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نویسنده: زهرا شریفی
در دنیــای رقابتی کنونی تبلیغــات تجاری به حقیقتــی انکارناپذیر 
تبدیل شــده اســت. از اهــداف مهم صنعــت تبلیغــات ترغیب و 
تشــویق مخاطب به خرید کاال و یا خدمتی خاص اســت. از طریق 
تکنیک های مختلف تبلیغاتی این تفکر به مصرف کننده القا می شود 
که این کاال یا خدمت ارائه شــده در مقایسه با سایر خدمات و کاالها 
نیاز او را به بهترین و مناســبترین شــکل برطرف خواهد کرد و یا به 
نســبت کیفیت محصول یا خدمت با کمترین قیمــت برای خریدار 
عرضه می شود. رقبای تجاری برای ربودن گوی سبقت از دیگران از 
حربه ها و سالح های مختلفی استفاده می کنند که گاه باعث افزایش 
رقابت، بهبود کیفیت محصوالت یا خدمات، افزایش تنوع و کاهش 

قیمت آنها می شود.

اگر به پیشــینه تبلیغات بازگردیم می بینیم که ۴هزار ســال قبل از 
میالد ایرانی ها از سنگ نوشــته و کتیبه های بــزرگ و مصری ها از 
پاپیروس برای انتقــال پیام های خود اســتفاده می کردند. اما آنچه 
ما به عنوان تبلیغات ســنتی و بازاریابی می شناســیم از اوایل ۱۹۰۰ 
آغاز شــده و اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بود که تلویزیون کابلی 
شروع به پخش پیام های تبلیغاتی کرد. امروزه مردم فقط به تبلیغات 
تلویزیونی و روزنامه ای بســنده نمی کنند. در دوران مدرن تبلیغات 
رنگ و بویی تازه به خود گرفته و از حالت ســنتی خارج شــده است. 
تبلیغات با روش های جدید در عین حال که هزینه پایینی دارند تاثیر 
باالیی در ذهن مخاطب می گذارند. شرکت های تجاری و اقتصادی 
برای انجام این پروژه های تبلیغاتــی از ایده های جدید و خالقانه ای 
بهره می برند. اما برخی از ایــن روش ها در واقع نوعی کاله برداری و 

زیر پا گذاشتن حقوق مصرف کننده محسوب می شوند.

هرچند از نظر جامعه شناســی تبلیغــات و آگهی عمومــی یکی از 
سودمندترین روش های ارتباط بین شهروندان به حساب می آید اما 
روش اطالع رســانی،  آگهی دادن و تبلیغ باید به گونه ای باشد که به 

حقوق شهروندان آسیبی نرساند.

شــرکت ها مســئولیت دارند که همزمان با تالش بــرای فروش 
محصول و خدمات خــود، حقوق جامعــه را زیر پا نگذارنــد. ارائه 
اطالعات درســت در مــورد ویژگی های کاال و خدمــت، فروش با 
قیمت مناسب و پرهیز از ارائه اطالعات غیرواقعی در مورد محصول 
و نحوه فروش آن را می توان به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها و موسسات تجاری و اقتصادی برشمرد.

تبلیغات غیرمسئوالنه
فریب افــکار عمومــی، توهین به شــعور مخاطب، نشــان دادن 
صحنه هــای غیراخالقــی، نادیــده گرفتــن فرهنــگ عمومی 
جامعه، استفاده از هر وســیله برای رســیدن به هدف، نشان دادن 
سبک های نامتعارف زندگی و مواردی از این دست در زمره تبلیغات 

غیرمسئوالنه به حساب می آید.

در بازار رقابتی امروز در جهان شــرکت ها و موسسات تجاری دست 
به فعالیت های خالقانــه و ایده های نو می زنند تا ســهم بزرگتری 
از بــازار را از آن خود کنند. اما در کشــور ما همراه با بزرگتر شــدن 

شرکت ها توانایی مدیریت آنها رشد نمی کند.

اینجا هنوز احترام به حقــوق مصرف کننده به درســتی جا نیافتاده 
است. برخی شــرکت های نوپا بعد از رشد و رســیدن به جایگاهی 
محکم در بازار کار، رسالت واقعی خود را فراموش می کنند و به فکر 
کسب ســودهای کوتاه مدت با زیر پا نهادن منافع بلند مدت خود و 
مشریان خود می افتند. اســتفاده از حربه تبلیغات غیرواقعی در نبود 
ســازمان های نظارتی از جمله روش های این بنگاه های اقتصادی 

است.

در تبلیغات شــرکت ها و مراکز تجاری و اقتصادی اظهاراتی عنوان 
می شود که ظاهرا بسیار جذاب است اما در واقع خریدار پس از خرید 
کاال یا خدمت درمی یابد آنچــه در تبلیغ گفته شــده واقعیت ندارد. 
مثال آنچه او خریده است فقط کاالیی مشــابه آنچیزی است که در 

تبلیغات آمده بود.

از طرف دیگر در کشــور ما در مناســبت های خاص مثل عید نوروز 
قیمت اجناس به طرز عجیبی افزایــش میابد در صورتی که در دیگر 
کشــورها با نزدیک شــدن به عید ســال نو تخفیفات خاصی داده 
می شــود تا قشــرهای کم درآمد جامعه هم بتوانند خرید کنند. این 
کاهش قیمت ها به قدری بزرگ و واقعی اســت که از روز قبل مردم 
جلوی فروشــگاه های بزرگ صف می بندند تا کاالی مورد نیاز را با 
قیمتی بســیار مناســبتر خریداری کنند. اما کاهش ظاهری قیمت 
در فروشــگاه های ما با تبلیغ فالن درصد تخفیــف، درواقع یا ارائه 
کاالهای در انبار مانده و بی کیفیت با قیمت هایی عجیب اســت و یا 

پاسخ به درخواست مشتری با عنوان »ناموجود«!

جمعه سیاه آمریکا
این ترفند بیشــتر از طرف فروشــگاه های بزرگ اینترنتی با امکان 
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از تبلیغات تا واقعیت 
وعده هایی بزرگ ولی توخالی!
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خرید آنالین جهت جلب مشــتری اســتفاده می شــود. متاســفانه 
فروشــنده های ما حاضرند در دراز مدت ضرر کننــد، اعتماد خریدار 
را از بین ببرند، مســئولیت خود در قبال مصرف کننده را زیرپا بگذارند 

اما از سودهی کوتاه مدت خود نگذرند.

در همــه دنیا جای مغــازه های کوچــک و خواروبار فروشــی ها را 
فروشــگاه های زنجیره ای بزرگ می گیرند و فــروش محصوالت 
غذایی و بهداشتی و مارکتینگ از حالت ســنتی به شکل مدرن تغییر 
میابد. هرچند این اتفاق در کشورهای توســعه یافته مدت هاست که 
روی داده، اما در کشــور ما به عنوان کشــوری در حال توســعه این 
تحول به تدریج و با ســرعت کمتری در حال انجام اســت. شاید به 
دلیل آشــنا نبودن موسســات تجاری و اقتصادی ما با اهداف واقعی 
ایجــاد فروشــگاه های بزرگ، در مســیر ایــن تحــول انحرافاتی 
رخ می دهد کــه هدف اصلی از ایجــاد و ترویج این فروشــگاه ها را 

مخدوش می کند.

در بیشتر مواقع قیمت اجناس عرضه شــده در این فروشگاه ها حتی 
پس از تخفیف های مورد ادعا بســیار باالتــر از قیمت واقعی اجناس 
است. مصرف کنندگان به نرخ های لحاظ شده بر روی اجناس اعتماد 
می کنند و آن را عادالنه تلقی می کنند؛ زیرا فکر می کنند که سازوکار 
نظارتی الزم اعمال و میــزان نرخ به نوعی برآورد شــده که حقوق 
مصرف کننده و تولید کننده در آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین 
این ذهنیت وجود دارد که قیمت لحاظ شــده بــر روی همه اجناس 
مشابه و عرضه شده در فروشگاه های مختلف برابر است. در صورتی 
که این مســئله در مورد بســیاری از کاالهای موجود در بازار رعایت 
نمی شــود. در واقع تولیدکنندگان و واردکننــدگان اینگونه کاالها 
با سوءاســتفاده از بی اطالعی مشتریان و ضعف ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان، بازرســی اصناف و تشــکل های صنفی در تعیین 
قیمت تمام شــده واقعی این اقالم، ادعای ارائه تخفبف هایی را دارند 
که اصال واقعی نیســتند. بلکه با زدوبند پشــت پرده تولیدکنندگان، 
فروشــگاه ها و خره فروشــی های سطح شــهر با هدف تقسیم سود 
حاصل از گرانفروشــی و به صورت غیر واقعی عنوان می شــوند. در 
این میان سود حاصل از فاصله قیمت تمام شــده واقعی این اقالم و 
نرخ گذاری غیر واقعی به جیب این دالالن و فروشــندگان می رود نه 

به جیب مردمی که فریب تخفیف را خورده  اند.

صورت مسئله در واقع بسیار روشن اســت. کاالهایی که مستقیم از 
کارخانه به نمایندگی های فروش ارجاع و با ســود خرده فروشی ۱۷ 
تا ۲۵ درصدی توزیع می شود، چگونه ممکن است در فروشگاه های 
زنجیره ای با تخفیف ۴۰درصدی فروخته شود! اصال فروشگاه هایی 
به این بزرگی و با این همه پرسنل و دیگر هزینه های جاری و جانبی 
چگونه می تواننــد چنین  تخفیفات بزرگی بــرای اقالمی که عرضه 

می کند در نظر بگیرند؟

جواب هم روشــن است. کافی اســت قیمت های مندرج روی برخی 
از اقالم این فروشــگاه ها را با قیمت منــدرج روی همان کاالها در 
فروشــگاه های کوچــک بررســی کنیــد. در واقع فروشــگاه ها با 
کارخانجات تولیدی زد و بنــد می کنند تا قیمت آمــده روی کاال را 

باالتــر از قیمت واقعــی کاال درج کنند. ســپس ادعــای تخفیفات 
عجیب و غریب را مطــرح و مصرف کننده را به خریــد کاال ترغیب 
می کنند. البته همه ایــن اتفاقات به دور از چشــم انجمن حمایت از 
مصرف کننــدگان و بــه دور از بازرســان نظام صنفــی و... صورت 
می گیرد. بگذریم از فروشگاه هایی که از شــلوغی و اذهام مشتریان 
سوء اســتفاده می کنند و قیمت نوشــته شــده بر روی کاال با قیمت 
حســاب شــده در صندوق تفاوت دارد و بســیاری از خریداران هم 

زحمت بررسی فیش خرید را به خود نمی دهند.

تکلیف تخفیف های ۷۰ یا ۸۰ درصدی توســط برخی نمایندگی های 
برندهای خارجی پوشاک نیز روشن است. بسیاری از این محصوالت 
تنها نام یک برند را یدک می کشــند و صاحب نمایندگی واقعی برند 
نیســتند. و یا نهایتا محصولی چینی تحت لیســانس یا حمایت فالن 
برند اروپایی انــد. درحالی کــه درحراج هایی واقعی کــه متعلق به 
برندهای معروف اســت، فروشــگاه ها تمام اجناس خود را  با درصد 

قابل توجهی تخفیف عرضه می کنند.

درواقع فروشــگاه های بزرگ و برندها به جای عمل به مســئولیت 
اجتماعی خــود در مقابل جامعه، با تبلیغــات دروغین و تکنیک های 
تبلیغاتی ناسالم عمال به شــعور مخاطبان خود توهین و از اعتماد آنها 

سوء استفاده می کنند.

بدون شــک این گونه رفتارهــا در بلند مدت جوابده نیســت و این 
اســتراتژی ها محکوم به شکســت هســتند. اما اســتمرار وضعیت 
موجود باعث بی اعتمادی مردم به قیمت واقعی کاالها در سیســتم 
عرضه و تقاضا در بازار خواهد شــد و مســلما مخرب و آسیب زننده 
خواهد بود و می طلبد کــه نهادهای متولی بصــورت جدی تری در 
این خصوص اقــدام کنند. حضور و نظارت دقیــق نهادهای نظارتی 
مانند سازمان بازرسی و تعزیرات و ســازمان حمایت می تواند بسیار 
تاثیرگذار باشــد، گرچه اتحادیه ها و اتاق اصناف نیز مسوولیت هایی 
دارند. اما متاســفانه سوء استفاده های انجام شــده نشان می دهد که 

این ســازمان ها آنچنان که باید برخورد جدی با چنیــن تخلفاتی را 
اعمال نکرده  اند و همین امر باعث شــده، رونــد تخلفات در عرصه 

مذکور بصورت روز افزون  افزایش یابد.
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شــهرداری منطقه ۲۱ با سرپرستی حسن رحمانی، شــهردار این منطقه با 
اجرای پروژه های مهم شهری به روش مشارکتی به راستی در مسیر عمل 

به اقتصاد مقاومتی گام بر می دارد.
وجود بحران مالــی در تمامی ســازمان ها و نهادهای دولتــی ما به دلیل 
شرایط بین المللی و فشارهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. دولت در 
حال حاضر زیر فشارهای مالی قرار دارد و شاید به همین دلیل بودجه کافی 
برای بســیاری از اهداف مورد نظر و یا مورد نیاز موجود نیســت. از جمله 
سازمان های زیر مجموعه دولت شــهرداری ها هستند که توقف بسیاری 
از پروژه های آن و یا طوالنی شــدن اجرای آنها نشانه ای از بحران مالی و 

البته مدیریتی است.

اقتصاد مقاومتی و پروژه های مشارکتی
به نظر می رسد در حوزه شهری با توجه به منابع محدود مالی در شهرداری 
ها، انجام امور مدیریت شــهری با شیوه مشــارکتی طبق راهبرد اقتصاد 

مقاوتی، تنها راه حل عبور از این بحران محسوب می شود.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب با رویکردی 
جهانی و با هدف تامین رشــد و بهبود شــاخص های اقتصادی و دستیابی 
به هدف سند چشــم انداز بیست ساله ارائه شده اســت. بر اساس این سند 
شــهرداری ها می بایســت با مدیریت بهینه مالی و اقتصادی به گونه ای 
عمل کنند کــه اجرای پروژه های مختلف شــهری بر اســاس زمانبندی 

انجام شده پیش رود.
پشــتیبانی مالی از  تمامی این پروژه ها نیز باید به طرز مطلوب و از طریق 
افزایش درآمد های پایدار و مشــارکت های عمومــی و خصوصی تأمین 

شود. بر این اســاس می بایست رویکرد ها نســبت به پروژه ها را از سمت 
صرفا دولتی به ســمت مشــارکتی و بهره گیری  از توان مردمی پیش برد. 
استفاده از این الگوی اقتصادی می تواند بســیاری از موانع و چالش های 

مدیریت شهری را برطرف کند.

لزوم اجرای طرح های مشارکتی
از طرف دیگر با جلب مشــارکت در اجرای طرح های مختلف شــهری و 
تامین مالی به موقع، می توان مشــکل طوالنی بودن زمان اجرای پروژه 
های مهم شــهرداری و در نتیجــه تحمیل هزینه هــای مضاعف به آن و 
همچنین خستگی و کالفگی ســاکنین شهرها و مناطق اجرای این پروژه را هم 

حل کرد.
از ســوی دیگر مشــارکت مردی در ساخت شهر و محل ســکونت از نظر 
اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت اســت. با مشــارکت مردمی و بخش 
خصوصی، از طرف شــهروندان نســبت شــهر احســاس مالکیت ایجاد 
می شــود. احساســی که همراه خواهد بود با تالش  بیشــتر برای حفظ و 

نگهداری از شهر و در نتیجه کاهش هزینه های شهری.
با توجه به شــرایط حال حاضــر کشــور و تحمیل تحریم های ســخت 
به خصوص در حوزه اقتصــادی به مردم و دولت، لزوم مشــارکت بخش 
خصوصی در طرح هــای مهم دولتی بیش از پیش احســاس می شــود. 
مشارکتی که ذی نفع آن نه فقط بخش دولتی بلکه خود مشارکت کننده و 

همچنین شهروندان باشند.

