ــل کســر از در آمــد مشــمول مالی شــده مــودي ، قاب

ــود . پرداخــت او خواهــد ب
 2-۳- موسســات یــاد شــده )دریافــت کننــده کمــک( مکلفنــد فهرســت 
وجــوه دریافتــي هــر مــاه را تــا پایــان مــاه بعــد و بــر اســاس دســتورالعملي 
ــه  کــه ســازمان امــور مالیاتــي کشــور تعییــن و ابــالغ خواهــد نمــود ، ب
ســازمان مزبــور اعــالم کننــد و وجــوه دریافتــي را بــر اســاس نظــر وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي بــه مصــرف بهداشــت و درمــان و 
بهزیســتي بیمــاران مســتمند و تهیــه وســایل پزشــکي مــورد نیــاز مزبــور 
ــورد صحــت مصــرف  ــور در م ــه صــادره از وزارت مذک ــانند و تائیدی برس
وجــوه دریافتــي هــر ســال را تــا پایــان تیــر مــاه ســال بعــد بــه اداره کل 

امــور مالیاتــي ذیربــط تســلیم نماینــد .
۴- کمکهــاي اعطائــي غیــر نقــدي جهــت انجــام ایــن امــور در بندهــاي 2 

و ۳ از درآمــد مشــمول مالیــات عملکــرد ســال اعطــاء کســر خواهــد شــد .
ــه  ــوال ب ــع ام ــا مناف ــول ی ــر منق ــا غی ــول ی ــوال منق ــه ام ۵- در صورتیک
عنــوان کمــک غیــر نقــدي بــه موسســات مذکــور در بندهــاي 2 و۳ اعطــاء 
گــردد ، ارزش امــوال غیــر منقــول امــوال طبــق نظــر کارشــناس رســمي 
دادگســتري بــه تاریــخ انتقــال ، تقویــم و در مــورد انتقــال امــوال منقــول 
مبنــاي محاســبه قیمــت روز اعطــاء آنهــا خواهــد بــود . و در صورتــي کــه 
نســبت بــه مــورد اخیــر بیــن ادارات امــور مالیاتــي و اعطــاء کننــدگان راجــع 
بــه میــزان قیمــت اختــالف بــروز نمایــد ، مرجــع رســیدگي بــه اختــالف 
هیئــت ســه نفــري حــل اختــالف مالیاتــي خواهــد بــود کــه راي آن قطعــي 
و الزم الجــرا بــوده و در ســایر مراجــع مالیاتــي قابــل طــرح نخواهــد بــود .
ــت  ــي پرداخ ــوض بانک ــل قب ــت اص ــا دریاف ــي ب ــور مالیات ۶- ادارات ام
وجــوه و یــا اصــل گواهینامــه و یــا اســناد تحویــل کمکهــاي غیرنقــدي 
و ضبــط آن در پرونــده مالیاتــي )در مــورد موسســات موضــوع بنــد ۳ ایــن 
ضابطــه بــا کســب تاییدیــه از مرجــع ناظــر ذیربــط( مربــوط نســبت بــه 
کســر مبالــغ پرداختــي یــا ارزش کمکهــاي غیــر نقــدي از در آمد مشــمول 
ــب  ــع منتخ ــک از منب ــاء کم ــا اعط ــت ی ــال پرداخ ــرد س ــات عملک مالی

مــودي اقــدام خواهنــد نمــود .

ــال ۱۳۸۳  ــاه س ــم خردادم ــه از پانزده ــن اصالحی ــراي ای ــخ اج ۷- تاری
ــود . ــد ب خواه

حــال بایــد راهــکاری بــرای ســوق دادن ایــن معافیــت هــای مالیاتــی بــه 
ســمت مشــارکت جامعــه در نظــر گرفــت.

بــه نظــر نگارنــده اگــر ســازمان امــور مالیاتــی راهکارهایــی در نظــر بگیــرد 
کــه مالیــات هایــی کــه شــرکت هــا و کارخانــه هــای بــزرگ کــه دارای 
ســودهای بــاال هســتند، بــه صــورت مســتقیم و بــا نظــارت برخــی ارگان 
هــای دولتــی و شــبه دولتــی، در جامعــه تزریــق شــود و بــرای بخــش های 
زیربنایــی ماننــد بهداشــت و ارتقــای ســالمت،  آمــوزش و توســعه آمــوزش 
هــای نویــن، تهیــه صنایــع تبدیلــی در بخــش هــای کشــاورزی و باغــات 
ــی  ــاه اجتماعــی م ــا ســالمت و رف ــه ارتق ــه ب ــور اجتماعــی ک و دیگــر ام
ــه مقصــودی کــه مــد نظــر دولــت اســت بــدون  انجامــد هزینــه شــود، ب

بروکراســی اداری خواهیــم رســید.
ــدون  ــگ و ب ــش پررن ــی نق ــای نظارت ــد ارگان ه ــم بای ــن مه ــه در ای البت
اغماضــی داشــته باشــند تــا ایــن موضــوع بــه انحــراف نــرود و منشــا برخی 

ســوء اســتفاده هــا نشــود. 
از ســویی دیگــر نــگاه مشــارکتی بــه مالیــات هــر چنــد کــه الــزام قانونــی 
ــان مشــاغل و  ــاد صاحب ــات اعتم ــد موجب ــی توان ــی شــود، م محســوب م
ــن  ــه ای ــل توج ــم و قاب ــه مه ــد. نکت ــاد کن ــت ایج ــه حاکمی ــع را ب صنای
موضــوع هــم کاهــش فــرار مالیاتــی اســت کــه متاســفانه در جامعــه مــا 

بســیار شــایع اســت.
در ایــن میــان نــگاه دولــت و شــفاف ســازی در هزینــه کــرد مالیــات هــا 
ــر  ــد. اگ ــاد کن ــت آن ایج ــه پرداخ ــی را ب ــاد عموم ــد اعتم ــی توان ــم م ه
ــای  ــش ه ــان در بخ ــده از مودی ــت ش ــات دریاف ــای مالی ــه کرده هزین
مختلــف آموزشــی، بهداشــتی، فرهنگــی و عمرانــی نمــود مشــخص داشــته 
باشــد، بــه طــور حتــم رضایــت عمومــی بــرای پرداخــت مالیــات بــه وجــود 

مــی آیــد. 
چــه دولــت و چــه صاحبــان مشــاغل هــر یــک اگــر درامدهــای حاصــل از 
مالیــات را طــوری هزینــه کننــد کــه در مــردم تغییــر را حــس کننــد،  بــه 
طــور حتــم ســطح مشــارکت افزایــش پیــدا کــرده و خــود مــردم در مقابــل 

فــرار کننــدگان از مالیــات مــی ایســتند. 
پــس بــرای تحقــق مــاده ۱۷2 قانــون مالیات هــای مســتقیم کشــور،  باید 
ابتــدا دولــت شــفاف ســازی در هزینــه کردهــا داشــته باشــد تــا به واســطه 
آن بتــوان صاحبــان مشــاغل و صنایــع اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی را بــه 

ایــن ســمت ســوق داد.  
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مدیر برنامه ریزی و نظارت ســازه گســتر سایپا:

پویش ملی بومی سازی قطعات خودرو نگاه ملی می طلبد

ــی  ــی بوم ــش مل ــماعیلی: پوی ــاس اس ــن/ ی ــتنی آنالی دانس
ســازی قطعــات وارداتــی ارزبــر کــه از اردیبهشــت امســال فراخــوان 
ــودرو  ــران خ ــایپا و ای ــازی س ــزرگ خودروس ــروه ب آن از ســوی دو گ
ــا پشــتیبانی وزارت صنعــت،  اعــالم شــد، طرحــی ملــی اســت کــه ب