 معرفی منطقه ۲۱ تهران

از شعار تا عمل
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از نمونــه های موفق عمل به ســند اقتصــاد مقاومتی با جلب مشــارکت 
مردمی، اقدامات قابل تحســین حســن رحمانی و شــهرداری منطقه ۲۱ 

تهران در اجرای پروژه های مهم به روش مشارکتی است.
منطقه ۲۱ شــهرداری تهران از غربی ترین مناطق این شــهر اســت. این 
منطقه در امتداد و جنوب منطقه ۲۲ )در جنــوب اتوبان تهران-کرج( و در 

غرب مناطق ۹ و ۵ واقع شده است.
وردآورد نیز یکــی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شــهرک های منطقه ۲۱ 
در کیلومتر ۱۹ بزرگراه شــهید لشــگری بوده و یکی از محله های قدیمی 
منطقه ۲۱ محسوب می شود. از شهرک های دیگر آ؛ن می توان به شهرک 
۲۲ بهمن، شــهرک آزادی، شــهرک فرهنگیان غرب، شــهرک دانشگاه 
تهران، شهرک چیتگر شــمالی، شهرک شهرداری، شــهرک ویالشهر و 

شهرک غزالی نیز اشاره نمود.
کارگاه های صنعتی، شهرک ســینمایی غزالی و کارخانه های داروسازی و 

چندین کارخانه خودروساز نیز در این منطقه واقع شده اند.
مســاحت محدوده منطقه ۲۱ بالــغ بر ۵۱۵۶ هکتار اســت که ۸/۷ درصد 
مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و درقیاس با مساحت سایر مناطق در 

زمره بزرگ ترین مناطق شهرداری تهران قرار دارد.

پروژه های مشارکتی شهرداری منطقه ۲۱
حسن رحمانی  شهردار منطقه ۲۱ تهران یکی از شاخص ترین و موفقترین 
مسئولین شهرداری اســت. وی با توجه به همجواری »صنعت و سکونت« 
در این منطقــه به عنوان اصلی تریــن پهنه صنعتی تهــران، تالش کرده 
است تا با جلب مشــارکت صنایع برای پروژه های مختلف پروژه عمرانی، 
ترافیکی، خدمــات شــهری و اجتماعی-فرهنگی، تهدید هــای آن را به 

فرصت تبدیل کند.
در واقع اجرای پروژه های بزرگ و چشــم گیر توسط شهرداری منطقه ۲۱ 
تهران با سرپرستی حســن رحمانی  شــهردار این منطقه، نمونه ای مثال 
زدنی از حرکت در مســیر اقتصاد مقاوتی نه به حرف بلکه به عمل محسوب 

می شود.
اجرای پروژه تقاطع غیرهمســطح بزرگراه شهید لشــگری-بلوار کرمان 
خودرو )دوگاز( به عنــوان بزرگترین پروژه مشــارکتی عمرانی-ترافیکی 
غرب پایتخت، پروژه مشــارکتی بــازار قطعات خودرو بالــغ بر ۱۲۷ هزار 
متر، پروژه مشــارکتی »مجتمع خدمات خودرویی وردآورد« واقع در نقطه 
تالقی بزرگراه های شهید لشــگری )جاده مخصوص( و فتح )جاده قدیم( 
در فضایی به وسعت ۳۵۰۰ مترمربع، پروژه های مشــارکتی مخازن بتنی 
ذخیره آب و اجرای عملیات لوله گذاری جهت آبیاری فضای ســبز منطقه 
۲۱ از جمله فعالیت ها و اقدامات تحســین برانگیز شــهرداری منطقه ۲۱ 
است که از زمان مدیریت حســن رحمانی طراحی، پیگیری و اجرایی شده 

است.
بررســی های میدانی و گفتگو با ســاکنین این منطقه نیــز حاکی از این 
اســت که تاکنون منطقه ۲۱ تهران کمتر از چنین مدیری در حوزه شهری 

برخوردار بوده.
مسلما توجه به لزوم مشارکت عمومی در اجرای طرح های بزرگ، توانایی 
در جلب این مشارکت ها و مدیریت درســت آن نه تنها نشانه ای از قدرت 
مدیریت یک مسئول اســت، بلکه اقدامی در راســتای عمل به مسئولیت 
اجتماعی توســط نهاد شــهرداری با راهنمایی مدیریت آن نهاد محسوب 

می شود.
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از جمله مسئولیت های مهم شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی بخصوص 
شرکت های خودروســاز توجه به حفظ مخیط زیست است. موضوع الزامی 
شدن اســتاندارد یورو ۵ در تولید خودرو مدت هاست که به یکی از مباحث 
داغ مســئوالن و فعاالن محیط زیست تبدیل شده اســت. 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 اســفناک هوای کالن شهرهای 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 معاون تحقیقــات،  طراحی و تکوین محصول ایران خودرو 
توضیحاتی ارائه داد. او گفت: متوســط مصرف سوخت محصوالت ایران 
خودرو درهر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش به کم تر از ۷.۵ لیتر رسیده که این عدد 

منطبق براستانداردهای مصرف سوخت در کشور است.
کیانوش پورمجیب افزود:  این شــرکت با توجه به مسئولیت های اجتماعی 
خود همواره ارتقا خانــواده موتورهای محصوالت تولیــدی خود را از نظر 

مصرف سوخت و آالیندگی ها در دســتور کارقرار داده و درحال حاضر نیز 
پروژه ارتقای موتور ملی EF7 و TU5  را در دست اجرا دارد.

وی درخصوص آلودگی هوای شــهر تهران یادآور شد: براساس گزارش 
شــرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران،  ســهم خودروهای سواری از 
آلودگی هــوا تنها ۱.۴ درصد اســت و ۶. ۹۸ درصد دیگر مربوط به ســایر 
وســایل نقلیه موتوری مانند اتوبوس،  کامیون، موتورســیکلت و هچنین 

صنایع آالینده است.
معاون تحقیقــات،  طراحی و تکوین محصول ایران خــودرو، آلودگی این 
روزهای کالن شهرها را ناشــی از ذرات معلق به ویژه با قطر کمتر از ۲.۵ 
میکرون ۲.۵pm دانســت و گفت:  دور از انصاف است که معضل آلودگی 
هوا را معطوف به خودروســازان کنند.  تمامی محصــوالت ایران خودرو 
درحال حاضر براساس اســتانداردهای آالیندگی یورو ۴ تولید می شود که 
از سال آینده این اســتاندارد به یورو ۵ ارتقا خواهد یافت. در سال های اخیر 
با همکاری مشترک خودروســازان، وزارت نفت و سازمان محیط زیست 
با اجرای اســتاندارد آالیندگی یورو۴، میانگین غلظــت همه آالینده های 

اندازه گیری شده روند کاهشی داشته است.

8

آغاز تولید انواع محصوالت ایران خودرو 
با موتور یورو ۵
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بنگاه های اقتصادی می توانند در پروژه های مهم دولتی مشــارکت کنند. جذب 
این مشارکت نیز از مســئولیت های نهادهای دولتی است. شهرداری منطقه ۲۲ 
تهران کارنامه خوبی در این زمینه دارد و می تواند بــه عنوان الگویی موفق برای 

دیگر شهرداران منطقه ای و کشوری در نظر گرفته شود.
در همین راســتا روز شــنبه، ۲۶ بهمن ماه آیین افتتاح و آغاز بهره برداری از ۵۵ 
پروژه مدیریت شــهری در منطقه ۲۲ تهــران با حضور پیروز حناچی، شــهردار 
تهران؛ علی نوذرپور شــهردار منطقــه ۲۲؛ محمد رضا عــارف، نماینده مجلس 
و جمعــی از مدیران شــهرداری و نویســندگان، فرهنگیان و مــردم منطقه ۲۲ 

شهرداری تهران برگزار شد.
گذر فرهنگی تاراز، مجموعه ورزشــی الله، بازار میوه وتره بار ســرو آزاد، پاتوق 
محله، پایانه تاکســیرانی میدان المپیک، مجموعه ورزشــی و تفریحی فریمان، 
بوستان تندرســتی، کتابخانه بوستان چیتگر و احداث مســیر دوچرخه سواری از 
جمله پروژه های مشــارکتی اســت که با همکاری بخش خصوصی و شهرداری 
منطقه ۲۲ تهران و در راستای 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 ۲۲ جزء کم آب ترین مناطق تهران است

پیروز حناچی شــهردار تهران در آئین افتتاح ۵۵ پروژه مدیریت شهری منطقه ۲۲ 
منطقه ۲۱ و ۲۲ را آخرین مناطقی عنوان کرد که به طرح جامع تهران پیوسته اند.

وی افزود: یکی از ویژگی  های منطقه ۲۲ دریاچه این منطقه اســت و تصفیه خانه  
ای عظیم در این منطقه وجود دارد که کیفیت آب را بــاال نگه می دارد. همکاران 
ما تالش می کنند آب رودخانه کن به جریان بیافتد. باید گفت منطقه ۲۲ جزء کم 

آب ترین مناطق تهران است.
او بارگذاری بیش از حد در سطوح مسکونی را یکی از مشکالت این منطقه تهران 
عنوان کرد و افزود: اگر این برج  ها ساخته شــود و سکونت شکل گیرد، مشکالت 
خود را نشــان می  دهد، زیرا به اندازه سطوح مســکونی، برای منطقه بارگذاری 

سرانه اجتماعی در نظر گرفته نشده است.
شهردار تهران از افتتاح زیرگذر گیشــا و خانه اتحادیه تا انتهای سال و سپس آغاز 
پروژه های جدید مانند اتصال مســیر پیاده پارک چیتگر بــه دریاچه خبر داد و بر 

حل مشکل متروی منطقه از طریق خط ۹ و ۱۰ تاکید کرد.
افتتاح ۹۱ پروژه شهری در ۲ سال و نیم گذشته

علی نوذرپور شــهردار منطقه ۲۲ پایتخت در ســخنانی اظهار کرد: این پروژه  ها 
با اعتباری بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان افتتاح شــده اســت و به  طورکلی ۹۱ پروژه 

شهری در ۲ سال و نیم گذشته در این منطقه به بهره  برداری رسیده است.
او با بیان اینکه منطقه ۲۲ شهرداری تهران در بخش شهری ۵ هزار و ۸۵۰ هکتار 
و با احتساب حریم آن جمعا ۲۴ هزار هکتار وسعت دارد، ادامه داد: امروز ۵۵ پروژه 
افتتاح شــد که در ۶ محور معابر، زیرســاختی، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

تفکیک می  شود.

به گفته نوذرپور ۱میلیون متر مربع حجم پروژه  های اجرا شــده اســت که باعث 
می شود ۶ متر به سرانه  های خدماتی منطقه افزوده شود. همچنین مجموعًا ۶۲۰ 
میلیارد تومان هزینه برای این پروژه  ها صرف شــده که حــدود ۲۰ میلیارد آن را 

بخش خصوصی به طریق مشارکتی تأمین کرده است.
شــهردار منطقه ۲۲ تهران در خصوص ویِژگی های شــهری این منطقه گفت: 
ورزشگاه آزادی، دو بوستان جنگلی، دریاچه خلیج فارس، دو رودخانه و مجموعه  
های تجاری مختلف از دارایی  های این منطقه محســوب می  شود. این منطقه از 
ســه دهه پیش در کنار محدوده تهران ایجاد و از سال ۶۵ شکل گیری منطقه آغاز 
شد و ســال ۷۸ بعد از تصویب طرح تفصیلی، مدیریت شــهری منطقه ۲۲ شروع 

شد.
طبق توضیحات وی بافت قدیمی این منطقه مســکونی اســت 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 ســرانه  های خدماتی است. پیش بینی می شود 

جمعیت این منطقه به ۲۰۰ هزار نفر برسد.
نوذرپور ســاخت بازار میوه و تره بار، دهکده مهربانی، ســایت چیپر)تولید چیپس 
رنگی از سرشاخه های درختان( نیروگاه خورشیدی، پایانه تاکسیرانی و ساخت ۷ 

معبر عمومی را از جمله اقدامات شهرداری این منطقه برشمرد.
او همچنین پایانه تاکســیرانی میــدان المپیک با یک هزار و ۴۰۰ متر وســعت و 
ظرفیت پذیرش بیش از ۶۰ تاکســی و ســاخت »دهکده مهربانی« مخصوص 
نگهداری ســگ های بالصاحب با ۱۷ هزار متر مربع وسعت و ظرفیت نگهداری 
بیش از هزار ســگ بالصاحب را از دیگر اقدامات شــهرداری این منطقه عنوان 

کرد.
وی در ســخنان خود به انتصاب زنان در حوزه مدیریتی در شهرداری منطقه ۲۲ 
نیز اشاره کرد و گفت: انتصاب بانوان به عنوان مدیر از ۹ به ۲۰ درصد افزایش پیدا 

کرده و امروز ۱۸ مدیر زن در این منطقه خدمت می کنند.
تقدیر عارف از گام های مثبت پیروز حناچی

عارف ســاماندهی بدهی های شــهر تهران را از گام های مثبــت پیروز حناچی 
عنوان کرد و گفت: شــهردار تهران باید گــزارش کاملــی از اقداماتی که برای 
پایتخت انجام داده به مردم ارایه کند تا مردم بهتر از گذشــته با کارهای صورت 

گرفته توسط شهرداری آشنا شوند.
به گفته نماینــده مردم تهران اقدامــات ابتدایی برای اتصال متــروی تهران به 

شهرستان های اطراف انجام گرفته و این امر در آینده محقق خواهد شد.
گفتنی است هنرمندی گروه تاراز از گروه های موسیقی محلی بختیاری از برنامه 
های امروز در این مراســم بود. در پایان این مراسم، از مهدی شعیبی، خیر سازنده 

کتابخانه چیتگر نیز تجلیل شد.

مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای 
اقتصــادی در مشــارکت بــرای 

ــهری ــای ش ــرای پروژه ه اج

آغــاز بهــره بــرداری از ۵۵ پــروژه مشــارکتی در 
منطقــه22 پایتخــت
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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 توســعه، اشتباهات گذشــته بشری را تکرار 

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

قبل از مطرح شــدن توســعه پایدار ۸ آرمان توســعه هزاره در جهان 
پیگیری می شد.  بر سر این ۸ هدف مشترک در سال ۲۰۰۰ در سازمان 

ملل متحد توافق شده بود. این هشت آرمان عبارت بودند از:

آرمان ۱: 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 توســعه هزاره بر توســعه همه جانبه در 
ابتدای قرن ۲۱ و هدایت زندگی مردم در سراسر جهان به سمت بهبود 
موثر، هنوز هم میلیون ها نفر از نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در 

رنج بودند و عمال این آرمان ها به نتیجه نرسید.

 )MMMM( با به پایان رسیدن ضرب العجل تطبیق اهداف توسعه هزاره
در سال ۲۰۱۵، سران کشــورها در اجالس ریو +۲۰ بر ایجاد چارچوبی 
جدید برای توســعه جهانی پس از ســال ۲۰۱۵ تاکید نمودند و بحث 

اصول هفده گانه توسعه پایدار مطرح شد.
در سپتامبر ۲۰۱۵ در جلســه رهبران کشــورهای عضو سازمان ملل 
متحد بررســی ســند ۲۰۳۰ با ۱۷هدف اصلی و ۱۶۹ هــدف ویژه  به 
منظور حرکت به ســوی توســعه و آموزش با کیفیت و فراگیر برگزار 
شد. در نوامبر ۲۰۱۵ در سی و هشــتمین اجالس یونسکو  این سند به 

تصویب اعضا رسید تا  از اول ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شود.

اهداف هفده گانه توسعه پایدار چیست؟
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سازمان ملل متحد نشست توسعه پایدار را دو روز قبل از نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل برگزار کرد و در آن اهداف این سند برای دستیابی 
تا ســال ۲۰۳۰ میالدی بــرای تمام کشــور های جهــان که عضوی 

سازمان ملل متحد هستند، ترسیم شد.

تا زمان آماده سازی سند اهداف توســعه پایدار، کارگروه های مختلفی 
شــامل تجارت و صنایــع، اطفال و جوانــان، دهاقیــن و زمین داران، 
سازمان های غیر دولتی، مقامات کشــور های مختلف، جوامع علمی و 
تکنولوژی، زنان، اتحادیه های کارگران و تجاران در پروســه مشورتی 
آن شرکت کردند و این ســند 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 توســعه ملی با 
اهداف توســعه پایدار می تواند در رســیدن به یک توســعه همه جانبه 

کمک کند.

به دلیل معنای لغوی رایج کلمه »پایدار«، در زبان فارسی گاها به اشتباه 
توســعه پایدار را به عنوان شکلی از توســعه که »ماندگار« و »بادوام« 
است معنی می کنند. مفهوم راســتین توســعه پایدار یعنی، توسعه ای 
همه جانبه و متــوازن در ابعــاد مختلف اجتماعی، اقتصــادی و محیط 

زیستی.

  خالصه ای از اهداف ۱۷ گانه اصلی ســند توســعه پایــدار و برخی از 
اهداف زیر مجموعه آن:

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

پایان دادن به گرســنگی، دســتیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و 
ترویج کشــاورزی پایدار )به ویژه تغذیه نوزادان ، آموزش کشــاورزی، 

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 مــواد مخدر و دخانیات، 

واکسیتاسیون و مبارزه با بیماری های همه گیر و مهلک(
تضمین کیفیــت آمــوزش فراگیر و عادالنــه و ایجــاد فرصت های 
یادگیری مادام العمر برای همه )آموزش تا دیپلم ، گسترش تحصیالت 

دانشگاهی و فنی حرفه ای برای همه و بدون تبعیض جنسیتی(
دستیابی به تســاوی جنســیتی و توانمند ســازی تمام زنان و دختران 
)ریشــه کنی و مبارزه با قاچاق دختران و سواستفاده جنسی، بهره کشی 
کاری به رسمیت شــناختن 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 (
تضمین دسترســی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتمــاد، پایدار و مدرن 

برای همه )گسترش انرژی های تجدید پذیر و بهره ور و ...(
ترویج رشــد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشــتغال کامل و مولد و شــغل 

مناســب برای همه )رســاندن رشــد اقتصادی اعضا به هفت درصد، 
تضمین اشتغال پایدار، حمایت از کارآفرینی، افزایش بهره وری  و ... (

ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی ســازی فراگیر و پایدار و 
تقویت نوآوری )ایجاد زیر ســاخت پایدار وصنعتی شدن ، حفظ محیط 

زیست متناسب با صنعت روز و ...(
اهداف توسعه پایدار
اهداف توسعه پایدار

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

تبدیل شهرها و سکونت گاه های انســانی به مکان های همه شمول، 
مقاوم و پایدار )تهیه مســکن بــرای همه حصوصا اقشــار کم درآمد، 
گســترش حمل و نقل برای همه خصوصا زنان و کــودکان و معلوالن، 

کاهش اثرات بالیای طبیعی، حفظ میراث فرهنگی و ...(
تضمین الگوی تولیــد و مصرف پایــدار )مدیریت مصــرف غذایی و 

سوخت و انرژی، بازیافت زباله ها و ...(
اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هــوا و اثرات آن )با اختصاص 

صد میلیارد دالر امریکا(
حفظ و استفاده پایدار از اقیانوســها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه 
)جلوگیری از صید بی رویه ، مبارزه با آلودگی دریایی واســیدی شــدن 

دریاها و ...(
حفاظت، بازیابی و ترویج اســتفاده پایدار از اکوسیســتم های زمینی، 
مدیریت پایــدار جنگل ها، مبــارزه با بیابان زایــی، متوقف و معکوس 
نمودن فرســایش زمین و توقف از بیــن بردن تنوع زیســتی )احیای 
جنگل، کاهش تخریب زیســتگاهای طبیعی ، مبارزه با صید غیر قانونی 

گونه های حفلظت شده و ...(
ترویج جوامــع صلح طلب و فراگیر برای توســعه پایدار، دسترســی به 
عدالت برای همه و ایجــاد نهادهای موثر، پاســخگو و فراگیر در تمام 
سطوح )کاهش خشــونت، مبارزه با اســتثمار کودکان، مبارزه با جرائم 
سازمان یافته، شــفافیت ، 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 کشورهای توســعه یافته به کشورهای کمتر توسعه 

یافته و ...(
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ــی  ــئولیت اجتماع ــم مس ــای مه ــی از جنبه ه ــات یک ــت مالی پرداخ
ــا مشــکالت سیســتماتیک داخــل  ــه اســت. ام ــال جامع ــراد در قب اف
ــث  ــی باع ــور مالیات ــازمان ام ــوص س ــی بخص ــازمان های دولت س

ــت. ــده اس ــود ش ــئولیت خ ــن مس ــهروندان از ای ــرار ش ف
ــرای  ــی و در اج ــذاری مالیات ــش قانون گ ــود در بخ ــات موج تناقض
ــاس  ــدم احس ــی و ع ــت مالیات ــود عدال ــن نب ــون و همچنی ــن قان ای
بازگشــت مطلبــوب پرداخت هــای مالیاتــی بــه زندگــی مــردم 
ــی  ــتم مالیات ــه سیس ــادی ب ــهروندان اعتم ــت ش ــده اس ــث ش باع

کشــور نداشــته باشــند و مســئولیت گریزی نهادینــه شــود.
ــه شــدن فســادهای اقتصــادی در  ــل نهادین ــه دلی از ســوی دیگــر ب
کشــور مــا مالیات دهنــده چنیــن فکــر می کنــد کــه پول هــای 
پرداخــت شــده وی بــه عنــوان مالیــات، توســط یــک فاســد 
اقتصــادی نفــوذ کــرده در دولــت بــاال کشــیده خواهــد شــد. درنتیجــه 
ــود  ــد ب ــق خواهن ــی موف ــد زمان ــوری می کنن ــراد تص ــه اف در جامع

ــد. ــرار بگیرن ــی ق ــتم مالیات ــل سیس ــه در مقاب ک
احمــد بختیــاری مدیــر عامــل »شــرکت آریــا نیلگــون البــرز«، فعــال 
ــا  ــی ب ــی در گفتگوی ــور مالیات ــوزه ام ــص در ح ــادی و متخخ اقتص
دانســتنی آنالیــن بــه مالیــات و ارتبــاط آن بــا مســئولیت اجتماعــی 

ــت. ــه اس ــئولیت گریزی پراخت ــی و مس ــردی و جمع ف
وی حــدود ۱۴ ســال در ســازمان مالیاتــی  کارکــرده و عضویــت در 
ــود  ــده کاری خ ــازمان را در پرون ــن س ــون ای ــالح قان ــروه اص کارگ
دارد. او پــس از خــروج از ایــن ســازمان، فعالیــت خــود را در بخــش 

ــه داده اســت. خصوصــی ادام
 دیــدگاه شــما در مــورد موضــوع مســئولیت های اجتماعــی بــا توجــه 
ــادی  ــای اقتص ــگاه ه ــهروندان و بن ــف ش ــی از وظای ــه یک ــه اینک ب

عمــل بــه ایــن مســئولیت بــا پرداخــت مالیــات اســت، چیســت؟

ــدی  ــق پایبن ــات از مصادی ــت مالی ــت درس ــا پرداخ ــطح دنی در س
ــئولیت گریزی  ــاب از مس ــی و اجتن ــئولیت های اجتماع ــه مس ــراد ب اف

محســوب می شــود.
بــرای مثــال طبــق گفتــه یکــی از دوســتان، جهــت پذیــرش اقامــت 
در کشــور کانــادا برگه هــای تســویه مالیاتــی را از او درخواســت 
ــرمایه گذاری  ــت س ــه جه ــی ک ــه رقم ــه ب ــا توج ــد و ب ــرده بودن ک
ــی  ــم پرداخــت مالیات ــود و رق ــوان شــده ب ــادا توســط وی عن در کان
ــن  ــه ای ــت ب ــازه اقام ــوده، اج ــر ب ــیار پایین ت ــه بس ــران ک وی در ای
ــه  ــد ک ــوان کردن ــن عن ــل آن را چنی ــد. دلی ــرمایه گذار داده نش س
ــن  ــور و وط ــل کش ــود در مقاب ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــما ب »ش

ــد«. ــل نکرده ای ــود عم خ
ــات  ــس مالی ــر ک ــه ه ــم ک ــر می کنی ــا فک ــه م ــران هم ــا در ای ام
ــود. ــد ب ــق خواه ــد موف ــات پرداخــت نکن ــا مالی ــد و ی ــری بده کمت
ــی و  ــئله فرهنگ ــه مس ــئولیت گریزی ب ــر و مس ــرز فک ــن ط ــا ای  آی
ــا مســئله  ــر می گــردد و ی ــات ب ــه مالی ــا نســبت ب ــه م ــدگاه جامع دی
ــه دولــت و حکومــت می شــود؟ چــرا چنیــن طــرز فکــری  مربــوط ب

در میــان جامعــه مــا رخنــه کــرده اســت؟
ــت کیســت؟  ــت را تفســیر کنیــم و بگوییــم دول ــد دول ــدا بای ــا ابت  م
ــخص  ــا ش ــی ت ــازمان های دولت ــان س ــر در می ــن قش از پایین تری
ایــن  از  بخشــی  می شــود.  محســوب  دولــت  جمهــور  رئیــس 
ــی  ــازمان مالیات ــان س ــارات کارشناس ــه اختی ــی ب ــای مالیات فراره

بازمی گــردد.
ــان اســت و تمــام اختیــارات  چــون تشــخیص مالیــات بــه عهــده آن
بــه شــخص واگــذار شــده. ایــن ممیزهــا اجــازه دارنــد اظهــار نظــر 
ــب  ــچ جــا تحــت تعقی ــی هی ــات را بنویســند ول ــزان مالی ــد و می کنن

ــد. ــرار نمی گیرن ــرد ق ــوال و پیگ ــت س ــا تح ــی و ی قضای
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ــته  ــکایت داش ــده ش ــع ش ــات وض ــورد مالی ــما در م ــر ش ــی اگ یعن
ــد  ــه کنی ــالف مراجع ــل اخت ــت ح ــه هیئ ــد ب ــط می توانی ــید فق باش
ــود. ــه نمی ش ــود تنبی ــط خ ــر غل ــر نظ ــه خاط ــز ب ــا ممی ــچ ج و هی

آیــا ایــن سیســتم مالیات نویســی فقــط مربــوط بــه کشــور ماســت 
یــا در همــه جــای دنیــا بــه ایــن طریــق مالیــات وضــع می شــود؟

ــور  ــت. در کش ــور ماس ــه کش ــوط ب ــط مرب ــتمی فق ــن سیس  چنی
هــای دیگــر همــه اطالعــات در امــور مالیاتــی بــه صــورت شــفاف 
ــام دقیــق نوشــته  ــر اســاس اعــداد و ارق وجــود دارد و مالیات هــا ب

می شــود.
می توان گفت این یک مشــکل به قانون بازمی گردد؟ 

 خیــر! مــا قوانیــن خوبــی داریــم. مشــکل در تفســیر ایــن قوانیــن 
ــر  ــه ب ــت ک ــده اس ــراد داده ش ــه اف ــازه ب ــن اج ــون ای ــت. چ اس
ــون  ــن چ ــد. بنابرای ــیر کنن ــون را تفس ــود قان ــلیقه خ ــاس س اس
بحــث ســلیقه مطــرح می شــود تفســیرهای متفاوتــی نیــز از 

قانــون صــورت می گیــرد.
ــی  ــور مالیات ــت. اداره ام ــی اس ــاری مالیات ــر خوداظه ــکل دیگ مش
در قوانیــن خــود پیش بینــی کــرده اســت کــه اگــر آنچــه شــخص 
در خوداظهــاری عنــوان کــرده بــا نظــری کــه واحــد مالیاتــی دارد 
ــا حــدود ۱۵ درصــد داشــته باشــد، قابــل  اختــالف جزئــی یعنــی ت

پذیــرش اســت.
ــم  ــع علیرغ ــی در واق ــد. یعن ــی نمی افت ــن اتفاق ــل چنی ــا در عم ام
وجــود چنیــن قانونــی، بــه آن عمــل نمی شــود. چــرا کــه در طــی 
ــد  ــرآورد می کن ــن ب ــال چنی ــرای مث ــی ب ــور مالیات ــال اداره ام س
ــار  ــود، بلکــه چه ــار خ ــق اظه ــارد طب ــک میلی ــه ی ــه شــخص ن ک
میلیــارد درآمــد داشــته اســت. هــر چنــد در قانــون آمــده اســت کــه 
بــدون ســند و مــدرک نمی تــوان ادعایــی مطــرح کــرد، امــا اینجــا 
ــورت  ــرد و در ص ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــناس م ــخص کارش ــر ش نظ
ــدارک و  ــه م ــیر ارائ ــرض مس ــراد معت ــش روی اف ــراض، پی اعت

ــرد. ــرار می گی ــالف ق ــل اخت ــت ح ــه هیئ ــوع ب رج
بــا توجــه بــه اینکــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی )بیشــتر حقیقــی(  
اغلــب مــدارک کاملــی ندارنــد عمــاًل در هیئــت حــل اختــالف نیــز 
ــرد نخواهنــد داشــت. بــه همیــن دلیــل خــود اظهاری هــا  امــکان بُ
اغلــب دقیــق نیســت و دلیــل آن سیســتم و عملکــرد ســازمان های 

دولتــی اســت.
ــت  ــن اس ــا ای ــود اظهاری ه ــودن خ ــق ب ــدم دقی ــل ع ــن دلی دومی
ــدارد.  ــی ن ــچ مطلوبیت ــاًل هی ــردم عم ــرای م ــات ب ــه مالی ــه ارائ ک

ــا ۵۰  ــان و ی ــون توم ــر شــخصی در ســال ۵ میلی ــی اینکــه اگ یعن
ــی  ــری از آن را در زندگ ــچ اث ــد هی ــات بده ــان مالی ــون توم میلی
ــردد.  ــاز نمی گ ــه وی ب ــده ب ــت ش ــول پرداخ ــد و پ ــود نمی بین خ
مثــاًل شــخصی نمی توانــد بگویــد اگــر امــروز فــالن مبلــغ مالیــات 
ــی را  ــن  منفعت ــم، در زمــان بازنشســتگی از آن چنی پرداخــت می کن
خواهــم کــرد و چنــان تاثیــری بــر زندگــی مــن خواهــد گذاشــت.

بگیــرد  صــورت  دقیــق  اظهاری هــا  خــود  باشــد  قــرار  اگــر 
و مالیات هــا شــفاف باشــد بایــد اقدامــی صــورت گیــرد تــا 
ــره  ــی روزم ــخص در زندگ ــرای ش ــده ب ــول ش ــای وص مالیات ه
ــل  ــرای او قاب ــع ب ــن مناف ــد و ای ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب منافع
ــن  ــه ای ــات ب ــت مالی ــث پرداخ ــه بح ــی ک ــا زمان ــود. ت ــس ش لم
ســمت نــرود امــکان اصــالح ایــن سیســتم وجــود نــدارد و 

می مانــد. باقــی  همچنــان  مســئولیت گریزی 
بــه بنگاه هــای تجــاری و اقتصــادی کــه در حــوزه مســئولیت 
ــرد.  ــق می گی ــی تعل ــای مالیات ــند معافیت ه ــال باش ــی فع اجتماع

ــتید؟ ــق هس ــا مواف ــن معافیت ه ــا ای ب
ــود  ــذف ش ــی ح ــای مالیات ــه معافیت ه ــد کلی ــن بای ــر م ــه نظ ب
چــون باعــث رانــت و فســاد می شــود. اشــخاص فعالیت هــای 
ــای  ــه معافیت ه ــی ک ــوای فعالیت های ــر ل ــود را زی ــی خ غیرقانون

ــد. ــی می کنن ــد، مخف ــی دارن مالیات
ــان  ــش بنی ــای دان ــه فعالیت ه ــت ک ــال اس ــد س ــال چن ــرای مث ب
ــت.  ــی اس ــای مالیات ــه دارای معافیت ه ــده  ک ــم ش ــور رس در کش
ــه  ــان ب ــه اینکــه موضــوع فعالیت هــای دانــش بنی ــا توجــه ب ــا ب ام
ــته  ــم نتوانس ــی ه ــازمان مالیات ــده و س ــرح ش ــی مط ــورت کل ص
ــی  ــد، بخشــنامه های مختلف ــی کن ــه صــورت درســت اجرای آن را ب

ــرای آن صــادر گشــته اســت. ب
بــرای یــک موضــوع کــه معافیــت مالیاتــی برایــش در نظــر گرفتــه 
شــده بــا توجــه بــه ابهاماتــی کــه در رابطــه بــا آن موضــوع وجــود 
دارد، گاهــی بیــش از صــد بخشــنامه و دســتورالعمل مختلــف صــادر 
ــود  ــوراخ هایی وج ــنامه ها س ــن بخش ــدام از ای ــر ک ــود. در ه می ش
دارد کــه اشــخاص می تواننــد از آن ســوء اســتفاده کننــد. از طــرف 
ــم  ــه چش ــیاری ب ــای بس ــنامه ها تناقض ه ــن بخش ــن ای ــر بی دیگ
ــو  ــری را لغ ــاًل دیگ ــدام عم ــر ک ــه ه ــوری ک ــه ط ــورد ب می خ