معــدن و تجــارت در کشــور در حــال انجــام اســت. 
ــایپا  و  ــازه گسترس ــزاری نمایشــگاه در س ــا برگ ــی ب ــش مل ــن پوی ای
ســاپکو آغــاز شــده اســت. در ایــن نمایشــگاه قطعــات وارداتــی کــه 
بــه خــروج ارز منجــر مــی شــود، در معــرض دیــد عمــوم قــرار داده 
ــده،  ــان ای ــازان، صاحب ــه س ــع، قطع ــان صنای ــا صاحب ــت ت ــده اس ش
ــن نمایشــگاه،  ــد از ای ــد در بازدی ــی بتوانن ــان صنعت ــگان و طراح نخب

ــران بشــتابند. ــی ای ــات خودروی ــه کمــک بومــی ســازی قطع ب
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن، بــرای روشــنتر شــدن 
ــاره ایــن پویــش بــه ســراغ  موضــوع و کســب اطالعــات بیشــتر درب
علیرضــا افغــان، مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا 
ــه  ــم ک ــام داده ای ــی انج ــت و گوی ــش گف ــن پوی ــاره ای ــه و درب رفت

ــرا در زیــر مــی خوانیــد: ماحصــل آن

داخلــي ســازی قطعــات از ســال گذشــته مجــددا احیــا 
شد

ــاره پویــش  مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا  درب
ملــی بومــی ســازی قطعــات وارداتــی محصــوالت ســایپا مــی گویــد: 
آغــاز کار بــه مــرداد و شــهریور ســال گذشــته بــر مــی گــردد. در آن 
ــه  ــای ظالمان ــم ه ــاز تحری ــام و آغ ــکا از برج ــروج آمری ــا خ ــان ب زم

ــا پیــش بینــی مــی  ــار افزایــش قیمــت ارز و مشــکالت آن، م در کن
کردیــم کــه روی قطعــات وارداتــی بــه ویــژه قطعــات »هــای تــک«، 

دچــار مشــکل شــویم. 
ــز  ــته نی ــای گذش ــال ه ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــا افغ علیرض
ــازی  ــی س ــایپا بوم ــتر س ــازه گس ــود، س ــر ب ــب ت ــرایط مناس ــه ش ک
قطعــات را در دســتور کار قــرار داده بــود و بــر اســاس برنامــه ریــزی 
ســاالنه ۱۰ درصــد از ارزبــری محصــوالت تیبــا و پرایــد را بایــد کــم 
مــی کــرد، مــی افزایــد: ایــن موضــوع بــه ویــژه در مــواد اولیــه بســیار 
حائــز اهمیــت بــوده اســت. امــا اتفــاق پارســال باعــث شــد کــه تمامی 
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ــرار   ــرای ق ــرده و ب ــایی ک ــی را شناس ــی و غیرداخل ــات واردات قطع
گرفتــن در پروســه ســاخت داخــل، برنامــه ریــزی دقیقــی بــرای آنهــا 

تعریــف کنیــم.

دسته بندی قطعات غیرداخلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بعــد از شناســایی قطعــات، آنهــا بــه دو دســته 
کلــی تقســیم بنــدی شــدند، اضافــه مــی کنــد: دســته اول قطعاتــی 
ــط  ــوان خ ــا بت ــتند ت ــذار داش ــرمایه گ ــه س ــاز ب ــط نی ــه فق ــد ک بودن
تولیــد آنهــا را بــر پــا کــرد و بــه تولیــد انبــوه داخلــی رســاند. البیتــه 
بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه ایــن ســرمایه گــذاری امــکان 
ــد  ــم بای ــه ه ــد. چراک ــی خواه ــا ســرمایه ســنگین م ــر اســت ام پذی
دانــش فنــی آن ایجــاد شــود و هــم خریــد تکنولــوژی انجــام گیــرد. 
ایــن کارشــناس خودروســازی دربــاره دســته دوم قطعــات کــه نیــاز بــه 
ــد نیــز مــی گویــد: ایــن دســته در حقیقــت مــواد  بومــی ســازی دارن
ــازی  ــروه خودروس ــه گ ــوط ب ــا مرب ــه تنه ــتند ک ــات هس ــه قطع اولی
ــه  ــع ب ــی صنای ــا تمام ــت خودروســازی نیســت و تقریب ســایپا و صنع
آن وابســته هســتند. بــه عنــوان نمونــه پلیمــر، فــوالد یــا ورق هــای 
ــع  ــیاری از صنای ــه در بس ــتند ک ــه ای هس ــواد اولی ــزو م ــف ج مختل

ــد.  ــرد دارن کارب

تمامی بخش ها به طور مشخص تعریف شده است
افغــان بــا اشــاره بــه اینکه بــرای اجــرای کار بــا وزارت صمت جلســات 
بســیاری برگــزار شــد، ادامــه مــی دهــد: مــا تمامــی پــروژه هــای در 
دســت اجــرا را مونیتــور و پــروژه هــای جدیــد را هــم تعریــف کردیــم 
ــوع ســرمایه گــذاری مــی خواهــد و در چــه ســطحی؟ در  کــه چــه ن
نهایــت هــم بــا حمایــت هایــی کــه از ســوی وزارتخانــه اتفــاق افتــاد 
و سیاســت هایــی کــه مدیریــت ارشــد ســایپا در نظــر داشــت، منجــر 
بــه برگــزاری نمایشــگاهی در ســازه گســتر ســایپا شــد تــا قطعــات در 
معــرض بازدیــد عمــوم قــرار گیــرد و بــا حمایــت وزارت صمــت ایــن 
ــه  ــواد اولی ــات نیمــه ســاخته و هــم در م بومــی ســازی هــم در قطع

انجــام شــود.

سرمایه گذار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت
ــد:  ــی افزای ــایپا م ــتر س ــازه گس ــارت س ــزی و نظ ــه ری ــر برنام مدی
ــن اطــالع  ــه م ــا آنجــا ک ــایپا، ت ــروه س ــارج از گ ــذاری خ ســرمایه گ
دارم از طــرف وزارت صمــت و بــا حمایــت دولــت محتــرم انجــام مــی 
شــود. رقــم هــا و میــزان ســرمایه گــذاری هــا هــم مشــخص شــده 

اســت. 
ــه  ــود ک ــوع ش ــن موض ــد وارد ای ــرکتی بای ــد: ش ــی ده ــه م وی ادام
ــز انتقــال دهــد و روی آن  ــر ســرمایه گــذاری ، دانــش را نی عــالوه ب
کار کنــد تــا بــه ثمــر برســد. مــا شــرکت هــای ســازنده ای داریــم کــه 
ــا شــرایط نقدینگــي وبدهــي  ــن کار را انجــام دهــد ام ــد ای مــی توانن
ــي شــود. شــرکت  ــد م ــذاري جدی ــع از انجــام ســرمایه گ بانکــي مان
ــر  ــیار مثم ــد بس ــي توانن ــه م ــن زمین ــز در ای ــان نی ــش بنی ــاي دان ه

ثمــر باشــند.