می کننــد.
بــه نظــر مــن اگــر کل معافیت هــا را حــذف کننــد و کل مالیات هــا 
را وصــول نماینــد و بــه ایــن ارگان هــای فرهنگــی از طریقــی دیگــر 
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ــام  ــدی انج ــت نق ــان پرداخ ــا و عملکردش ــه آماره ــه ب ــا توج و ب
ــر  ــی و مســئولیت گریزی موفق ت ــرار مالیات ــری از ف ــد، در جلوگی دهن

خواهنــد بــود.
از ســوی دیگــر یکــی از مشــکالت مــا تعــداد وصول کننــدگان 
مختلــف در کشــور اســت. در حالــی کــه هیــچ ارتباطــی بیــن ایــن 
ــه  ــاق ب ــاًل قاچ ــل عم ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــود ن ــازمان ها وج س
ــه طــور سیســتماتیک وارد می شــود. ــال رســمی و ب ــا کام کشــور م

بــرای مثــال در گمــرک یکــی از مرزهــای کشــور دو کارمنــد ارزیــاب 
ــن  ــه ای ــرخ خیاطــی ب ــا ۱۰۰ دســت چ ــری ب ــد. کانتین حضــور دارن
ــرخ  ــن چ ــت از ای ــدگان ۵ دس ــاق کنن ــود.  قاچ ــرک وارد می ش گم
ــن  ــد ای ــد و می گوین ــازی می کنن ــه جاس ــک جعب ــا را در ی خیاطی ه
ــه زن  ــردوز، دکم ــدوزی، س ــرخ گل ــامل چ ــه ش ــت ک ــت اس ۱ دس
ــرک و  ــول گم ــت ها پ ــداد دس ــاس تع ــر اس ــود. ب ــره می ش و غی
مالیــات کاهــش پیــدا می کنــد. بعــد از خــروج از گمــرک هــر کــدام 
ــوان ۱  ــه عن ــود  ب ــاص خ ــه خ ــه در جعب ــا را جداگان ــن چرخ ه از ای

ــند. ــت می فروش دس

نــدارد و نمی توانــد  از موضــوع  ارزیــاب اطالعــی کارشناســانه 
ــه  ــرک ک ــی از گم ــروج کاالی ــود خ ــه می ش ــد. نتیج ــخیص ده تش
بــرگ ســبز دارد و پــول گمــرک را هــم پرداخــت کــرده امــا عمــاًل 

ــت. ــئولیت گریزی اس ــودی از مس ــمی نم ــاق رس ــک قاچ ی
در مرحلــه بعــد فروشــنده بــه معضــل بهــای تمــام شــده برمی خــورد. 
چــون در سیســتم مالیاتــی مجبــور اســت هــر کاال را جداگانــه اعــالم 
کنــد. پــس مجبــور اســت بهــای تمــام شــده را باالتــر نشــان دهــد. 
یعنــی یــا عــدد را افزایــش دهــد یــا فاکتــور هزینــه ای تهیــه کننــد. 
چــون اگــر قــرار باشــد بــرای مثــال بهــای تمــام شــده بــرای او ۵۰ 
ــزان  ــور اســت می ــود، مجب ــون ش ــزان فروشــش ۴۰۰ میلی ــی می ول

باالیــی ارزش افــزوده و مالیــات عملکــرد پرداخــت کنــد.
ــر  ــا ب ــا ۲۰۰ درصــد اســت ام ــاًل ۱۸۰ ت ــنده ها مث ــن فروش ــود ای س
ــود را ۱۵  ــود خ ــزان س ــت می ــور اس ــی مجب ــب مالیات ــاس ضرای اس
درصــد نشــان دهــد. بــه همیــن دلیــل یــا فــروش خــود را کاهــش 
ــه  ــد بلک ــت نمی کنن ــول دریاف ــه پ ــا ک ــن معن ــه ای ــه ب ــد )ن می ده
ــه  ــر ب ــای دیگ ــا هزینه ه ــد(  و ی ــه می کنن ــی ارائ ــر واقع ــور غی فاکت
ــاخت  ــل س ــت دار مث ــای معافی ــی هزینه ه ــد یعن ــه می کن آن اضاف

ــرای ســاخت مدرســه  ــه ب ــاردی ک ــک میلی ــای ی ــه ج ــه؛ و ب مدرس
هزینــه کــرده میــزان هزینــه بــرای ســاخت آن را ۵ میلیــارد عنــوان 
ــرد.  ــرار نمی گی ــورد بررســی ق ــغ م ــی هــم مبل ــچ جای ــد و هی می کن
ــاری و  ــای تج ــی بنگاه ه ــئولیت اجتماع ــث مس ــال از بح ــی عم یعن
ــئولیت گریزی. ــان مس ــی هم ــد یعن ــتفاده می کن ــوء اس ــادی س اقتص

ــال  ــی در قب ــای مالیات ــن معافیت ه ــز چنی ــا نی ــطح دنی ــا در س  آی
ــود؟ ــال می ش ــود دارد و اعم ــی وج ــئولیت های اجتماع ــام مس انج
ــط در  ــت و فق ــم اس ــیار ک ــا بس ــطح دنی ــی در س ــت مالیات  معافی

ــود دارد. ــتند وج ــان هس ــبیه خودم ــه ش ــورهایی ک کش
ــه  ــوان مقایس ــور می ت ــدام کش ــا ک ــا را ب ــی م ــتم های مالیات سیس

کــرد؟
ــد آن را  ــاده کنن ــران سیســتمی را پی ــرار اســت در ای ــه ق ــی ک زمان
ــن کار  ــی کــه ای ــد. در حال ــه مقایســه می کنن ــا کشــور ترکی ــاًل ب مث
اشــتباه مطلــق اســت. چــون ترکیــه خــود اول شکســت خــورده، بــه 
ــت.  ــرده اس ــد ک ــه رش ــروع ب ــدای ش ــپس از ابت ــیده و س ــف رس ک
ــون  ــم چ ــه کنی ــن کشــوری مقایس ــا چنی ــود را ب ــم خ ــا نمی توانی م

کشــور مــا کشــوری لوکــس اســت.
ــن  ــین ها، بهتری ــن ماش ــا، بهتری ــن کااله ــه بهتری ــران همیش در ای
خانه هــا و گــران قیمت تریــن اجنــاس وجــود داشــته اســت. همیــن 
االن در تهــران ببینیــد چقــد کاخ نشــین وجــود دارد؟ چنــد میلیــون 
حســاب بانکــی در مقابــل ۸۰ میلیــون جمعیــت وجــود دارد؟ چقــدر 
نقدینگــی در کشــور موجــود اســت؟ در هیــچ کشــوری چنیــن مقــدار 
ــوری  ــچ کش ــت و در هی ــردم نیس ــن م ــی در بی ــی از نقدینگ باالی
ــد. ــول برداشــت کنن ــد از بانــک پ ــن راحتــی نمی توانن ــه ای مــردم ب
ــم  ــه کنی ــوری مقایس ــچ کش ــا هی ــود را ب ــاًل خ ــم عم ــا نمی توانی م
ــا  ــه دالیــل مختلفــی ماننــد تحریــم ی چــون در چنــد ســال اخیــر ب
ــم  ــر بخواهی ــده ایم. اگ ــته ش ــف و شکس ــیار ضعی ــی بس خودتحریم
ــور  ــن کش ــا چندی ــود را ب ــد خ ــم بای ــالح کنی ــود را اص ــتم خ سیس

ــم. ــه نمایی مقایس
ــر ارث، در دیگــر کشــورها اعــداد  ــات ب ــال در بحــث مالی ــرای مث ب
ــال  ــا اینجــا عم ــراد مشــخص اســت ام ــای اف ــی ه ــام و دارای و ارق
ــر و  ــا نظ ــات آن ب ــده و مالی ــی مان ــدر ارث باق ــت چق ــوم نیس معل

ــود. ــته می ش ــناس نوش ــلیقه کارش س
ــا  ــه آنه ــه هم ــم ک ــت داری ــون جمعی ــا ۸۰ میلی ــر م ــرف دیگ  از ط
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نخبــه محســوب می شــود! هــر طرحــی کــه در کشــور اجــرا 
ــتم  ــا سیس ــا ی ــس م ــد. پ ــراد آن را دور می زنن ــه اف ــود بالفاصل ش
ــا  ــت، ی ــه اس ــر از جامع ــه عقب ت ــم ک ــی داری ــری ضعیف تصمیم گی
ــد.  ــل می کنن ــا عم ــتم م ــر از سیس ــیار جلوت ــا بس ــه م ــوم جامع عم
ــا را  ــد حســاب بانکی ه ــه می خواهن ــال شــایعه می شــود ک ــرای مث ب
بلوکــه کننــد بالفاصلــه مبلــغ  هنگفتــی از بانک هــای کشــور خــارج 
ــل آن  ــد. دلی ــان می رس ــه ۱۳ توم ــان ب ــود و دالر از ۱۱ توم می ش
ــد. و  ــم می گیرن ــریع تصمی ــیار س ــا بس ــردم م ــه م ــت ک ــن اس ای
معضلــی اساســی داریــم بــه اســم »تصمیــم گیــری ســریع« و »مــخ 

ــردم«! اقتصــادی م
 در واقــع طبــق آنچــه شــما می فرماییــد از مشــکالت اساســی 
ــات و  ــه اطالع ــه مجموع ــت ک ــن اس ــئولیت گریزی ای ــا در مس م
داده هــای مــا متمرکــز نیســت بــه همیــن دلیــل کارشناســان 
می تواننــد بــا ســلیقه خــود بخشــنامه ای را صــادر و اقــدام کننــد یــا 

ــرد. ــورت گی ــراد ص ــود اف ــط خ ــات توس ــول مطالب وص
ــراد  ــم. اف ــزی نداری ــتم متمرک ــود سیس ــای خ ــرای پرداخت ه ــا ب  م
ــازمان  ــی، س ــور اجتماع ــازمان  ام ــه س ــی ب ــای مختلف پرداخت ه
اداره آب و  ادارات مختلــف، گمــرک، شــهرداری ها،  مالیاتــی، در 
ــادن، وزارت  ــع و مع ــازمان صنای ــره، فاضــالب، س ــن و غی ــرق تلف ب
بازرگانــی  و غیــره دارنــد در حالــی کــه هیــچ کــدام از ایــن 

ــتند. ــاط نیس ــم در ارتب ــا ه ــازمان ها ب س

اصــال مشــخص نیســت افــراد در ســال چقــدر بــه دولــت پرداخــت 
می کننــد؟ سیســتم کشــور بایــد بــه ســمتی بــرود کــه پرداخــت هــر 

شــخص بــه نــام خــود او متمرکــز شــود.
تفــاوت  پــس  هســتید  مالیاتــی  معافیت هــای  مخالــف  شــما   
ــال انجــام کارهــای عام المنفعــه در  ــه دنب ــًا ب شــرکت هایی کــه واقع
ــه  ــی ک ــود هســتند و بنگاه های ــی خ راســتای مســئولیت های اجتماع
ــد  ــه ایــن مســائل پایبنــد  نیســتند چیســت و مســئولیت گریزی دارن ب

ــل شــد؟ ــز قائ ــد بیــن آنهــا تمای ــه بای و چگون
ــر  ــی اعمــال شــود بهت ــت، حمایت هــای دولت ــه جــای معافی ــر ب  اگ
خواهــد بــود. معافیت هــای اعمــال شــده بــرای خــود سیســتم 
مشکل ســاز اســت. چــون بــرای مثــال عنــوان می شــود کــه 
ــت  ــد صد درصــد از پرداخ ــام می ده ــی انج ــه کار فرهنگ ــرکتی ک ش
مالیــات معــاف اســت. اگــر شــرکت خــارج از فعالیــت فرهنگــی، کار 
ــرای  ــه هرحــال مالیاتــی ب ــد ب دیگــری انجــام دهــد و گــزارش نکن

ــد. ــد ش ــته نخواه آن نوش
شــرکتی کــه کار فرهنگــی انجــام می دهــد بایــد آمــار و اطالعاتــی از 
فعالیت هــای خــود بــه یــک مرکــز ارائــه دهــد. اگــر بــر اســاس ایــن 
ــت  ــار را دریاف ــات و آم ــن اطالع ــه ای ــی ک ــه واســطه مرجع ــار ب آم
ــر  ــر از در نظ ــرد بهت ــورت گی ــت ص ــرکت حمای ــن ش ــد از ای می کن

گرفتــن معافیــت مالیاتــی بــه آنــان خواهــد بــود.
 در حــال حاضــر شــرکت هایی کــه ادعــا دارنــد فعالیت هــای 
اجتماعــی انجــام می دهنــد چگونــه میــزان ایــن فعالیت هــا را 
ثابــت می کننــد تــا مشــخص شــود چقــدر بایــد از پرداخــت مالیــات 

ــوند؟ ــاف ش مع
ــرای  ــد. ب ــا می کنن ــی جابج ــناد و مدارک ــرکت ها اس ــن ش ــب ای  اغل
ــک  ــت. ی ــات اس ــاف از مالی ــی مع ــای ورزش ــام فعالیت ه ــال انج مث

شــرکت بــا یــک باشــگاه قــرار داد می بنــدد کــه مثــاًل ۱۰۰ میلیــون 
ــالم  ــد اق ــرد. چن ــد ک ــی خواه ــن باشــگاه کمــک مال ــه ای ــان ب توم
ورزشــی ماننــد گرمکــن و لبــاس ورزشــی صــورت حســاب می شــود.

ــرکت  ــا ش ــد. ام ــر می کن ــت را مه ــن لیس ــر ای ــم زی ــیون ه فدراس
ــک  ــگاه کم ــه باش ــون ب ــاًل ۸۰ میلی ــون عم ــای  ۱۰۰  میلی ــه ج ب
می شــود.   شناســایی  میلیــون   ۱۰۰ حســاب  در  ولــی  می کنــد 
ــی و  ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــی و کاًل کلی ــگاه های ورزش ــون باش چ
ــتی  ــل و درس ــای کام ــتند و حمایت ه ــل هس ــار معض ــی دچ اجتماع
ــوع  ــن موض ــدگان از ای ــتفاده کنن ــرد، سوء اس ــام نمی گی از آن انج
بــا ایــن حــوزه معاملــه می کننــد و فعــاالن ایــن حــوزه هــم راضــی 

می شــوند.
 راهکار شــما برای جلوگیری از این مســئولیت گریزی چیست؟

ــالی  ــد س ــات چن ــول مالی ــه در وص ــی همیش ــازمان مالیات ــون س  چ
ــد.  ــر عمــل می کن ــا همیشــه جلوت ــر دارد، بخــش خصوصــی م تاخی
ــد  ــد بای ــل کن ــت عم ــد درس ــی می خواه ــور مالیات ــازمان ام ــر س اگ
ــان  ــی همزم ــش خصوص ــای بخ ــا فعالیت ه ــات را ب ــول مالی وص
ــج  ــا پن ــال ت ــک س ــا ی ــون م ــی در قان ــان مالیات ــرور زم ــد. م نمای

ســال اســت.
یعنــی اگــر اظهارنامــه ارائــه شــود، در عــرض یــک ســال بــه مالیــات 
بخــش خصوصــی رســیدگی می شــود و اگــر اظهارنامــه ارائــه نشــود 

۵ ســال بعــد بــه آن پرداختــه می شــود.
ــه اینکــه اختالفــات بســیاری بیــن  ــا توجــه ب ــوان گفــت ب ــا می ت آی
ــادی  ــای اقتص ــی بنگاه ه ــای مال ــت ه ــان و واقعی ــرات کارشناس نظ
مســئولیت  بــه  دارایــی  ممیــزان  و  کارشناســان  دارد،   وجــود 
اجتماعــی و اخالقــی خــود در قبــال مــردم، بنگاه هــای اقتصــادی و 
همینطــور ســازمان امــور مالیاتــی پایبنــد نیســتند و بــه نوعــی دچــار 

مســئولیت گریزی شــدند؟
 خیــر! ایــن مشــکل نــه بــه اشــخاص بلکــه بــه سیســتم کشــور مــا 
بازمی گــردد. بــر اســاس ایــن سیســتم دقــت کافــی روی یــک مــاده 
ــد،  ــب می رس ــه تصوی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــی ک قانون
صــورت نمی گیــرد و یــا بــه هــر دلیلــی دچــار تغییــر می شــود. اگــر 
ســابقه مــاده قانــون را بررســی کنیــد می بینیــد بــه شــکل دیگــری 
ــرار  ــب ق ــورد تصوی ــری م ــکل دیگ ــه ش ــا ب ــده ام ــس ش وارد مجل
گرفتــه اســت. بــه همیــن دلیــل الزم می شــود کــه روی ایــن 

ــون بخشــنامه صــادر شــود. قان
ــه  ــی ب ــام قانون ــتی اول ابه ــنامه، بایس ــک بخش ــدور ی ــرای ص ب
ــه  ــروع ب ــه ش ــی ک ــود. از زمان ــزارش ش ــی گ ــور مالیات ــازمان ام س
ــب  ــه تصوی ــه ب ــی ک ــا زمان ــود ت ــنامه می ش ــک بخش ــتن ی نوش
ــن  ــه ای ــرد و هم ــی گی ــرار م ــی ق ــورد بررس ــار م ــزار ب ــد ه می رس
کارشناســان نظــری متفاوتــی دارنــد و عمــاًل اجمــاع نظــری نیســت. 
در نهایــت پــس از جمع بنــدی، بخشــنامه وارد بحــث مدیریــت 

می شــود.
ــا توجــه  ــه اوضــاع و احــوال کشــور و ب ــا توجــه ب ــه ب در ایــن مرحل
ــرای ســازمان مالیاتــی حــادث می شــود  بــه شــرایط مختلفــی کــه ب
در ایــن بخشــنامه دســت می برنــد. مثــاًل بخشــی از یــک بخشــنامه 
ــی  ــازمان مالیات ــرر س ــه ض ــر ب ــود اگ ــا ش ــه بانک ه ــوط ب ــه مرب ک
باشــد دچــار تغییــر می شــود. یعنــی ابهــام بــه قــوت خــود باقیســت.

15
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ــات بســیار قطــور  ــون مالی ــاب قان ــد کت ــال در کشــور هن ــرای مث  ب
ــدارد. در  ــود ن ــاب وج ــارج از کت ــنامه ای خ ــچ بخش ــا  هی ــت ام اس
کشــور مــا کامــال برعکــس اســت. کتــاب قانــون مــا بســیار ضعیــف 
اســت امــا چیــزی حــدود ۵ هــزار بخشــنامه از ســال ۸۰ روی ایــن 
قانــون آمــده اســت. ایــن بخشــنامه هــا از نیــم صفحــه هســتند تــا 
ــون  ۴۰ صفحــه! بخشــنامه هایی صــادر شــده اند کــه حتــی خــود قان

ــد. ــض می کنن ــم نق را ه
بــه نظــر شــما حــدود چنــد درصــد از بنگاه هــا و شــرکت های 
ــدو مســئولیت گریزی  ــا شــفاف عمــل می کنن اقتصــادی و تجــاری م

ــد؟ ندارن
 حــدود ۸۵ درصــد از شــرکت ها و اشــخاص در حــوزه مالیاتــی 
ــرد.  ــورت می گی ــدی ص ــاًل عم ــه کام ــد ک ــل می کنن ــفاف عم ناش
ــز  ــازمان هرگ ــن س ــت. ای ــی اس ــازمان مالیات ــود س ــم خ ــر ه مقص
ــات  ــال مالی ــرای مث ــی ب ــد. یعن ــول نمی کن ــا را قب ــود اظهاری ه خ
ــه صــورت منظــم نوشــته  اشــخاص حقیقــی در طــول چنــد ســال ب
شــده اســت. امــا بعــد از چنــد ســال ســازمان، مالیاتــی غیــر اصولــی 

طلــب می کنــد.
شــرکت ها و بنگاه هــای بســیار بزرگــی وجــود دارنــد کــه بــه 
تکلیــف مالیاتــی خــود عمــل نمی کننــد. شــهروندان و فعــاالن 
اقتصــادی کوچــک ماننــد کســبه و مغــازه داران هــم فکــر می کننــد 
ــا   ــم اینج ــاز ه ــع ب ــد؟ در واق ــات بپردازن ــد مالی ــان بای ــرا آن ــه چ ک

ــود. ــی ش ــف م ــی تعری ــئولیت اجتماع ــث مس بح
 یکــی از اشــکاالت ســازمان مالیاتــی ایــن اســت کــه ایــن ســازمان 
ــروه  ــه گ ــی س ــون قبل ــق قان ــرده. طب ــدی ک ــا را طبقه بن مودی ه
ــد  ــزو بن ــازه داران ج ــت. مغ ــود داش ــف«، »ب«، »ج« وج ــد »ال بن
»ج«  بودنــد. مودیــان بنــد »الــف« و »ب« مــدارک و اســناد 
ــدارک  ــناد و م ــب اس ــد »ج« اغل ــان بن ــا مودی ــتند ام ــه می داش نگ
خاصــی نداشــتند. مالیــات بــه »ج« بــه صــورت علی الــراس تعریــف 

می شــد.
یعنــی بــرای مثــال اگــر ســال قبــل مغــازه داری ۵۰۰ هــزار تومــان 
مالیــات داده بــود امســال ۵۰۰ هــزار تومــان بــه اضافــه ۱۲ درصــد 
ــا  ــد. ام ــی بودن ــم راض ــازه داران ه ــرد. مغ ــت می ک ــات پرداخ مالی
ــرای  ــال ۹۴(.  ب ــون س ــد )قان ــدی کرده ان ــاغل را طبقه بن االن مش

مثــال مــا گــروه ســومی داریــم کــه مالیــات آن ۸۰۰ میلیــون شــده 
ــارد و ۷۰۰  ــد ۳ میلی ــروه بای ــن گ ــر در ای ــورد دیگ ــا م ــت و ی اس

ــردازد. ــات بپ ــان مالی ــون توم میلی
همــه ایــن اختالفــات ایجــاد شــده بــه دلیــل اعمــال ســلیقه اســت. 
ــردی  ــروش ف ــر ف ــال اگ ــرای مث ــا ب ــن گروه بندی ه ــاس ای ــر اس ب
تــا یــک میلیــارد تومــان بــود در گــروه ۳ قــرار می گیــرد امــا چطــور 
ممکــن اســت چنیــن فــردی مجبــور بــه پرداخــت ۳ میلیــارد و ۷۰۰ 

میلیــون تومــان مالیــات شــود ؟! هیــچ همخوانــی وجــود نــدارد.
ــه  ــه ب ــا توج ــد شــهروندان ب ــوان کردی ــق آنچــه شــما عن ــس طب پ
ــات  ــت مالی ــد در پرداخ ــق دارن ــور ح ــر در کش ــال حاض ــرایط ح ش
ــی  ــئولیت های اجتماع ــه مس ــد ب ــدم تعه ــند و ع ــردد باش ــود م خ
و مســئولیت گریزی توســط افــراد بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف 

اســت؟ دولتــی  سیســتم های 
ــالمی  ــوری اس ــت جمه ــی حاکمی ــور مالیات ــازمان ام ــتی س  بایس
مســیری را در پیــش گیــرد کــه شــفافیت ایجــاد کنــد. یعنــی دولــت 
ــًا  ــرد جمع ــه شــهروندان خــود گــزارش دهــد کــه هــر ف در ســال ب
ــت. ــرده اس ــت ک ــات پرداخ ــدر مالی ــف چق ــازمان های مختل ــه س ب

همچنیــن مشــخص شــود کــه افــراد  چقــدر درآمــد و هزینــه دارنــد 
ــت؟! در  ــت نیس ــا درس ــان احیان ــی آن ــاری مالیات ــود اظه ــرا خ و چ

ــدارد. ــار مشــخصی وجــود ن ــچ آم حــال حاضــر هی
ــوق شــهروندی  ــد حق ــم شــهروندان بای ــای اینکــه بگویی ــه ج ــا ب م
خــود را در قبــال ســازمان امــور مالیاتــی اجــرا کننــد بایــد بگوییــم 
ــا  ــد کــه شــهروندان م کــه حکومــت و نظــام چــه مســیری را بچین
ــد و خودخواســته حقــوق اجتماعــی  ــرداری نماین ــد از آن بهره ب بتوانن
خــود را اجــرا کننــد و دولــت هــم بتوانــد پــول خــود را وصــول کنــد.
هیچکــس بــدش نمــی آیــد مالیــات واقعــی و حقــه خــود را پرداخــت 
ــت و  ــش دول ــر دو بخ ــه در ه ــفافیت ک ــدم ش ــن ع ــا ای ــد. ام کن
شــهروندان نهادینــه شــده، ســدی اســت در برابــر عمــل بــه 
ــه عضــوی از آن  ــه ای ک ــال جامع ــراد در قب ــی اف مســئولیت اجتماع

ــراد. ــئولیت گریزی اف ــرای مس ــت ب ــی اس ــتند و عامل هس
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ــوی  ــبز« از س ــت س ــش مدیری ــن دوره همای ــدگان »چهاردهمی برن
ــدند. ــی ش ــران معرف ــبز ای ــت س ــن مدیری انجم

چهاردهمیــن دوره همایــش مدیریــت ســبز«  بــا تمرکــز بــر نقــش و 
جایــگاه ســازمان ها و صنایــع تولیــدی و خدماتــی از ســوی انجمــن 
ــی  ــاق بازرگان ــل ات ــاه در مح ــن م ــران دوم بهم ــبز ای ــت س مدیری

ایــران برگــزار شــد.
ــادی و  ــکالت اقتص ــی مش ــر امام ــش دکت ــن همای ــدای ای در ابت
بحران هــای چنــد وقــت اخیــر ایــران را دلیــل برگــزاری ایــن 
همایــش نــه بــه صــورت گذشــته و بــا حضــور ۱۲۸ کشــور و 
ــه شــکل  ــی، بلکــه ب ــد صــد شــرکت و ســازمان ایران مشــارکت چن

محدودتــر عنــوان کــرد و مســئولیت اجتماعــی را وابســته بــه شــرایط 
ــت. ــادی دانس اقتص

 Christoph ( در این مراســم پیام ویدیویــی دکتر کریســتوف الیتــل
 Wolfgang( رئیس اتاق بازرگانی جهانی، آقــای ولفگانگ نیومن )Leitl
 Kari (رییس و موســس بنیاد جهانی انرژی، کری آینا آیک )Neumann
Aina Eik(  مدیر عامل سازمان ارتباطات اقتصادی بین المللی اتریش، دبیرکل 
 Helmut(برنامه شهرهای پایدار هوشــمند ملل متحد،  دکتر هلموت برگر
 Kadi( مدیرعامل شرکت اتریشــی آل پلن و خانم کادی کنک  )Berger

Kenk( دبیر اجرایی انجمن پسماند استونی پخش شد. 

برگزیدگان این همایش به شــرح زیر معرفی شدند:
 ۱۳۹۸ سطح جایزه نوع شرکت نام ردیف

  سبز کار دفتر دوره نهمین زیور سبز شرکت ۱

   سبز هتل دوره ششمین المپیک هتل ۲

 label Bronze-1 کن سرخ روغن سبز محصول دوره هشتمین یک ورامین کشی روغن شرکت ۳

   سبز بیمارستان دوره چهارمین اردبیل بیمارستان ۴

 ایران دریانوردی و بنادر سازمان ۵
 دوره نهمین

 سبز کار دفتر
  

 شرقی آذربایجان آبفای ۶

 چهاردهمین

 ایران سبز مدیریت جایزه دروه

 سه سطح تقدیرسبز لوح

 دو سطح تقدیرسبز لوح خرمشهر کشی روغن شرکت ۷

 یک سطح تقدیرسبز لوح ود ورامین کشی روغن شرکت ۸

 ۳ سطح سبز مدیریت نشان رودبار گنجه کشی روغن شرکت ۹

   سبز محصول دوره هشتمین لیکا ۱۰

 شرکت جم پتروشیمی شرکت ۱۱
 سبز پروژه دوره پانزدهمین 

  

 سبز پروژه دو بندرعباس نفت پاالیش شرکت ۱۲

 یک ورامین کشی روغن شرکت ۱۳
 چهاردهمین

 ایران سبز مدیریت جایزه دروه
 ۳ سطح سبز مدیریت نشان

 

برگزیدگان چهاردهمین 
دوره همایش مدیریت سبز
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انجمــن مدیریــت ســبز ایــران تشــکلی غیردولتــی و غیرانتفاعــی 
)NGO( اســت کــه در اتــاق بازرگانــی و صنایــع ومعــادن و کشــاورزی 
ــر ســازمان هــا  ــه ثبــت رســیده اســت و دامنــه فعالیــت آن ب ایــران ب
)تولیــدی، خدماتــی و عمومــی( متمرکــز اســت و بــر گســترش دانــش 

و فرهنــگ مدیریــت ســبز کــه بــه معنــی همگرایــی مســئولیت هــای 
ــز  ــا اســت تمرک اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی ســازمان ه

دارد.



بهار ۹۹

19

ــار  ــا در کن ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ــی ب ــی کنون ــرایط بحران در ش
ــه مســئولیت اجتماعــی  ــزوم توجــه ب ــت اصــول بهداشــتی ل رعای
ــی بیــش از  ــاری مل ــی در حفــظ انســجام و همی ــوان عامل ــه عن ب

ــود. ــاس می ش ــش احس پی
ــا کــه شــیوع آن از اواخــر دســامبر ســال گذشــته  ــروس کرون وی
ــی  ــتان هوب ــز اس ــان« مرک ــهر »ووه ــاه( در ش ــالدی )دی م می
ــرایت  ــز س ــان نی ــورهای  جه ــر کش ــه دیگ ــد ب ــروع ش ــن ش چی
کــرده و فقــط در چیــن تــا کنــون بیــش از ۲ هــزار نفــر جانشــان 

ــد. ــا از دســت دادن ــه بیمــاری کرون ــال ب ــر مبت ــر اث را ب
ــران  ــه ای ــروس ب ــن وی ــد ای ــی می ش ــه پیش بین ــوری ک همانط
ــر  ــود را ب ــان خ ــا ج ــان م ــر از هم وطن ــن نف ــید و چندی ــم رس ه

ــد. ــروس از دســت داده ان ــن وی ــه ای ــال ب ــر ابت اث
ــران در هــر شــهر  ــن شــرایط کــه همــه شــهروندان ای ــا در ای ام
ــه  ــال ب ــر ابت ــند در خط ــه باش ــه ای ک ــر منطق ــتا و در ه ــا روس ی
مســئولیت های  و  وظیفــه  گرفته انــد،  قــرار  کرونــا  بیمــاری 

ــد. ــده دارن ــر عه ــم ب ــانی ه یکس
پیشــگیری تنها راه قطعی بــرای مقابله با بیماری کرونا

در شــرایط پرخطــر امــروز کــه ســالمتی همــه مــا و عزیزانمــان در 
ــه مســئولیت  معــرض تهدیــد قــرار دارد، بایــد بیــش از گذشــته ب
اجتماعــی خــود در مقابــل جامعــه و حفــظ ســالمت جمعــی پایبنــد 

باشــیم.
بــا توجــه بــه اینکــه درمــان قطعــی ایــن بیمــاری مرمــوز یافــت 
نشــده اســت، پیشــگیری تنهــا راه قطعــی بــرای مقابلــه بــا 

ــا  ــا محســوب می شــود و الزم اســت تــک تــک م ــروس کرون وی
ــم. ــت نمایی ــل رعای ــور کام ــه ط ــی را ب ــردی و جمع بهداشــت ف

ــق تنفســی و تماســی   ــا از دو طری ــال بیمــاری کرون راه هــای انتق
اســت. بــه منظــور پیشــگیری از ابتــالی بــه ایــن بیمــاری 
اســتفاده از ماســک الزامــی اســت.  کنیــد کــه فقــط ماســک های 
تخصصــی N۹۵ بــرای کاهــش احتمــال ورود ویــروس بــه 

ــت. ــده اس ــی ش ــی طراح ــتم تنفس سیس
ــت ها  ــوی دس ــت و ش ــه شس ــبت ب ــاد نس ــداوم و زی ــور م ــه ط ب
ــا  ــرر ب ــد مک ــتها بای ــد. دس ــدام کنی ــی اق ــای الکل ــا محلول ه ب
ــه  ــه شســته شــود. ســطوحی ک ــدت ۲۰ ثانی ــه م ــون ب آب و صاب
لمــس مــی شــود را ضــد عفونــی نماییــد و در مکان هــای شــلوغ 
ــی  ــطوح عموم ــایل و س ــس وس ــی از لم ــل عموم ــل و نق و حم

ــد. ــی نکنی ــی روبوس ــا کس ــد و ب بپرهیزی
ــد  ــه افرات ــد و ب ــان نزنی ــه چشــما و دهانت دســت هــای خــود را ب
بیمــار و ســرماخورده نزدیــک نشــوید. از تمــاس محافظــت نشــده 
ــد  ــعی کنی ــد. س ــودداری کنی ــی خ ــی و اهل ــات وحش ــا حیوان ب
ــت و  ــید و گوش ــته باش ــراه داش ــرف هم ــار مص ــتکش یکب دس

تخم مــرغ را کامــال بپزیــد.
توجه به بهداشــت جمعی برای کنترل بیماری کرونا

در حالــت کلــی بایــد بــا فــرض ایــن کــه همــه چیــز و همــه جــا 
آلــوده بــه ایــن ویــروس اســت، از خــود مراقبــت کنیــم امــا بایــد 
ــیم. در صــورت  ــز باش ــه نی ــان و جامع ــر ســالمتی اطرافی ــه فک ب
ــه  ــه ب ــد بالفاصل ــزا بای ــروز نشــانه های ســرماخوردگی و آنفوالن ب

بیماری کرونا 
و لزوم رعایت اصول بهداشتی براساس مسئولیت اجتماعی
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مراکــز پزشــکی مراجعــه کنیــم.
مراجعــه ســریع بــه پزشــک هــم بــرای ســالمت خودمــان الزامــی 
ــری از  ــرای جلوگی ــان. ب ــرای ســالمت اطرافیانم ــم ب اســت و ه
انتشــار ویــروس و کنتــرل بیمــاری کرونــا توســط خودمــان هــم 

ماســک بزنیــم. از روبوســی و دســت دادن بــا افــراد بپرهیزیــم.