نگاه ملی تضمین پروژه است 
ــت  ــداری حمای ــن پای ــه تضمی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــان در پاس افغ
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ــوان  ــا مــی ت ــه اســت و آی و پشــتیبانی وزارت صمــت و ســایپا چگون
امیــدوار بــود کــه بــا تغییــر وزیــر و مدیــران، پــروژه بــه زمیــن نخــورد؟ 
بیــان مــی کنــد: ایــن برنامــه هــا بایــد طــوری در وزارتخانــه تدویــن 
شــود کــه بــا تغییــرات در آن پــروژه متوقــف نشــود. در حقیقــت بایــد 
ــا  ــه ایــن پــروژه هــا فراتــر از نــگاه شــخصی باشــد و ب نــگاه ملــی ب
نــگاه ملــی  بــه آن پرداختــه شــود. بــه نظــر مــن بایــد یــک برنامــه 
ملــی کــه فراتــر از شــرکت ســایپا و وزارت خانــه اســت تدویــن شــود 
و دولــت مســتقیم حمایــت آنهــا را بــر عهــده بگیــرد تــا ریســک آن 
کاهــش پیــدا کنــد تــا شــرکت هــا بــرای حضــور در ایــن پویــش ملــی 

رغبــت پیــدا کننــد. 
وی مــی افزایــد: از ســوی دیگــر بســیاری از ایــن پــروژه ها بلنــد مدت 
نیســتند. حتــی همــان پــروژه هایــی هــم کــه میــزان ســرمایه گــذاری 
آنهــا مشــخص شــده و تــوان اجــرای آنهــا بــه دلیــل محدودیــت هــای 
نقدینگــي نیســت برنامــه زمــان بنــدی دارد. بــر اســاس برنامــه هــای 
تدوینــی پــروژه هــا شــش ماهــه یــا یکســاله هســتند و تنهــا در چنــد 
مــورد از پــروژه هــای ســنگین، ۱/۵ ســال بــرای آن در نظــر گرفتــه 

شــده اســت. 

ایــن کارشــناس اضافــه مــی کنــد: پــس مــدت زمــان تمامــی پــروژه 
ــد و  ــي باش ــگاه مل ــر ن ــاس اگ ــن اس ــر ای ــت. ب ــخص اس ــا مش ه
احســاس وظیفــه داشــته باشــیم بایــد بــه نتیجــه مطلــوب برســیم. بــه 
عنــوان مثــال بعــد از هشــت ســال کــه از اجبــاری شــدن ایربــک در 
خــودرو گذشــته، اکنــون دیگــر وقــت آن اســت کــه ایــن قطعــه بــه 
صــورت کامــل در داخــل تولیــد شــود. بــه ایــن صــورت کل ســرمایه 

شــرکت ســرمایه گــذار پــس از ۱/۵ ســال بــر مــی گــردد. 
ــا  ــد: م ــن بومــی ســازی هــم مــی گوی ــان اجــرای ای ــاره زم وی درب
تمامــی زمــان بنــدی هــا را بــا قطعــه ســازان فعلــی کــه بــا آنهــا کار 
مــی کنیــم در آورده ایــم کــه زمــان بنــدی بیــن شــش مــاه تــا یــک 
و نیــم ســال اســت. البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــت کــه 

ایــن قطعــه ســازان تقریبــا دانــش فنــی ایــن قطعــات را دارنــد. 

کیفیت قطعات حتما تضمین می شود
ــاره کیفیــت قطعــات تولیــد داخــل نیــز معتقــد اســت کــه  افغــان درب
ــرد و  ــرار گی ــورد بررســی ق ــک م ــه ت ــک ب ــد ت ــات بای ــت قطع کیفی
در ادامــه مــی گویــد: اینکــه کلــی گفتــه مــی شــود قطعــات داخلــی 
ــه  ــي ک ــال در صورت ــوان مث ــه عن ــدارم. ب ــول ن ــت را قب ــوب نیس خ
قطعــه اي مطابــق بــا نمونــه CKD در داخــل کشــور ســاخته شــود 
ــا  ــراه ب ــاید هم ــه ش ــود دارد ک ــم وج ــي ه ــه اصل ــي در نمون و ایرادات
ــد و  ــر نباش ــکان پذی ــا ام ــردن آن ایراده ــرف ک ــل برط ــاخت داخ س

ــرد.  ــت صــورت پذی ــود کیفی ــه بهب مرحل

صاحبان ایده را به شرکت ها معرفی می کنیم
ــاره حمایــت  ــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا درب ــر برنامــه ری مدی
ســایپا از کســانی کــه مــی تواننــد ایــن قطعــات را طراحــی کننــد، امــا 
ســرمایه تولیــد آنــرا ندارنــد، مــی گویــد: بــه طــور قطــع ایــن نخبــگان  
از حمایــت ســایپا برخــوردار مــی شــوند. مــا مــی توانیــم ایــن افــراد را 
بــه شــرکت هایــی کــه مــی خواهنــد فعالیــت داشــته باشــند، معرفــی 
ــد  ــی توانن ــا م ــی داشــت حتم ــت اجرای ــا قابلی ــرح آنه ــر ط ــم اگ کنی

فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد و بــه تولیــد انبــوه برســانند. 
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 24 آنالین/جمشــیدی:  دانســتنی 
انجمــن  پوشــش  زيــر  كــه  كار  كــودک 
بــه  هســتند  كار  كــودكان  از  حمايــت 
كاِر  بــا  مقابلــه  جهانــي  روز  مناســبت 
ــودرو  ــران خ ــركت اي ــان ش ــودكان،  مهم ك
كارخانــه  ايــن  بــا  نزديــك  از  و  بودنــد 

شــدند. آشــنا  خودرويــی 
دانســتنی  خبــری  پايــگاه  گــزارش  بــه 
و  دختــر  هفــت  مهمانــان  ايــن  آنايــن 
17 پســر و در رده ســنی 8 تــا 14 ســال 
ــا  ــتند، ي ــاغل هس ــون ش ــا اكن ــه ي ــد ك بودن
ــرض  ــا در مع ــد و ي ــاغل بودن ــته ش در گذش

ــد. ــرار دارن ــكل ق ــن مش اي
ــه  ــي ب ــه وقت ــد ك ــي بودن ــان كودكان مهمان
تمامــا  مي كــردي  نــگاه  چهره هايشــان 
نــگاه  در  امــا  و كودكــي،  بــود  كودكــي 

دخترهــا و دســتان پســرها، مي شــد بــه 
ــوار  ــئولیتي دش ــل از مس ــج حاص ــي رن راحت

و كار ســخت را مشــاهده كــرد. 
بــا دخترهــا كــه حــرف میــزدي میــل و 
رغبــت زيــادي بــراي بازديــد نداشــتند، 
شــايد بــه ايــن دلیــل كــه تصــور مي كردنــد 
ــراي  ــه اي ب ــاز جاذب ــركت خودروس ــك ش ي
دختــران نــدارد، امــا پســرها كنجــكاو بودنــد 
تــا زودتــر ماجراجويــي ايران خودرويــي را 

ــد. ــاز كنن آغ
ايران خــودرو  مــوزه  بــه  شــروع  بــراي 
خودروهــاي  ديــدن  بــا  بچه هــا  رفتیــم. 
ــد و پــس از شــنیدن  ــه وجــد آمدن قديمــي ب
ــای  ــن پاســخ پرســش ه توضیحــات و گرفت
خــود هركــدام بــه كنــاري رفتنــد و مشــغول 

ــدند.  ــا ش ــاره از خودروه ــد دوب بازدي

ــي  همــراه  »گلمحمــدي«، يكــي از ســه مرب
ــا داراي  ــام بچه ه ــه تم ــت ك ــودكان، گف ك
ــرا  ــه اكث ــي ك ــتند، خانواده هاي ــواده هس خان
درگیــر مشــكل اعتیادنــد يــا توانايــي انجــام 
ــل اســت كــه  ــن دلی ــه همی ــد، ب كار را ندارن
كــودكان بــراي تامیــن مخــارج خــود و 
ــدزا  ــاي درآم ــه فعالیت ه ــدام ب ــواده اق خان
مي كننــد. وی ادامــه داد: دخترهــا بیشــتر 
كارهــاي خانگــي انجــام مي دهنــد و پســرها 
تعــدادي  مشــغول اند.  خانــه  از  بیــرون 
از والديــن هــم بــراي كســب درآمــد در 
ــد آشــپزي  ســاختمان انجمــن كارهايــي مانن
يــا نگهبانــي انجــام مي دهنــد و ماهانــه 
مبلغــي را بــه عنــوان دســتمزد دريافــت 