دهــان و بینیمــان را هنــگام عطســه یــا ســرفه بپوشــانیم هنــگام 
ــد آن را  ــه و بع ــوی دهــان گرفت ــا عطســه دســتمال جل ســرفه ی
ــم. از حمــل و نقــل و اســتفاده نکنیــم و  ــه بیندازی در ســطل زبال

در یــک اتــاق متفــاوت بــا افــراد دیگــر در خانــه بمانیــم.
در شــرایط فعلــی بــه جــای تــرس و دلهــره از مبتــال شــدن بــه 
ــری  ــدام ســریع جهــت جلوگی ــر اق ــه فک ــد ب ــا بای ــاری کرون بیم
ــال کــردن  ــری از انتشــار آن و مبت از پیشــرفت بیمــاری و جلوگی

دیگــران باشــیم.
ــار اخــالق و وجــدان حکــم مــی  مســئولیت اجتماعــی مــا در کن
ــه مصلحــت  ــی، ســالمت جمعــی را ب ــد کــه در شــرایط کنون کن
شــخصی ترجیــح دهیــم و از تــرس علنــی شــدن بیمــاری 
ــرماخوردگی را  ــف س ــد خفی ــم هرچن ــروز عالئ ــا، ب ــی م احتمال

ــم. ــان نکنی پنه
لزوم حفظ آرامش در کنار رعایت اصول بهداشــتی

امــا نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر حفــظ آرامــش روانــی در جامعــه 
ــروز  ــای ب ــان ه ــر زم ــد دیگ ــد مانن ــر می رس ــه نظ ــت. ب اس
بحــران در ایــران افــرادی ســعی در ســوء اســتفاده از ایــن 

ــرد. ــد ک ــت خواهن موقعی
ــی  ــار جعل ــازی اخب ــای مج ــری و فض ــای خب ــلما در کانال ه مس
گوناگــون در مــورد مــکان و زمــان و درمــان و آمــار تلفــات ایــن 
ویــروس منتشــر خواهــد کــه آرامــش روانــی جامعــه را بــه هــم 

خواهــد ریخــت.
ــه  ــد ک ــم می کن ــا حک ــی م ــئولیت اجتماع ــرایط مس ــن ش در ای
ــم و  ــرگرمی بپرهیزی ــت س ــه نی ــی ب ــی حت ــار جعل ــار اخب از انتش
فرامــوش نکنیــم کــه بعضــی افــراد ایــن اخبــار را بــاور می کننــد.

پرهیز از توجه به شــایعات
ــین  ــری خارج نش ــای خب ــت کانال ه ــد نیس ــر بعی ــوی دیگ از س
ــز ایــن شــرایط را  ــان نی و تلویزیون هــای ماهــواره ای فارســی زب
ــِی  ــران اجتماع ــک بح ــردن ی ــم ک ــرای عل ــبی ب ــت مناس موقعی
ــر روز  ــد و ه ــی کنن ــران تلق ــم ای ــدِی رژی ــان دهنده ناکارآم نش
ــار  ــگ و اظه ــان رنگارن ــرات کارشناس ــا و مناظ ــاهد بحث ه ش

ــیم. ــص باش ــر متخص ــی غی ــای تلوزیون ــر مجری ه نظ

ــدان و  ــه وج ــردی ب ــر ف ــت ه ــرایط الزم اس ــن ش ــه در ای البت
اخــالق انســانی عمــل کنــد و یــک بحــران ســالمتی را موقعیتــی 
ــیدن  ــت رس ــی در جه ــراب عموم ــرس و اضط ــاد ت ــرای ایج ب
ــا  ــبکه ها دقیق ــن ش ــرد ای ــا اصــوال کارک ــع نشــمارد. ام ــه مناف ب
ــا  ــوان از آنه ــی ت ــاری نم ــت و انتظ ــه بحران هاس ــن زدن ب دام

داشــت.
ــی  ــای جعل ــده فیلم ه ــد روز آین ــه در چن ــت ک ــد نیس ــال بعی اص
ــا در  ــردن آنه ــا و ُم ــاری کرون ــه بیم ــراد ب ــدن اف ــال ش از مبت

ــا و  ــا نامه ه ــود ی ــش ش ــف پخ ــهرهای مختل ــای ش ــان ه خیاب
ــود. ــان داده ش ــه نش ــی و محرمان ــتورهای امنیت دس

ــمی را  ــع رس ــک مرج ــد ی ــت بای ــرایط دول ــن ش ــوال در ای اص
جهــت اطالع رســانی عمومــی معرفــی کنــد و همــه اخبــار فقــط 
ــر  ــی غی ــمی و حت ــانه های رس ــع و در رس ــن مرج ــق ای از طری

ــود. ــر ش ــر منتش ــوک و توییت ــرام، فیس ب ــد تلگ ــمی مانن رس
بایــد شــهروندان بــه جــای گــوش ســپردن بــه شــایعات، اخبــار 
رســمی را پیگیــری کننــد و بــه جــای تــرس و دلهــره و همچنیــن 
ــه  ــان ب ــترش مبتالی ــوص گس ــایعات در خص ــه ش ــن زدن ب دام
بیمــاری کرونــا، حداقــل در مقیــاس کوچــک مراقبت هــای 
ــه جــد دنبــال نماینــد و اصــول  بهداشــتی خــود و اطرافیــان را ب

ــند. ــته باش ــتی را در نظــر داش بهداش
همیاری و حفظ انســجام ملی

نکتــه آخــر لــزوم کمــک رســانی و همیــاری در شــرایط بحرانــی 
ــر اســاس مســئولیت اجتماعــی اســت. درگذشــته بارهــا شــاهد  ب
ــوازم و  ــار ل ــد و انب ــرای خری ــگاه ها ب ــه فروش ــردم ب ــوم م هج

مــواد ضــروری بودیــم.
امیــد اســت در شــرایط کنونــی کــه اصــول بهداشــتی الزم اســت، 
ــتکش و  ــذی، دس ــتمال کاغ ــک، دس ــدن ماس ــاب ش ــاهد نای ش
غیــره بــه دلیــل انبــار کــردن آنهــا توســط گروهــی خــاص بــرای 
باالبــردن قیمــت و یــا توســط مــردم از تــرس نایاب شــدن ایــن 

لــوازم نباشــیم.
ــود  ــب خ ــط از جان ــت بهداشــت فق ــرایط رعای ــن ش ــون در ای چ
ــا  ــاری کرون ــه بیم ــدنمان ب ــال ش ــدم مبت ــرای ع ــی ب ــا تضمین م

ــرد. ــری ک ــترده آن جلوگی ــیوع گس ــد از ش ــه بای ــت بلک نیس
ــط  ــی توس ــئولیت اجتماع ــه مس ــل ب ــه عم ــم ک ــوش نکنی فرام
ــول  ــت اص ــرای رعای ــی ب ــیج عموم ــه و بس ــراد جامع ــه اف هم
ــتی  ــالم بهداش ــرار دادن اق ــترس ق ــوزش، در دس ــتی، آم بهداش

ــت. ــران اس ــن بح ــا ای ــه ب ــن راه مقابل ــروری و ... بهتری ض
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ــدام ســریع جهــت جلوگیــری از پیشــرفت  ــه فکــر اق ــد ب ــا بای کرون
بیمــاری و جلوگیــری از انتشــار آن و مبتــال کــردن دیگــران باشــیم.

ــی  ــم م ــدان حک ــالق و وج ــار اخ ــا در کن ــی م ــئولیت اجتماع مس
ــت  ــه مصلح ــی را ب ــالمت جمع ــی، س ــرایط کنون ــه در ش ــد ک کن
شــخصی ترجیــح دهیــم و از تــرس علنــی شــدن بیمــاری احتمالــی 
مــا، بــروز عالئــم هرچنــد خفیــف ســرماخوردگی را پنهــان نکنیــم.

لزوم حفظ آرامش در کنار رعایت اصول بهداشــتی
ــه  ــی در جامع ــش روان ــظ آرام ــر حف ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ ــا نکت ام
ــروز بحــران  ــه نظــر می رســد ماننــد دیگــر زمــان هــای ب اســت. ب
در ایــران افــرادی ســعی در ســوء اســتفاده از ایــن موقعیــت خواهنــد 

کــرد.
ــی  ــار جعل ــازی اخب ــای مج ــری و فض ــای خب ــلما در کانال ه مس
ــن  ــات ای ــار تلف ــان و آم ــان و درم ــکان و زم ــورد م ــون در م گوناگ
ــم  ــه ه ــه را ب ــی جامع ــش روان ــه آرام ــد ک ــر خواه ــروس منتش وی

ــت. ــد ریخ خواه
در ایــن شــرایط مســئولیت اجتماعــی مــا حکــم می کنــد کــه 
ــم و  ــرگرمی بپرهیزی ــت س ــه نی ــی ب ــی حت ــار جعل ــار اخب از انتش
ــد. ــاور می کنن ــار را ب ــن اخب ــراد ای ــم کــه بعضــی اف فرامــوش نکنی

پرهیز از توجه به شــایعات
از ســوی دیگــر بعیــد نیســت کانال هــای خبــری خارج نشــین 
و تلویزیون هــای ماهــواره ای فارســی زبــان نیــز ایــن شــرایط 
ــِی  ــران اجتماع ــک بح ــردن ی ــم ک ــرای عل ــبی ب ــت مناس را موقعی
نشــان دهنده ناکارآمــدِی رژیــم ایــران تلقــی کننــد و هــر روز 
ــار نظــر  ــگ و اظه ــا و مناظــرات کارشناســان رنگارن شــاهد بحث ه

مجری هــای تلوزیونــی غیــر متخصــص باشــیم.

البتــه در ایــن شــرایط الزم اســت هــر فــردی بــه وجــدان و اخــالق 
ــرای  ــی ب ــالمتی را موقعیت ــران س ــک بح ــد و ی ــل کن ــانی عم انس
ــع  ــه مناف ــیدن ب ــت رس ــی در جه ــراب عموم ــرس و اضط ــاد ت ایج
نشــمارد. امــا اصــوال کارکــرد ایــن شــبکه ها دقیقــا دامــن زدن بــه 

ــت. ــا داش ــوان از آنه ــی ت ــاری نم ــت و انتظ بحران هاس

ــی از  ــای جعل ــده فیلم ه ــد روز آین ــه در چن ــت ک ــد نیس ــال بعی اص
ــان  ــا در خیاب ــردن آنه ــا و ُم ــه بیمــاری کرون ــراد ب ــال شــدن اف مبت
ــتورهای  ــا و دس ــا نامه ه ــود ی ــش ش ــف پخ ــهرهای مختل ــای ش ه

ــود. ــان داده ش ــه نش ــی و محرمان امنیت
اصــوال در ایــن شــرایط دولــت بایــد یــک مرجــع رســمی را جهــت 
اطالع رســانی عمومــی معرفــی کنــد و همــه اخبــار فقــط از طریــق 
ــد  ــر رســمی مانن ــی غی ــانه های رســمی و حت ــع و در رس ــن مرج ای

ــود. ــر منتشــر ش ــوک و توییت ــرام، فیس ب تلگ
ــار  ــایعات، اخب ــه ش ــپردن ب ــوش س ــای گ ــه ج ــهروندان ب ــد ش بای
رســمی را پیگیــری کننــد و بــه جــای تــرس و دلهــره و همچنیــن 
دامــن زدن بــه شــایعات در خصــوص گســترش مبتالیــان بــه 
مراقبت هــای  کوچــک  مقیــاس  در  حداقــل  کرونــا،  بیمــاری 
ــول  ــد و اص ــال نماین ــد دنب ــه ج ــان را ب ــود و اطرافی ــتی خ بهداش

ــند. ــته باش ــر داش ــتی را در نظ بهداش
همیاری و حفظ انســجام ملی

ــی  ــرایط بحران ــاری در ش ــانی و همی ــک رس ــزوم کم ــر ل ــه آخ نکت
ــاهد  ــا ش ــته باره ــت. درگذش ــی اس ــئولیت اجتماع ــاس مس ــر اس ب
ــوازم و مــواد  هجــوم مــردم بــه فروشــگاه ها بــرای خریــد و انبــار ل

ــم. ضــروری بودی
ــی کــه اصــول بهداشــتی الزم اســت،  ــد اســت در شــرایط کنون امی
شــاهد نایــاب شــدن ماســک، دســتمال کاغــذی، دســتکش و 
ــرای  ــار کــردن آنهــا توســط گروهــی خــاص ب ــه دلیــل انب غیــره ب
ــن  ــدن ای ــرس نایاب ش ــردم از ت ــط م ــا توس ــت و ی ــردن قیم باالب

ــیم. ــوازم نباش ل
چــون در ایــن شــرایط رعایــت بهداشــت فقــط از جانــب خــود مــا 
ــا نیســت  ــه بیمــاری کرون ــرای عــدم مبتــال شــدنمان ب تضمینــی ب

ــری کــرد. ــد از شــیوع گســترده آن جلوگی بلکــه بای
فرامــوش نکنیــم کــه عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی توســط همــه 
ــتی،  ــت اصــول بهداش ــرای رعای ــی ب ــه و بســیج عموم ــراد جامع اف
ــروری و ...  ــتی ض ــالم بهداش ــرار دادن اق ــترس ق ــوزش، در دس آم

ــن بحــران اســت. ــا ای ــه ب ــن راه مقابل بهتری
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نویسنده: زهرا شریفی
»قانــون هــوای پــاک« در ظاهــر قــدرت 
زیــادی بــرای »ســازمان حفاظــت محیــط 
نهــاد  یــک  بــه عنــوان  زیســت کشــور« 
نظارتــی قائــل شــده اســت، امــا عملکــرد ایــن 
ســازمان حاکــی از ضعــف آن در بکارگیــری از 

ــت. ــود اس ــی خ ــدرت قانون ق
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــر »س از نظ
جمهــوری اســالمی ایــران« آلودگــی هــوا 
عبــارت اســت از وجــود و پخــش یــک یــا چنــد 
آلوده کننــده اعــم از جامــد، مایــع، گاز، تشعشــع 
پرتــوزا و غیرپرتــوزا در هــوای آزاد بــه مقــدار و 
مدتــی کــه کیفیــت آن را بطوری کــه زیــان آور 
ــا  ــده و ی ــودات زن ــایر موج ــان و س ــرای انس ب
گیاهــان و یــا آثــار و ابنیــه باشــد تغییــر دهــد.
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــاک ظاهــرا ب ــون هــوای پ قان
ــادی را  ــارات زی ــت اختی ــط زیس ــی محی آلودگ
ــت؛  ــرار داده اس ــازمان ق ــن س ــده ای ــر عه ب
امــا در عمــل بــا توجــه بــه شــرایط خطرنــاک 
بــوی  انتشــار  همچنیــن  و  هــوا  آلودگــی 
ــدا نشــده،  ــوز پی ــه منشــا آن هن ــی ک نامطبوع
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــد س ــر می رس ــه نظ ب
ــئولیت  ــی مس ــی و حت ــف قانون ــده وظای از عه

ــد. ــر نمی آی ــود ب ــی خ اجتماع
ایــن ســازمان می توانــد بــه عنــوان یــک 
و  ســازمان ها  تمامــی  بــر  نظارتــی  نهــاد 
نهادهــای دولتــی و خصوصــی اعمــال قانونــی 

ــد. ــته باش داش
ــد  ــت بای ــط زیس ــازمان محی ــون س ــق قان طب
بــا نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری و شــورای 
ــرد و  ــاال بب ــبز را ب ــای س ــرانه فض ــهر س ش
ــر  ــد، ب ــه کن ــبز مقابل ــای س ــب فض ــا تخری ب
ــارت  ــازی نظ ــای خودروس ــدات کارخانه ه تولی
بنزیــن  تولیــد  وضعیــت  از  باشــد،  داشــته 
ــود،  ــع ش ــن مطل ــگاه های بنزی ــط پاالیش توس
ــهری  ــدوده ش ــرودگاه را از مح ــا و ف کارخانه ه
بیــرون کنــد، از ســاخت جاده هــا در میــان 
ــرج  ــی ب ــا ســاخت و ســاز غیرقانون جنگل هــا ی

ــد. ــری نمای ــا جلوگی ــا و ویاله ه

قانــون هــوای پــاک مصــوب مجلــس در 
ــس  ــوی رئی ــالغ از س ــاه ۱۳۹۶ و اب ۲۵ تیرم
ســال،  همــان  مردادمــاه   ۲۳ در  جمهــور 
وظایفــی را بــر عهــده ســازمان محیــط زیســت 
ــوای  ــون ه ــاس قان ــر اس ــت. ب ــته اس گذاش
ــازمان  ــن س ــده ای ــر عه ــر ب ــف زی ــاک وظای پ

ــت: ــه اس ــرار گرفت ق
مدیریــت  اجرایــی  آیین نامه هــای   تهیــه 

شــهر در شــرایط اضطــرار
بــر اســاس تبصــره ۳مــاده ۳ ســازمان   -
موظــف اســت آیین نامــه اجرائــی مدیریــت 
بــا  را  آن  به روزرســانی  و  اضطــرار  شــرایط 
ــان  ــای »بهداشــت، درم ــکاری وزارتخانه ه هم
ــت،  ــور« و »صنع ــکی«، »کش ــوزش پزش و آم

انتظامــی  و  نیــروی  تجــارت«  و  معــدن 
و  کنــد  تهیــه  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
ــون  ــن قان ــالغ ای ــر شــش ماه پــس از اب حداکث

برســاند. وزیــران  هیــأت  به تصویــب 
انتشــار  مجــاز  حــدود  رعایــت  اعــالم 

ه هــا یند ال آ
ــه  ــایل نقلی ــواع وس ــد ان ــاده ۴ تولی ــق م - طب
رعایــت  مســتلزم  آنهــا  واردات  و  موتــوری 
ــوع  ــای موض ــار آالینده ه ــاز انتش ــدود مج ح
ایــن قانــون، اعالمــی از ســوی ســازمان اســت.
ــواع  ــماره گذاری ان ــاده ۴ ش ــاس م ــر اس - ب
و  داخلــی  از  اعــم  موتــوری  وســایل نقلیه 
مجــاز  حــدود  رعایــت  مســتلزم  وارداتــی 
ــون و  ــن قان ــوع ای ــای موض ــار آالینده ه انتش
اخــذ تأییدیــه ســازمان اســت. ســازمان موظــف 
اســت از ادامــه تولیــد و ورود وســایل نقلیــه ای 
آالینده هــای  انتشــار  مجــاز  حــدود  کــه 
ــت  ــون را رعای ــن قان ــوع ای ــده موض تعریف ش
ــروش  ــش ف ــد. پی ــری کن ــد، جلوگی نمی نماین
ــوری  ــه موت ــه وســایل نقلی ــروش این گون ــا ف ی

ــت. ــوع اس ممن
- طبــق تبصــره مــاده ۴ ســازمان مکلــف 
ــی اســتاندارد  ــکاری ســازمان مل ــا هم اســت ب
ایــران طــی مــدت اجــرای قانــون برنامــه 
پنج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی 
و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران، حــدود 
ــه اســتاندارد روز  ــا را ب مجــاز انتشــار آالینده ه

پرونده سازمان حفاظت محیط زیست

 ضعف عملکرد  علی رغم قدرت قانونی



بهار ۹۹

۲۳

ــد. ــاء ده ــا ارتق دنی
پاسخ دهی به استعالم درخواست جواز

- بــر اســاس مــاده۱۱ هرگونــه احداث، توســعه، 
ــای  ــر محــل واحده ــد و تغیی ــط تولی ــر خ تغیی
ــت  ــی مســتلزم رعای ــی و معدن ــدی، صنعت تولی
ــت.  ــازمان اس ــوی س ــی از س ــررات ابالغ مق
ســازمان موظــف اســت حداکثــر ظــرف مــدت 
ــه اســتعالم های درخواســت جــواز  یــک  مــاه ب
و  دهــد  پاســخ  را  بهره بــرداری  و  تأســیس 
درصــورت عــدم موافقــت آن ســازمان، دالیــل 
اســتعالم کننده به صــورت کتبــی  بــه  را  آن 
ــده،  ــدت یادش ــخ در م ــدم پاس ــد. ع ــه کن ارائ

ــت. ــد اس ــه تأیی به منزل

ــاده ۱۱ در هــر اســتان کمیســیونی  ــق م - طب
ــا  ــتاندار ب ــان اس ــی از معاون ــت یک ــا عضوی ب
ــط   ــرکل محی ــس(، مدی ــتاندار )رئی ــن اس تعیی
ــتاندارد و  ــرکل اس ــتان)دبیر(، مدی ــت اس زیس
ــرکل صنعــت،  تحقیقــات صنعتــی اســتان، مدی
معــدن و تجــارت اســتان، رئیــس ســازمان 
جهادکشــاورزی اســتان، مدیــرکل ســازمان 
ــدار مربوطــه تشــکیل  بازرســی اســتان و فرمان

می شــود.
ــر اســاس تبصــره۱ ایــن مــاده کمیســیون  - ب
مکلــف اســت مبنــای نظــرات خــود را در مــورد 
موضــوع ایــن مــاده از جملــه در خصــوص 
ــا شــهر و روســتا  ــه ب ــم و فاصل محــدوده، حری
را صرفــًا بــا توجــه بــه آالیندگــی آنهــا تعییــن 

کنــد.
ــات و  ــان از مصوب ــر اســاس تبصــره۲ متخلف ب
تصمیمــات ســازمان و کمیســیون )در صــورت 
پرداخــت  ضمــن  کمیســیون(  در  بررســی 
ــران  ــه جب ــف ب ــی، مکل ــع آالیندگ ــه رف جریم

ــتند. ــارت وارده هس خس
مشــخص کــردن مراکــز و واحدهــای آلــوده و 

اعــالم بــه مراجــع ذی ربــط
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــاده ۱۲ س ــق م - طب
مکلــف اســت کــه تمامــی مراکــز و واحدهــای 
صنعتــی، تولیــدی، عملیــات معدنــی،  خدماتــی، 
 عمومــی و کارگاهــی را کــه آلودگــی آنهــا بیش 
ــد و  از حدمجــاز مصــوب اســت، مشــخص کن
مراتــب را بــا تعییــن نــوع، میزان آلودگــی، 
وســعت منطقــه تحــت تأثیــر و حساســیت 
منطقــه بــه مالــکان یــا مســؤوالن یــا مدیــران 
تصمیم گیــر  مقــام  باالتریــن  یــا  و  عامــل 
ــه  ــی  ک ــت معین ــا در مهل ــد ت ــالغ کن ــد اب واح
نســبت  می شــود  تعییــن  ســازمان  توســط 
ــر  ــا تغیی ــد ی ــر تولی ــا تغیی ــی ی ــع آلودگ ــه رف ب
فرآینــد تولیــد یــا تعطیلــی کار و فعالیــت خــود 

)براســاس نــوع آلودگــی و ماهیــت فرآینــد 
ــن  ــدت تعیی ــی م ــد. درط ــدام کنن ــی( اق کنترل
تکلیــف ایــن واحدهــا، طبــق مفــاد ایــن 
قانــون، بــه واحدهــای مذکــور، جریمــه ایجــاد 

ــرد. ــق می گی ــی تعل ــار آلودگ و انتش
جلوگیــری از فعالیــت واحدهــای آالینــده و 
ــی ــح قضائ ــع صال ــه مرج ــف ب ــی متخل معرف
ــورت  ــاده ۱۲ در ص ــره۲ م ــاس تبص ــر اس - ب
عــدم اجــرای مفــاد ایــن مــاده در پایــان 
فعالیــت  ادامــه  از  مهلــت مقــرر، ســازمان 
ــرد  ــت پیگ ــف را جه ــری و متخل ــا جلوگی آنه
ــه مرجــع  ــون ب ــن قان ــاد ای ــق مف ــی، طب قضائ

صالــح قضائــی معرفــی می کنــد.
ــتگاه  ــه دس ــکاری س ــا هم ــه ب ــه آیین نام تهی
و  مســلح«  نیروهــای  پشــتیبانی  و  »دفــاع 

»اطالعــات« و »ســازمان انــرژی اتمــی«
- بــر اســاس تبصــره۳ مــاده ۱۶ بازرســی 
ــق  ــدی شــده، مطاب ــز طبقه بن ــازمان از مراک س
آیین نامــه ای اســت کــه بــه پیشــنهاد مشــترک 
ــتیبانی  ــاع و پش ــای »دف ــازمان، وزارتخانه ه س
ــازمان  ــات« و س ــای مســلح« و »اطالع نیروه
ــه ماه  ــدت س ــرف م ــر ظ ــی حداکث ــرژی اتم ان
از تاریــخ ابــالغ ایــن قانــون تهیــه می شــود و 

می رســد. هیأت وزیــران  به تصویــب 
بــا  متناســب  رودخانه هــا  حقابــه  تعییــن 

خشکســالی و  عــادی  ترســالی،  شــرایط 
- طبــق مــاده۲۵ ســازمان محیــط زیســت 
ــاز  ــرو نی ــا همــکاری وزارت نی ــف اســت ب مکل
رودخانه هــا،  تاالبهــا،  زیســت محیطی  آبــی 
ــن  ــت بومها را تعیی ــا و زیس ــا،  دریاچه ه  خوره
ــالی،  ــرایط ترس ــا ش ــب ب ــرو متناس و وزارت نی
بــه  عــادی و خشکســالی ســاالنه نســبت 
ــد. ــدام کن ــوق اق ــوارد ف ــه م ــص حقآب تخصی

حــدود  از  خــارج  انتشــار  از  جلوگیــری 
رادیویــی،  امــواج  کلیــه  تعیین شــده 
و  یون ســاز  پرتوهــای  الکترومغناطیســی، 

ز ن ســا یو غیر
- بــر اســاس مــاده۳۰ ســازمان مکلــف اســت 
ــران  ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــکاری س ــا هم ب
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  و 
نســبت بــه جلوگیــری از انتشــار خــارج از 
حــدود تعیین شــده کلیــه امــواج رادیویــی، 
و  یون ســاز  پرتوهــای  الکترومغناطیســی، 
حصــول  به منظــور  و  اقــدام  غیریون ســاز 
ــدت  ــزان و ش ــش می ــدم افزای ــان از ع اطمین
ــاز  ــر یون س ــاز و غی ــای یون س ــواج و پرتوه ام
از حــدود تعیین شــده در هــوای آزاد، شــبکه 

ــد. ــدازی کن ــه را راه ان ــش مربوط پای
تعیین ضابط دادگستری

ــاده ۳۲ آن دســته از  ــر اســاس تبصــره۱ م - ب
ــط  ــوزش ضاب ــه دوره آم ــازمان ک ــان س کارکن
ــوط  ــتان مرب ــر دادس ــر نظ ــتری را زی دادگس
ــرای اجــرای مفــاد ایــن  طــی کــرده باشــند، ب
ــن  ــتری تعیی ــط دادگس ــوان ضاب ــون به عن قان

ند. می شــو

تعدیــل میــزان جریمــه خســارت های وارده 
ــون هــر  ــه محیط زیســت منــدرج در ایــن قان ب
ــا همــکاری  ــار توســط ســازمان ب دوســال یکب
در الیحــه  و  تهیــه  دســتگاههای ذی ربــط 
ــس شــورای اســالمی  ــب مجل بودجــه به تصوی

می رســد.
ــاخت  ــد س ــی مانن ــل مختلف ــان دالی کارشناس
خودروهــای بــدون اســتانداردهای جهانــی، 
ــط وزارت  ــت توس ــای بی کیفی ــد بنزین ه تولی
ــاختمان های  ــاخت س ــازی و س ــرج س ــت، ب نف
بلنــد مرتبــه در غــرب تهــران و در مســیر 
ــی،  ــل عموم ــل و نق ــود حم ــاد، کمب وزش ب
ــدوده  ــرودگاه در مح ــا و ف ــت کارخانه ه فعالی
ــت  ــاد وضع ــل ابج ــره را از دالی ــهری و غی ش
ــد.  ــی کنن ــوان م ــران عن ــوای ته ــاک ه خطرن
ــردان،  ــی دولتم ــن بی برنامگ ــه روش ــا نکت ام
نماینــدگان  و  شــهر  شــورای  شــهرداری، 
ــان  ــوان قانون گــذاران و مجری ــه عن ــس ب مجل
اجرایــی کشــور در اجــرای قانــون هــوای 
همیــن  براســاس  همچنیــن  اســت.  پــاک 
قانــون شــهرداری و وزارت کشــور موظــف بــه 
همــکاری بــا ســازمان محیــط زیســت هســتند. 
ــذاران و  ــه قانون گ ــد ن ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ــه  ــه بخــش خصوصــی و ن ــون، ن ــان قان مجری
نهادهــای نظارتــی بــه مســئولیت های قانونــی، 
ــد و  ــد نبودن ــود پایبن ــی خ ــی و اخالق اجتماع
البتــه هــر کــدام گنــاه و تقصیــر ایــن ضعــف، 
دوش  بــر  را  بی برنامه گــی  و  بی مســئولیتی 

می اندازنــد. دیگــری 
بــه هــر حــال علــی رغــم همــه دالیــل مطــرح 
ــره  ــوان نم ــوا، نمی ت ــی ه ــرای آلودگ ــده ب ش
قابــل قبولــی بــه عملکــرد »ســازمان خفاظــت 
ــات  ــال اقدام ــه ح ــا ب ــت« داد. ت ــط زیس محی
ایــن ســازمان جهــت مقابلــه بــا آلودگــی هــوا 
پاســخگو نبــوده و عملکــردی ضعیــف از خــود 

نشــان داده اســت.
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ــدار ،  ــعه پای ــیون  توس ــس »کمیس ــب رئی نای
محیــط زیســت و آب« هــدف از تشــکیل ایــن 
کمیســیون توســط اتــاق بازگانــی صنایــع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران و فعالیــت هــای آن 

ــرد. ــریح ک را تش
ــس »کمیســیون   ــب رئی ــرد، نای حســن فروزانف
ــاق  ــت و آب« ات ــط زیس ــدار، محی ــعه پای توس
ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی صنای ــاق بازگان ات
کمســیون  ایــن  اهــداف  مــورد  در  ایــران 
ــی  ــاق بازگان ــد »ات ــح داد: در دوره جدی توضی
ایــران«  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع، 
ــه  ــدیم زمین ــق ش ــا موف ــار م ــن ب ــرای اولی ب
شــکل گیری ایــن کمیســیون  را بــا عنــوان 
ــت  ــط زیس ــدار، محی ــعه پای ــیون  توس » کمیس
و آب« ایجــاد کنیــم. در دوره هــای قبــل 
ــط زیســت و همینطــور  کمیســیون  هــای محی
آب در اتــاق بارگانــی تشــکیل شــده بــود  امــا 
ــدار«  ــعه پای ــوان »توس ــر عن ــت زی ــچ وق هی