 . مي كننــد
ايــن مربــی بــا اشــاره بــه اينكــه كــودكان در 

بچه هایی که کودکی نکرده بزرگ شدند

بازدید کودکان کار 

از ایران خودرو
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ــر  ــم اگ ــد و ه ــم درس مي خوانن ــن ه انجم
فرصتــي شــد اوقــات فراغتشــان را در آنجــا 
ــي  ــودكان تواناي ــه ك ــزود: ن ــد اف مي گذرانن
دولتــي  مــدارس  هزينه هــاي  پرداخــت 
بــه  خانواده هايشــان.   نــه  و  و  دارنــد  را 
ــودكان در  ــن ك ــه اي ــل اســت ك ــن دلی همی
ــس از آنكــه  ــد و پ ــل مي كنن انجمــن تحصی
ــل مــی رســند، از  ــه يــك ســطح از تحصی ب
ــه  ــرا ک ــد چ ــی مانن ــاز م ــل ب ــه تحصی ادام
ــل در  ــای تحصی ــه ه ــدرت پرداخــت هزین ق

ــد.  ــر را ندارن ــع باالت مقاط
گلمحمــدی همچنیــن گفــت: تعــداد انگشــت 
شــماري از كــودكان هســتند كــه توانســته اند 
ايــن دوره را طــي كــرده و وارد دانشــگاه 
شــوند. هرچنــد ايــن اتفــاق واقعــا نــادر اســت 
هزينه هــاي  پــس  از  بچه هــا  ايــن  زيــرا 

ــد.  ــر نمي آين ــگاه ب ــل در دانش تحصی
بــراي  مدرســه  روپــوش  كمبــود  از  او 

ــر  ــوازم التحري ــه ل ــا ب ــاز آنه ــودكان و نی ك
ــي  ــدي برخ ــرد و از ناامی ــاد ك ــاب انتق و كت
ــتن  ــل و داش ــه تحصی ــراي ادام ــودكان ب ك

ــت. ــخن گف ــوب س ــده اي خ آين
پــرس ســه،  بــه ســالن  از مــوزه  پــس 
بدنه ســازي پنــج و مونتــاژ چهــار رفتیــم. 
هرچــه بیشــتر زمــان مي گذشــت و بچــه هــا 
ــد،  ســالن هــاي متعــدد را مشــاهده مي كردن
خوشــحال  و  راضــي  بازديــد  از  بیشــتر 
مي شــدند و وقتــي از میــان دســتگاه هاي 
بــا  مي كرديــم  عبــور  ُربات هــا  و  پــرس 
شــور تمــام بــه آنهــا خیــره مي شــدند. 
بــه قــول »ُمرســل« كــه دختــري زيبــا 
از  تصورشــان  كــودكان  بــود،  شــیرين  و 
ــي  ــدن آدم هاي ــه ســاخت ماشــین،  دي كارخان
خــودرو  مختلــف  بخش هــاي  كــه  بــود 
و  مي كردنــد  مهــره  و  پیــچ  هــم  بــه  را 
ــات و  ــه رب ــن هم ــدن اي ــع دي ــا توق اص

نداشــتند.  را  ســنگین  ماشــین هاي 
ــودرو  ــدري ايران خ ــه ق ــد ب ــاي بازدي در انته
ــه  ــود ك ــرده ب ــب ك ــودكان را جل ــه ك توج
ــوال  ــركت س ــوه كار در ش ــاره نح ــم درب دائ
ــي  ــدا تمايل ــه در ابت ــا ك ــد. دختره مي كردن
ــه  ــیدند ك ــتند، مي پرس ــد نداش ــراي بازدي ب
چــه درس و رشــته اي را بايــد بخواننــد تــا در 
ــوند.  ــودرو ش ــد ايران خ ــد كارمن ــده بتوانن آين
ــان  ــدا هیج ــان ابت ــه از هم ــم ك ــرها ه پس
ــه  ــام ب ــت تم ــا دق ــتند و ب ــد را داش بازدي
توضیحــات همــكاران ايــران خــودرو دربــاره 
ــر  نحــوه ســوار كــردن هريــك از قطعــات ب
روي خــودرو گــوش مي ســپردند. در آخــر 
ــا  ــا از آنه ــتند ت ــان خواس ــز از مربي هايش نی
ــي  ــد و وقت ــار خودروهــا عكــس بگیرن در كن
ــداي  ــاف ابت ــید، برخ ــان رس ــان رفتن ش زم
ورود، خنــدان و در نهايــت ادب تشــكر و 

ــد. ــي كردن خداحافظ
بــاور اينكــه كــودكان كار تــا ايــن انــدازه آرام 
ــود  ــوار ب ــي دش ــم كم ــد براي ــودب بودن و م
امــا بــه گفتــه مربي شــان، ايــن بچه هــا 
بــه دلیــل زندگــي در شــرايط ســخت و 
محیــط خانوادگــي كــه هنــوز بــر اصــل 
ــد  ــاد گرفته ان ــد اســت، ي ــدر ســاالري پايبن پ
ــه  ــي ك ــند. كودكان ــع باش ــع و قان ــه مطی ك
ــه  ــان تنبی ــط والدينش ــر روز توس ــا ه تقريب
ــگام  ــه كار زود هن ــن ب ــوند؛ ت ــي مي ش بدن
ــق  ــود طب ــه مي ش ــب ك ــا ش ــد ام مي دهن
ــه  ــر ب ــتاني پ ــا دس ــاالن، ب ــادت بزرگس ع

خانــه بــاز مي گردنــد.
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تحقــق توســعه ی پایــدار مســتلزم پایبنــدی عمومــی بــه اصــول 
ــت  ــط زیس ــاع و محی ــئوالنه در اجتم ــه ی مس ــت و مداخل هدای
اســت. وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یــک شــهروند 
ــود در  ــات خ ــای اقدام ــار و پیامده ــت آث ــه اهمی ــازمانی، ب س
ــب  ــه موج ــوده و ب ــت آگاه ب ــط زیس ــانی و محی ــات انس اجتماع
منشــور حاضــر پایبنــدی اش را بــه اصــول و ارزش هــای اساســی 
ــف  ــت و وظای ــوزه ی ماموری ــئوالنه در ح ــه ی مس ــت و مداخل هدای
خــود و ســازمان ها و شــرکت های تابعــه اعــالم مــی دارد. اصــول 
ــی وزارت راه و  ــئولیت اجتماع ــی مس ــده، مبان ــای یادش و ارزش ه
ــکل  ــت ش ــه و محیط زیس ــگ، جامع ــال فرهن ــازی را در قب شهرس
ــتگاه از  ــن دس ــی ای ــرای ارزیاب ــد ب ــی جدی ــد و چارچوب مي ده

ــود.  ــد ب ــای آن خواه ــات و فعالیت ه ــت اقدام ــی و مطلوبی اثربخش
مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و شهرســازی ایجــاب می کنــد کــه 
در ارتبــاط خــود بــا مشــتریان، اجتماعــات محلــی و محیط زیســت 
بــه اصــول کلــی شــفافیت، پاســخگویی، رفتــار اخالقــی، احتــرام 
بــه منافــع ذینفعــان، حاکمیــت قانــون و حقــوق شــهروندی پایبنــد 
باشــد.مرکز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازی به عنــوان بازوی 
علمــی وزارت راه و شهرســازی، تدوین منشــور مســئولیت اجتماعی 
ســازمانی ایــن وزارتخانــه را وظیفــه ذاتــی خــود مــی داند. بــر این 
اســاس بخــش مطالعــات اجتماعــی و توســعه پایــدار مرکــز، طــی 
ــا کارشناســان و اســاتید ایــن حــوزه، نظــام  سلســله جلســاتی ب

نامــه  مســئولیت اجتماعــی را تدویــن کــرده اســت. 

منشور مسئولیت اجتماعی 
وزارت راه و شهرسازی

ــل  ــت از تماي ــارت اس ــي، عب ــئولیت اجتماع مس
يــك ســازمان بــه مــد نظــر قــرار دادن ماحظــات 
در  زيســت محیطي  و  اجتماعــي  اخاقــي، 
پاســخگويي  و  ســازماني  تصمیم گیر ي هــاي 
ــود  ــات خ ــا و تصمیم ــر فعالیت ه ــه تأثی نســبت ب

ــت. ــط زيس ــه و محی ــر جامع ب
ســازمان، مجموعــه ي هدفمنــدی اســت بــا 
ماموريتــي خــاص و دارای مرزهــا و حــدودی كــه 
ــا،  ــازد. در اينج ــدا می س ــود ج ــط خ آن را از محی
منظــور از ســازمان، ســتاد وزارتخانــه و كلیــه 

شــركت ها و ســازمان هاي تابعــه هســتند.
محیط زيســت، )شــامل زمیــن، آب، هــوا، اتمســفر، 
گیاهــان و موجــودات زنــده( بــه همــه عرصه هايي 
گفتــه می شــود كــه در آن هــا زندگــی جريــان دارد 

و بــر بقــا و رشــد ســاكنان آن تأثیــر می گــذارد.
مشــتري، بــه ســازمان يــا فــردي گفتــه مي شــود 
ــد.  ــت مي كن ــات درياف ــا خدم ــول ي ــه محص ك
مؤسســات  ســازمان،  از  منظــور  اينجــا،  در 
و  كاالهــا  تأمین كننــدگان  شــركا،  دولتــي، 
ــه اي  ــاي حرف ــا، نهاده ــكاران، رقب ــات، پیمان خدم
ــا  ــازمان ها در آنه ــه س ــت ك ــي اس و انجمن هاي

ــد. ــت دارن عضوي
جامعــه، بــه مجموعــه ای از افــراد گفتــه مي شــود 
كــه بــا نظامــات و ســنن و آداب و قوانیــن خــاص  
بــه يكديگــر پیونــد خــورده، زندگــی دســته جمعی 
ــی  ــی زندگ ــرزمین معین ــواًل در س ــد و معم دارن

می كننــد.

حوزه هاي مسئولیت اجتماعي

ــاط  1- مســئولیت هاي اجتماعــي در ارتب
بــا ســازمان

ــل  ــب در مح ــی مناس ــط فرهنگ ــاد محی - ايج
كار بــرای تمريــن و كاربســت مســئولیت های 

ــی. اجتماع
ــای  ــرای ارتق ــه ب ــای عادالن ــاد فرصت ه - ايج
ســازمانی مبتنــی بــر قوانیــن و مقــررات مصــوب؛ 
ــاير  ــان و س ــیت، زب ــت، جنس ــر از قومی صرف نظ

ويژگی هــای شــخصی.
- برطــرف كــردن موانــع تحقــق رفتارهــای 
ــون. ــه قان ــزام ب ــازمان و الت ــی در درون س قانون
درون  تشــكل های  شــناختن  رســمیت  بــه   -
ــر و  ــا يكديگ ــا ب ــازنده آنه ــل س ــازمانی و تعام س

برطــرف كــردن موانــع ايجــاد تشــكل ها.
در  تبعیــض  نفــی  و  از شــفافیت  اطمینــان   -
ــل  ــرای كام ــات و اج ــه اطاع ــی آزاد ب دسترس

قانــون دسترســی بــه اطاعــات.
- ايجــاد فرآيندهــای مناســب جهــت تعامــل میان 
ــات  ــه از تبع ــدون واهم ــت ب ــان و مديري كاركن

ــج آن. منفــي و نتاي
- اطمینــان از اجــرای كامــل قانــون كار و مقررات 
ــگ  ــوق، دســتمزدها و نظــام هماهن پرداخــت حق

پرداخــت.
ــی  ــكات ايمن ــع و مش ــع موان ــايی و رف - شناس

ــل كار. مح

ــمی و  ــت جس ــی و بهداش ــرايط ايمن ــود ش - بهب
روانــی و تــاش در جهــت كســب اســتانداردهای 
الزم در ايــن زمینــه، متناســب بــا محیــط و فــرد.
- احتــرام بــه حريــم خصوصــی كاركنــان و 

آنــان. از اطاعــات شــخصی  حفاظــت 
گزارش دهــی  كــه  ســازوكارهايي  اجــرای   -
هرگونــه تخلــف از سیاســت های وزارتخانه، فســاد 
ــدرت و  ــتفاده از ق ــوء اس ــواع س ــی، اداری و ان مال
ــا  ــام ي ــدون هــراس از انتق ــگاه ســازمانی را ب جاي

ــازد. ــن س ــراج از كار ممك اخ
- تقويــت احســاس مســئولیت كاركنــان در برابــر 
وقــوع رشــوه، فســاد مالــی و اداری در ســازمان از 
طريــق آمــوزش، اطــاع  رســانی و سیاســت های 
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تشــويقی.

در  اجتماعــي  مســئولیت هاي   -2
ارتبــاط بــا محیــط زیســت

- رعايــت ســبك زندگــي پايــدار و پرهیــز 
از خســارت بــه محیــط زيســت و رعايــت 

آن بــا  فعالیت هــا  هماهنگــي 
كلیــه  محیطــی  زيســت  آثــار  ارزيابــی   -
فعالیت هــا، طرح هــا و پــروژه  هــا و لحــاظ 
كــردن هزينــه  هــای محیط زيســت در ارزيابــی 

اقتصــادی طرح هــا و پــروژه  هــا.
- جبــران خســارت هاي احتمالــي ناشــي از 
ــه محیط زيســت. اجــراي طرح هــا و پروژه هــا ب
- كاهــش مصــرف انــرژی و ســرمايه  گــذاری 
در جهــت انــرژی  هــای تجديدپذيــر و پــاک و 

بــه كارگیــری آن.
- كاهــش مصــرف آب و ســرمايه گذاري در 

ــاب ها. ــت پس ــر بازياف ام
ــال  ــردم نهــاد فع ــا ســازمان های م ــل ب - تعام

در حــوزه محیــط زيســت.
- جايگزينــی فناوري هــا، مــواد و مصالــح ســازگار 
ــای  ــه ج ــت( ب ــل بازياف ــط زيســت )قاب ــا محی ب

ــط زيســت. ــده محی ــوارد مخــرب و آلوده كنن م
ــت  ــداری زيس ــه پاي ــن بیانی ــه تدوي ــزام ب - ال

ــی آن. ــت و ارزياب ــوزه فعالی ــی در ح محیط

در  اجتماعــي  مســئولیت هاي   -3
ارتبــاط بــا مشــتریان

ــك های(  ــاي )ريس ــايی خطرپذيري ه - شناس
و  سیاســت ها  توســعه ي  و  اجــرا  و  فســاد 

فعالیت هــای مقابلــه بــا رشــوه و اخــاذی
ــد،  ــت های خري ــفافیت در سیاس ــت ش - رعاي

ــان  ــت زم ــه رعاي ــكاری )از جمل ــع و پیمان توزي
پاســخگويی بــه درخواســت ها بــه صــورت 

ــوب(. مكت
- رعايت حقوق مالكیت مادي و معنوي

ــوق و  ــاب از حق ــه قراردادهــا و اجتن ــزام ب - الت
ــه در  اختیــارات يكجانبــه و درج مــوارد ناعادالن

تنظیــم قراردادهــا بــا مشــتريان.
نهادهــای  و  داوری  فرهنــگ  تقويــت   -
ــاف و  ــل اخت ــای ح ــری و مكانیزم ه میانجیگ
ســازوكارهای تاســیس نهادهــای میانجیگــری.
- اطمینــان يافتــن از تناســب ارائــه ي خدمــات 
بــا نیازهــای مشــتريان متفــاوت و احتــرام 

ــان. ــاوت آن ــايق متف ــه س ــتن ب گذاش
و  منصفانــه  رقابــت  ســازوكار  از  دفــاع   -
ــگ  ــد دامپین ــار و ض ــد انحص ــای ض فعالیت ه

و دسترســی آزادانــه بــه اطاعــات
ــت و  ــتفادۀ درس ــتريان در اس ــی مش - راهنماي
ــات الزم،  ــه ي اطاع ــات و ارائ ــه از خدم بهین
صحیــح، قابــل درک در كلیــه ابعــاد بــه آنــان. 
ــه خطــرات  ــی  دادن نســبت ب ــن، آگاه همچنی
احتمالــی و قابــل پیش بینــی مربــوط بــه 

ــات. ــتفاده از خدم اس
جبــران  ســازوكار های  شفاف ســازی   -

مشــتريان. و  ذينفعــان  بــرای  خســارت 
- ارائــه اطاعــات شــفاف و كافــی دربــاره 
ــی(،  ــه نهاي ــورات و هزين ــامل: كس ــت )ش قیم
شــرايط و هزينــه كاال و خدمــات بــه مشــتريان.
- در نظــر گرفتــن تعرفــۀ يارانــه  ای بــرای افراد 
ــا و  ــن قیمت ه ــد در تعیی ــاي نیازمن و خانواده ه

ــه  ها. هزين
- حمايــت از نهادهــاي حرفــه اي به عنــوان 
ــدن  ــر ش ــع درگی ــي در مواق ــرمايه مل ــك س ي

ــادي ــاي اقتص ــا بحران ه ــا ب آنه
در  اجتماعــي  مســئولیت هاي   -4

ــه ــا جامع ــاط ب ارتب
در راســتای توســعۀ اجتماعــات محلــی و كمــك 

بــه حــل چالش هــای اجتماعــی:
ــی  ــای محل ــدگان گروه ه ــا نماين - مشــورت ب
ــای  ــت  ه ــن الوي ــازمان، در تعیی ــا و س و نهاده
اجتماعــی و  بــا ســرمايه  گــذاری  مرتبــط 

فعالیت هــای توســعه جامعــه.
بهــره  منــدی گروه هــای  از  اطمینــان    - 
آســیب  پذيــر از منابــع حاصــل از ســرمايه 
ــعه ای. ــای توس ــی و فعالیت ه ــذاری اجتماع  گ

و  محلــی  انجمن هــای  بــا  همــكاری     -
ســازمان های مردم نهــاد بــا هــدف جلــب 
ــی و  ــاه عموم ــش رف ــا در افزاي ــاركت آنه مش

توســعه اجتماعــات محلــی.
ــراردادن  ــاركت ق ــكاری و مش ــت هم - در الوي
تامین كننــدگان، تهیــه  و تولیدكننــدگان محلــی 

محصــوالت و خدمــات.
ــا  ــوزش مهارت ه ــرار دادن آم ــت ق - در اولوي
و توانمندســازی جامعــه محلــی بويــژه زنــان و 

ــان. جوان
- حفــظ و حراســت از میــراث تاريخــي و 
ــی  ــای محل ــه فرهنگ ه ــرام ب ــی و احت فرهنگ

فرهنگــی. ســنت های  و 
ــی  ــی، اجتماع ــت های فرهنگ ــت پیوس - رعاي
در اقدامــات و فعالیت هــا و ارزيابــی ســاالنۀ آن.

ــه  ــر ب ــه منج ــي ك ــه اقدام ــز از هرگون - پرهی
فروپاشــي اجتمــاع محلــي شــده و مهاجرت هاي 
ــداوم ســكونت  گســترده را موجــب مي شــود، ت
در مــكان را مختــل مي ســازد و يــا پديــده 

خانه بدوشــي را گســترش مي دهــد.
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ــه  ــی ك ــو: زمان ــن تقیل ــن/ ناصرالدی ــتنی آنالی دانس
نــام بنیــاد خیريــه ســرور بــه گــوش كســانی كــه مهنــدس اكبــر 
ــاد  ــه ي ــودآگاه ب ــد، ناخ ــی رس ــند م ــی شناس ــزاده راد را م علی
مــادری دلســوز بــه نــام ســرور مــی افتنــد كــه بــر اثــر ســرطان 

ــت. ــی را وداع گف دار فان
بنیــاد ســرور در ســال 1362 توســط مهنــدس اكبــر علیــزاده راد 

و بــا همــكاری بــرادرش مهنــدس كاظــم علیــزاده  راد، بــه نــام  
ــا  ــاوی ب ــزاده قط ــرور علی ــو س ــان  بان ــادر گرامیش ــود م و يادب

ــه ســامت كــودكان تاســیس شــد.  هــدف خدمــت ب
آمــا،  بنیانگــذار شــركت  خــود  كــه  راد  علیــزاده  مهنــدس 
ــران اســت، در ســال  ــرود ســازی در اي ــن شــركت الكت بزرگتري
ــرای  ــرادر خــود ب ــدرش، از خواهــران و ب ــوت پ ــس از ف 61 و پ
ــه دعــوت كــرد و در ســال 1362  تاســیس يــك موسســه خیري
بــا حمايــت و پشــتبانی خانــواده خــود- علیــزاده راد و قطــاوی- 
ــماره  ــا ش ــرور ب ــه س ــزاده، موسســه خیري ــای علی ــری ه و پیگی

ــید.  ــت رس ــه ثب 2556 ب

ايــن موسســه در ســال 75 نیــز بــا تصمیــم هیــات مديــره بــه 
بنیــاد تغییــر نــام داد.

بــه گفتــه اكبــر علیــزاده راد، فعالیــت هــای بنیــاد خیريــه ســرور 
ــای  ــك ه ــی آن كم ــدف اصل ــت و ه ــی اس ــتی آموزش بهداش

ــی بضاعــت در سراســر كشــور اســت. ــراد ب ــه اف پزشــكی ب
ــاخته و  ــتان س ــگاه و دو بیمارس ــك درمان ــون ي ــاد تاكن ــن بنی اي

ــوم پزشــكی مشــهد اهــدا كــرده اســت كــه از  ــه دانشــگاه عل ب
ــر اســت كــه بزرگتريــن و  ــه آنهــا بیمارســتان كــودكان اكب جمل
ــودكان حــال حاضــر كشــور اســت.  ــن بیمارســتان ك مجهزتري

پزشــكی  مركــز  ســرور،   تخصصــی  پلی كلینیــك  ســاخت  
فوق تخصصــی كــودكان ســرور بیمارســتان دكتــر شــیخ و  مركــز 
ــه  ــر ك ــتان اكب ــرور بیمارس ــودكان س پزشــكی فوق تخصصــی ك
ــت از  ــار حماي ــت، در كن ــده اس ــداث ش ــهد اح ــی در مش همگ
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی از جملــه مهمتريــن فعالیــت 
هــای ايــن بنیــاد خیريــه اســت. حــال نگاهــی بــه ايــن بناهــای 

ــم:   ــاد ســرور مــی اندازي پزشــكی احــداث شــده بنی

۳ دهه فعالیت خیرانه برای مردم  

بنیاد خیریه سرور 
نام مادر را جاودانه کرد
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۳ دهه فعالیت خیرانه برای مردم  

بنیاد خیریه سرور 
نام مادر را جاودانه کرد

پلی کلینیک تخصصی سرور
ــدری  ــك پ ــاد ســرور در ســال 1362 در محــل مل موسســان بنی
ــان 17 شــهريور مشــهد )میــدان تنباكوچــی(  خــود واقــع در خیاب
ــه ای  ــگاه تخصصــی ســرور در مجموع ــه احــداث درمان نســبت ب
بــه وســعت دوهــزار و 500 مترمربــع و در ســاختمانی ســه طبقــه 
اقــدام كردنــد و در ســال 1364 محــل مذكــور تحويــل ســازمان 

منطقــه ای بهداشــت درمــان اســتان خراســان شــد. 
ــی  ــی پلی كلینیك ــای تخصص ــور فعالیت ه ــه منظ ــز ب ــن مرك اي
ــران آســتان قــدس رضــوی  ــه مــردم منطقــه و به خصــوص زائ ب
مبــادرت و از دی مــاه 1382 بــا همــكاری دانشــگاه علوم پزشــكی 
محــل مــورد نظــر به عنــوان مركــز درمانــی آموزشــی و پژوهشــی 

ــه خدمــت می كنــد. ــه بیمــاران هموفیلــی و تاالســمی ارائ ب

بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ
ــه  ــروع ب ــس از ش ــل پ ــال 1362 در مح ــرور در س ــاد س ــان بنی موسس
ســاخت پلی كلینیــك تخصصــی ســرور بــا توجــه بــه عاقــه بنیــاد ســرور 
ــكی  ــز پزش ــك مرك ــاد ي ــه، ايج ــای عام المنفع ــه فعالیت ه ــرای ادام ب

كــودكان ضــروری به نظــر می رســید. 
ــودكان در  ــكی ك ــز پزش ــداث مرك ــرای اح ــل در 1368ب ــن دلی ــه همی ب
ــر شــیخ  ــت 110 تخــت در فضــای بیمارســتان دكت ــا ظرفی ــه ب چهارطبق
ــوم  ــگاه عل ــرور و دانش ــاد س ــن بنی ــه ای مابی ــهد، تفاهمنام ــم مش قدي
پزشــكی مشــهد منعقــد شــد و بنــا بــه تعهــد بنیــاد ســرور در 1375 پــس 
ــام مركــز پزشــكی فــوق  از احــداث و تكمیــل، طــی مقاوله نامــه ای بــه ن
ــوم  ــه دانشــگاه عل ــر شــیخ ب ــودكان ســرور بیمارســتان دكت تخصــص ك
پزشــكی مشــهد اهــدا شــد. ايــن مركــز تنهــا مركــزی اســت كــه  در شــرق 
كشــور خدمــات فــوق تخصصــی بــه كــودكان و نــوزادان ارايــه مــی كنــد.  

مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان سرور بیمارستان اکبر

ــی  ــه س ــل از تجرب ــی حاص ــا پیش بین ــای روز و ب ــا درک ضرورت ه ــرور ب ــاد س بنی
ــودكان  ــی ك ــكی فوق تخصص ــز پزش ــه مرك ــان ب ــزون مراجع ــد روزاف ــاله و رش س
ســرور بیمارســتان دكتــر شــیخ و نبــود فضــای فیزيكــی مناســب بــرای پاســخگويی 
ــی  ــتان فوق تخصص ــداث بیمارس ــه اح ــدام ب ــاران، اق ــتری كردن بیم ــان و بس و درم

ــرداری رســید.  ــه بهــره ب ــرد و در ارديبهشــت ســال ۹6 ب ــژه ای ك وي
ــگاه  ــه دانش ــق ب ــی متعل ــهد و در زمین ــهر مش ــوب ش ــز در جن ــن مرك ــاختمان اي س
علوم پزشــكی بــه مســاحت ده هكتــار و بــا زيربنايــی بیــش از 22هــزار مترمربــع بــا 
ــا  ــن بیمارســتان ب ــدازی اســت. اي ــرای راه ان ــی در حــال آماده ســازی ب اســكلت بتون
مشــاركت بنیــاد خیريــه ســرور و دانشــگاه علــوم پزشــكی مشــهد در 6 طبقــه ســاخته 
ــات  ــه عملی ــتان ك ــن بیمارس ــز اي ــاخت و تجهی ــرای س ــت. ب ــده اس ــز ش و تجهی
ــود، حــدود 73 میلیــارد تومــان اعتبــار صــرف  ســاخت آن از ســال 8۹ آغــاز شــده ب

شــده اســت.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی
ــر احــداث چنــد درمانــگاه و بیمارســتان  بنیــاد ســرور عــاوه ب
ــه  ــی ب ــی و آموزش ــای پژوهش ــرح ه ــت از ط ــوع حماي موض
ويــژه پزشــكی را در دســتور كار خــود دارد بــر همیــن اســاس، 
ــت  ــورد حماي ــادی را م ــروژه هــای آموزشــی و پژوهشــی زي پ
ــر  ــوارد زي ــه م ــوان ب ــی ت ــه م ــه از ان جمل ــرارداده اســت ك ق

اشــاره كــرد:

*تشــخیص آلفــا و بتاتاالســمی در حیــن ارزيابــی میكروســپتوز 
PCR توســط روش هــای مولكولــی وابســته بــه

ــراد  ــیون های اف ــايع ترين موتاس ــن ش ــی تعیی ــرح تحقیقات *ط
ــی  ــك مولكول ــتفاده از ژنتی ــا اس ــی ، ب ــاری هموفیل ــل بیم ناق
ــد و تهیــه تجهیــزات مــورد نیــاز  ــرای تشــخیص قبــل از تول ب
ــا  ــی ب ــاط اينترنت ــكان ارتب ــی و ام ــات بالین ــور تحقیق ــه منظ ب

ــی. ــز تحقیقات ــاير مراك س

ــرور  ــودكان س ــی ك ــی ـ تحقیقات ــنواره علم ــذاری جش *پايه گ
بــه منظــور قدردانــی از زحمــات و تاش هــای محققــان، 
پژوهش گــران و پزشــكان متخصــص در عرصــه طــب اطفــال 
ــاری  ــكاری و همی ــا هم ــرور ب ــاد س ــودكان( بنی ــوزادان و ك )ن
دانشــگاه علوم پزشــكی مشــهد طــی مراســمی چهــار دوره 
جشــنواره علمــی، تحقیقاتــی كــودكان ســرور را هــر ســال در 

ــت. ــرده اس ــزار ك ــا 138۹ برگ ــاه از 1381 ت آبان م
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and more responsible in general. 

The Development And Institutionali-
zation Of CSR
 In the 1990s and 2000s, governments in
several countries around the world start-
ed putting in place regulations that cre-
 ated the foundations for modern CSR. In
 France, NRE laws were the first to force
companies to communicate their perfor-
mance in terms of sustainable develop-
 ment. These laws were then followed by
 various regulations such as the Grenelle
Laws or the Laws of Vigilance. 
 Afterward, companies started being
 aware of the need of starting to invest in
 CSR so that they didn’t stay behind their
 competitors. At this point, CSR started
to be seen and used as a tool for man-

 agement, communication, and business

development. CSR also became essen-
 tial in improving corporate image among
consumers, in enhancing internal com-

 munication and productivity and also in
 reducing costs by turning organizations

more efficient when it comes to manag-
ing energy and resources. 
 Today, it’s hard to find medium/big size
companies that don’t have a CSR re-
 port, a CSR department, or at least a
 communication strategy dedicated to
CSR. 

 The Path Of CSR And The CSR Tools
Used Today
Many tools are being developed to en-
 able companies to better quantify their
 performance and actions in terms of
 sustainable development. For example,
companies now use LCA (Life Cycle As-
 sessment) to quantify their greenhouse
 gas emissions and their impacts on the
environment and make CSR or sustain-
 ability reports to assess and share their
 positive and negative contributions to

 the environment and society. Some do
 it because it’s mandatory (for instance,
 by the EU, if they’re big companies) or
because they want to improve their rep-
 utation and employer branding. 
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 which we can act in a sustainable way –
 from technology to food, transportation,
 fashion, housing, and others. Find out
more about it by following in our sustain-
ability article. 

 CSR: History And Origin Of CSR
 The idea that companies must do CSR
and play an active role in the sustain-
 able development fight has its roots in
 the work of some American managers
 in the 1950s. What was their idea? They
 thought that if companies no longer
 focus only on their profits but also on
 the impact they have on society and the
 environment, they will have other kinds
 of benefits. For example, if a company
 pays its employees better, it may spend
 more on paying salaries but on the other
 hand, their workers purchasing power
 increases and so do the chances that

 they buy the company’s products. As
 well, if a company better manages its
 impact on the environment, it will save
 money in the short term by avoiding
 fines and in the long term by bypassing
the necessity to manage natural disas-

 ters. In 1953, Howard Bowen published
a book entitled “The Social Responsi-
 bility of the Businessman” in which he
explains why companies have an inter-
est in being more socially and environ-
 mentally accountable and gave the first
“recognized” definition of CSR. 
 With the development of environmental
 concerns in addition to economic and
 social issues in the second half of the
20th century, corporate responsibility be-
 came a growing issue. More and more
 consumers started becoming critical of
 companies and wanted them to be more
 respectful of the laws, the environment,
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 tations of stakeholders; complies with
current laws and is consistent with inter-
 national standards of behavior; and  is
 integrated throughout the organization
 and implemented in its
relations. l

 CSR Definition And ESG Definition:
What’s The Difference?  l
 Although CSR and ESG are often used
 as if they were the same, they’re not.
 Yes, both follow the principles that profit
isn’t all that matters and that corpora-
tions must protect society and the en-
 vironment, contributing to sustainable
 development. However, their approach
 and target are not the same. CSR is all

 about a company’s engagement with
 its stakeholders and its commitment to
 socially and environmentally responsible
 practices. On the other hand, ESG is a
 capital market term used by investors
that represents the environmental, so-

 cial and governance criteria under which

 they’ll assess a company’s responsible
 .practices

 CSR And Sustainability: What’s
The Connection? a
CSR is definitely based on a sustaina-
 bility mindset. Yet, it is based on what
companies can do to help reach a sus-
 tainable development path. However,
 there are other circumstances under
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 European Union’s Official Definition
Of CSR

 The European Union, in an attempt to
offer a framework for companies wish-
ing to invest in sustainable develop-
 ment, published in 2001 a Green Paper
 on Corporate Social Responsibility
defining CSR as: The voluntary integra-

 tion of companies’ social and ecological
 concerns into their business activities
and their relationships with their stake-

 holders. Being socially responsible
means not only fully satisfying the ap-

 plicable legal obligations but also going
 beyond and investing ‘more’ in human
capital, the environment, and stakehold-

er relations. l

ISO 2600 Official Definition Of CSR
 The International Organization for
Standardization (ISO) is an internation-
al standard-setting body that also ad-
 dressed the definition of CSR through
 its ISO 26000 standards on Corporate
Social Responsibility. In these guide-
lines, ISO defines CSR as: The respon-
 sibility of an organization for the impacts
 of its decisions and activities on society
and the environment, resulting in eth-
 ical behavior and transparency which
 contributes to sustainable development,
 including the health and well-being of
society; takes into account the expec-

CSR
History and Evolution  
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 The World Guide to CSR: A Country by Country Analysis of
Corporate Sustainability and Responsibility

This is the first book to provide comparable nation-
al profiles that describe the evolution and prac-
 tice of Corporate Sustainability and Responsibility
 (CSR) for 58 countries and 5 global regions. Each
regional and national profile includes key informa-
tion about the relevant CSR history, country-spe-
cific issues, trends, research and leading organisa-
 tions. The purpose of the book is to give CSR and
 sustainability professionals a quick reference guide
 to CSR in different regional and national contexts.
The book is an edited volume, with expert contribu-
tors from around the world

The Poetry of Business: A CEO’s Quest for Meaning

 It was time to leave. A bitter-sweet time. The CEO felt
sadness, but also contentment. The business he had con-

 ceived and birthed and nurtured was mature enough to
stand on its own feet now; to live out its own life. Ironical-

 ly, the way he saw it, the company was not the legacy he
 was leaving at all. The real value was in the way in which
the business lived and breathed and kept its people en-

 gaged and passionate. That was the real gift he had given
 them. And that was why he was leaving behind his scruffy
 notebooks in the boardroom cabinet – those dog-eared,
 tea-stained pages on which, over the years, he had jotted
 down his ideas. Scrawled untidily were the lessons he had
 learned along the way: about how to make a business ‘fit
‘for human beings



زمستان 98

61

 The Quest for Sustainable Business: An Epic Journey in
Search of Corporate Responsibility

 In 2010, Dr Wayne Visser set off on a 20-country
 “quest” to talk to entrepreneurs, business leaders and
 innovators and learn about how companies in all parts
 of the world can and are helping to tackle the world’s
 most pressing social and environmental problems. The
 result is this treasure trove of a book, full of stories,
 ideas, extracts from more than 100 interviews, best
 practices and tools for making sustainable business
 work in a myriad of different contexts, cultures and
 settings. Besides sharing insights from his 2010 “CSR
Quest World Tour”, the author captures his profession-
al experiences and the evolution of sustainable busi-
ness over the past 20 years

The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business

 Traditional corporate social responsibility (CSR) approaches
 have failed, leaving business stuck in the Ages of Greed,
 Philanthropy, Marketing and Management. Using Web 2.0
as a metaphor, Visser shows how business needs to radi-
cally transform if we are to ever reach a true Age of Respon-
 sibility. The required systemic approach is dubbed CSR 2.0
and characterised by five key principles: creativity, scalabil-
 ity, responsiveness, glocality and circularity. Citing more than
 300 cases to illustrate ‘the good, the bad and the ugly’, the
 book describes how the new DNA of business is fast being
 decoded in the areas of value creation, good governance,
 societal contribution and environmental integrity. Having set
 out a compelling vision of the future, Visser describes how to
 get there by exploring change at the societal, organisational
and individual level
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 Introducing the book on
Social responsibility

The Little Book of Quotations on Sustainable Business
             This unique collection of  100 quotations on
 sustainable business by Dr Wayne Visser is designed
 to challenge and question, as much as to inspire and
inform. The quotes – taken from the extensive writ-
 ings of Dr Visser – range from the role of business in
 tackling our global sustainability challenges to why
 our efforts on sustainability have so far failed to make
 a meaningful difference. The key message is that, for
 sustainability to be achieved, we need to change the
 way we perceive business: its purpose, its methods
and its impacts

CSR 2.0: Transforming Corporate Sustainability and Responsibility
 The book examines the evolution and current state of corporate
social responsibility (CSR), using a five-stage maturity model: defen-
sive, charitable, promotional, strategic (all CSR 1.0) and transform-
 ative CSR (CSR 2.0). Reasons are given why CSR 1.0 approaches
 have failed to have any significant impact on the most serious global
 social, environmental and ethical challenges. The emergent CSR
 2.0 is explored in detail by elaborating on five principles underlying
 the new approach, including: creativity, scalability, responsiveness,
 glocality and circularity. A four-part DNA Model is also introduced,
 covering value creation, good governance, societal contribution
 and ecological integrity, which provides the basis for defining
and measuring CSR 2.0. Finally, a 70-question CSR 2.0 self-as-
 sessment diagnostic tool developed by the author is presented,
 with sample data to show how the tool can be used for future
.research and practitioner application
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