کمیســیون  در اتــاق نداشــتیم.
ــال  ــدد  انتق ــت درص ــی از حاکمی ــچ بخش هی

ــت ــدار نیس ــعه پای ــش توس دان
ــداف  ــه اه ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب او ادام
ــطح  ــدی در س ــورت ج ــه ص ــدار ب ــعه پای توس
بیــن المللــی مطــرح  و در حــال پیگیــری 
ــداف  ــن اه ــم ای ــی ه ــطح مل ــت و در س اس
توســط ســازمان حفــظ محیــط زیســت ترجمــه 
ــزو  ــه و ج ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــده و م ش
ــرار  ــل پیگیــری ق ــاال دســتی قاب موضوعــات ب
دارد )امــا بــه دلیــل موضوعــات مختلــف مفــاد 
ــاق  ــه(، »ات ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م آن کمت
بازرگانــی صنایــع معــادن و کشــاورزی ایــران« 
ــته  ــه شایس ــید ک ــدی رس ــع بن ــن جم ــه ای ب
ــده بخــش خصوصــی  ــوان نماین ــه عن اســت ب
ــات الزم  ــگ و ادبی ــد فرهن ــه بتوان ــرای اینک ب
ــادی  ــاالن اقتص ــرای فع ــوع را ب ــن موض در ای
ــد، »کمیســیون   ــد کن و بخــش خصوصــی تولی

را  آب«  و  زیســت  محیــط  پایــدار،  توســعه 
ــد. ــکیل ده تش

وی ادامــه داد: مــا ایــن خــال را احســاس 
ــه  ــت ب ــی از حاکمی ــچ بخش ــه هی ــم ک کردی
صــورت جــدی و ویــژه درصــدد  انتقــال ایــن 
ــوزه  ــه ح ــه ب ــای مربوط ــی ه ــش و آگاه دان
فعــاالن اقتصــادی در حــوزه بخــش خصوصــی 
نیســت و الزم اســت کــه اتــاق بازرگانــی 
ــود. ــقدم ش ــوا پیش ــد محت ــرای تولی ــران ب ای

اهــداف اولیــه »کمیســیون  توســعه پایــدار، 
محیــط زیســت و آب«

بــه گفتــه فروزانفــرد در دو ســال اول، اهــداف 
ایــن کمیســیون  بیشــتر منــوط اســت بــر 
ــوای  ــد محت موضوعــات فرهنــگ ســازی، تولی
ــا  ــادی ب ــاالن اقتص ــردن فع ــنا ک ــب، آش مناس
توســعه  المللــی  بیــن  هفده گانــه  اهــداف 
ــرای  ــب ب ــناریوهای مناس ــی س ــدار، طراح پای
انجــام ایــن اهــداف و نحــوه پیگیــری آن 

پیگیری اهداف توسعه پایدار 
در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
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ــن  ــات بی ــاس تجربی ــر اس ــور ب ــل کش در داخ
ــی. الملل

او بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن اهــداف بــه صورت 
ــروی  ــا پیش ــف دنی ــق مختل ــا ۱۷در مناط ۱ ت
نکــرده بلکــه در هــر کشــور متناســب بــا زیــر 
ســاخت هــای آن، الویــت بنــدی شــده اســت، 
ــده  ــام ش ــیون  انج ــی در کمیس ــت: مطالعات گف
ــورد  ــا م ــف در دنی ــه هــای مختل اســت و نمون
ــوه  ــی نح ــا چگونگ ــه ت ــرار گرفت ــی ق بررس
ــرار  ــم ق ــار ه ــداف و کن ــن اه ــدی ای الویت بن
ــیون   ــود. در کمیس ــی ش ــا ارزیاب ــن  آنه گرفت
اهــداف  ایــن  بررســی  مشــغول  همچنــان 
ــت  ــه ظرفی ــم ک ــی کنی ــعی م ــتیم و س هس
ــن اهــداف  ــری درســت ای ــرای پیگی ــی را ب مل
و گزارش دهــی درســت وضعیــت موجــود و 

ــم. ــم کنی ــوب، فراه ــت مطل وضعی
عضــو هیئــت نماینــدگان »اتــاق بازگانــی 
ــزود:  ــران« اف ــادن و کشــاورزی ای ــع، مع صنای
ــه  ــن اســت ک ــاق ای ــن ات ــر ای ــداف دیگ از اه
بتوانــد بــه صــورت ســالیانه وضعیــت دسترســی 
ــدازه گیــری  ــر اســاس ان ــه ایــن اهــداف را ب ب
و گزارش دهــی ســالیانه تبدیــل کنــد بــه یــک 

ــونده. ــمی تکرارش ــزارش رس گ
ــده  ــداف هف ــاس اه ــر اس ــاب ب ــد کت ۱۷ جل

ــدار ــعه پای ــه توس گان
فروزانفــرد از برنامــه هــای دیگــر »کمیســیون  
را  آب«  و  زیســت  محیــط  پایــدار،  توســعه 
ــر مبنــای ۱۷  ایجــاد کتابچــه هــای مســتقل ب
ــدار برشــمرد و توضیــح داد:  هــدف توســعه پای
ــه توضیحــات  در ایــن کتابچــه هــا ضمــن ارائ
اولیــه، هــر جلــد بــر روی یکــی از ایــن اهــداف 
ــه هــای اجــرا شــده  متمرکــز مــی شــود. نمون
ــای  ــه ه ــر نمون ــه و اگ ــی ارائ ــق بین الملل موف
موفــق ملــی نیــز داریــم معرفــی خواهنــد 
ــوان »کتابچــه  ــه عن ــن کتابچــه هــا ب شــد. ای
راهنمــا« قابلیــت اســتفاده در ایــن حــوزه را دارا 

ــود. ــد ب خواهن
وی ادامــه داد: هــدف گــذاری مــا ایــن اســت 
ــم  ــاله بتوانی ــن دوره چهارس ــول ای ــه در ط ک
ــه ای را  ــدف کتابچ ــن ۱۷ ه ــه ای ــرای هم ب
ــادی  ــاالن اقتص ــار فع ــم و در اختی ــاده کنی آم

ــم. ــرار دهی ق

او افــزود: همچنیــن در نظــر داریــم بــه عنــوان 
ــه  ــواردی را ک ــاق م کمســیون مشــورتی در ات
ــطح  ــد در س ــی گردن ــوع برم ــن موض ــه ای ب
و  شناســی  ملــی  کار  و  کســب  و  اقتصــاد 
مطالعــه کنیــم و بــه عنــوان مشــاور در اختیــار 
ــم. ــرار دهی ــی ق ــاق بازرگان ــه ات ــت رییس هیئ

فروزانفــر بــا بیــان اینکــه بــه صــورت رســمی 
ــت  ــط زیس ــدار، محی ــعه پای ــیون  توس »کمیس
ــه  ــاز ب ــال ۹۸ آغ ــاه س ــهریور م و آب« از ش
ــادآور شــد: در ایــن مــدت  کار کــرده اســت، ی
ــا  ــی را ب ــه جامع ــدیم برنام ــق ش ــاه موف کوت
نظــر و مشــورت همــه اعضــای کمســیون 
ــتند،  ــال هس ــف فع ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ک
آمــاده کنیــم. در حــال حاضــر ایــن طــرح نــزد 
ــم  ــران ه ــاق ای ــای ات ــیون  ه ــت کمیس معاون
مصــوب شــده اســت. تولیــد محتــوا بــرای  آن 
در حــوزه هــای مختلــف آغــاز شــده. همچنیــن 
چندیــن گــزارش خــوب در صحــن کمیســیون  
ــا حاضــر  ــی آن ه ــات محتوای مطــرح و اطالع
شــده اســت و در حــال آمــاده ســازی اســت تــا 
بــه عنــوان محتــوای رســمی توســط مجموعــه 

ــد. ــار برس ــه انتش کمیســیون  ب
ــعه  ــوزه توس ــای ح ــتارتاپ ه ــه اس ــه ب توج

ــدار پای
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
موضــوع اســتارتاپ هــا در حــوزه توســعه پایدار، 
ــا در حــال شناســایی مجموعــه  ــان کــرد: م بی
ــر  ــز ب ــا تمرک ــد ب ــه بتوانن ــتیم ک ــی  هس های
حــوزه،  ایــن  مســائل  و  مشــکالت  رفــع 
فعالیــت هــای اســتارآپی را آغــاز کننــد. ســعی 
ــتاب دهی  ــرای ش ــه را ب ــا زمین ــم ت ــی کنی م
ــاده  ــان آم ــعه فعالیت هایش ــا توس ــا ی ــه آنه ب
ــن حــوزه  ــه NGU هــای ای ــا ب ــم. ضمن کنی
ــم و در حــال شناســایی آنهــا  هــم توجــه داری
ــر الزم  ــی و اگ ــا شناس ــداف م ــتیم. از اه هس
بــود رتبه بنــدی ایــن NGU هاســت تــا 
ــاالن  ــه فع ــار مجموع ــا در اختی ــات آنه اطالع
و  مــردان  دولــت  همینطــور  و  اقتصــادی 
ــد در  ــا بدانن ــرد ت ــرار گی ــور ق ــان کش حکمران
ــه  ــا چ ــی و ب ــروه های ــه گ ــا چ ــوزه ب ــن ح ای

ــتند. ــرف هس ــی ط ــت های ظزفی
حرکــت در مســیر اهــداف توســعه پایــدار 

ــت ــه دول ــه ب ــدون تکی ب
نایــب رئیــس »کمیســیون  توســعه پایــدار، 
محیــط زیســت و آب« در خصــوص تکیــه بــه 
حمایــت هــای مــادی و معنــوی دولــت در ایــن 
مســیر بیــان کــرد: مــا واقعــا هیــچ امیــدواری 
بــه اینکــه بخواهیــم ایــن موضــوع را در تعامــل 
بــا دولــت یــا مجموعــه هــای حاکمیتــی پیــش 
ــه در  ــی ک ــات مختلف ــم. موضوع ــم نداری ببری
ــت  ــرح اس ــی مط ــطح مل ــر در س ــال حاض ح
ــه  ــی ک ــادی و سیاس ــای اقتص ــاری ه و گرفت
ــای الزم را  ــه ه ــتیم  زمین ــه هس ــا آن مواج ب
ــداف  ــر اه ــرف دیگ ــد. از ط ــی کن ــاد نم ایج
ــت و  ــی اس ــن الملل ــی بی ــده اهداف ــرح ش مط

ــن  ــی از برخــی از عناوی ــای مختلف ــش ه خوان
ــاد  ــث ایج ــه باع ــود دارد ک ــداف وج ــن اه ای

ــود. ــی ش ــی م ــی در ســطح مل ــی های نگران
ــاء  ــوع ارتق ــال در موض ــرای مث ــزود: ب وی اف
برابــری  موضــوع  یــا  آموزشــی  وضعیــت 
ــرده  ــورد ک ــن مشــکالت برخ ــه ای جنســیتی ب
ــر  ــر تعابی ــن  از نظ ــن عناوی ــرای  ای ــم. ب ای
اســت،  متفــاوت  آنهــا  در  کــه  حاکمیتــی 
اســت  دارد و  الزم  نگرانــی هایــی وجــود 
ــا ســعی  ــر کار شــود. م ــن تعابی بیشــتر روی ای
داریــم کــه تمرکــز بــر روی اهدافــی کــه هیــچ 
تناقضــی بــا اهــداف ملــی و اهــداف حاکمیتــی 
ــی  ــم. م ــرار دهی ــت ق ــد را در الوی ــا ندارن م
ــرای  ــه ب ــا زمــان آمــاده شــدن زمین بایســت ت
آن اهدافــی کــه نیازمنــد محلــی شــدن دارنــد، 
بــر روی هــدف هایــی کــه در اهــداف توســعه 
خــود مــا بــه آنهــا توجــه شــده اســت، متمرکــز 
شــویم تــا نگرانــی هــای تعامــل بــا حاکمیــت 

ــد. ــته باش ــود نداش ــم وج ــت ه و دول
ــی و  ــداف مل ــترکات اه ــر روی مش ــز ب تمرک

ــدار ــعه پای ــی توس ــن الملل بی
فروزانفــرد ادامــه داد: متاســفانه بخاطــر همیــن 
چنــد آیتمــی کــه محــل اشــکال بــوده اســت، 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــی فوبی ــی نوع ــطح مل در س
ــای  ــوزه ه ــه ح ــی ک ــه نوع ــه ب ــکل گرفت ش
اســتفاده کــه  قابــل  و  بهره بــرداری  قابــل 
ــا  ــم در آنه ــی ه ــی خوب ــن الملل ــات بی تجربی
ــد مــورد اســتفاده قــرار  وجــود دارد و مــی توان

ــده اســت. ــر مشــکل ش ــم درگی ــرد ه گی
او در پایــان تاکیــد کــرد: مــا بــا فهــم درســت 
ــن  ــه ای ــبت ب ــه نس ــی ک ــوع و درک از موض
موضــوع در تعامــل بــا دولــت و حاکمیــت 
ــاد  ــدون ایج ــا ب ــم ت ــی کنی ــعی م ــم، س داری
ــترکات در  ــر روی مش ــز ب ــا تمرک ــیت ب حساس

ــم. ــداف گام برداری ــن اه ــیر ای مس
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ــاری و اقتصــادی  ــای تج ــگاه ه ــی بن ــئولیت های اجتماع ــه مس از جمل
ــن  ــت. در همی ــران اس ــی ای ــه ورزش ــکاران و جامع ــت از ورزش حمای
راســتا علیرضــا وظیفــه، مدیرعامــل ســازه گســتر ســایپا از الهــه قلــی 
فــالح عضــو تیــم ملــی اســکی نابینایــان و دارای لغــب شــجاع تریــن 

ــاز جهــان تجلیــل کــرد. اســکی ب
ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــا چه ــان ب همزم
ــان  ــایپا، میزب ــتر س ــازه گس ــل س ــه، مدیرعام ــا وظیف ــالمی علیرض اس
ــود و از وی  ــی الهــه قلــی فــالح ب هنرمنــد و ورزشــکار نابینــای زنجان
ــن  ــان ای ــره و کارکن ــت مدی ــاء هئی ــور اعض ــا حض ــمی ب ــی مراس ط

ــود. ــر نم ــرکت تقدی ش
ــر از شــجاعترین  مدیرعامــل ســازه گســتر درایــن مراســم ضمــن تقدی
ــاز نابینــای  جهــان گفــت: مــا درکنــار پرداختــن بــه  بانــوی  اســکی ب
ــه  ــور ک ــادی کش ــد اقتص ــه رش ــک ب ــی و کم ــد مل ــدس تولی ــر مق ام
درایــن مقطــع زمانــی جــزو بزرگتریــن رســالتهای بنگاههــای اقتصــادی 
و صنعتــی کشــور اســت، یــک وظیفــه بســیار مهــم بــر دوشــمان داریــم 

و آن اعتــالی فرهنــگ مســئولیت هــای اجتماعــی اســت.
ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــی چه ــزود: درحال ــه اف ــه در ادام وظیف

انقــالب را گرامــی میداریــم کــه جوانــان ایــن مــرز وبــوم علــی رغــم 
تمــام مشــکالت در عرصــه هــای مهــم ملــی و بیــن المللــی در حــوزه 
ــم الهــه  ــد و خان ــداز کــرده ان ــن ان ــران را طنی ــام ای هــای گوناگــون ن
قلــی فــالح از آن دســته فرزنــدان ایــن میهــن بــا صالبــت اســت کــه 
ــاده  ــر نه ــت س ــش پش ــدر خوی ــا اراده مقت ــت را ب ــای محدودی مرزه
وامــروز افتخــاره میزبانــی ایشــان را برعهــده داریــم تــا اعــالم نماییــم 
بــه عنــوان یــک بنــگاه صنعتــی همــواره بــر خــود الزم مــی دانیــم کــه 
از افتخــار آفرینــان و پرچــم داران کشــور بویــژه روشــندالن عزیــز کــه 

ــم. ــد، حمایــت نمایی ــرای ســربلندی کشــور مــی تپ قلبشــان ب
گفتنــی اســت، الهــه قلــی فــالح در رشــته ورزشــی دو ومیدانــی 
فعالیــت ورزشــی خــود را درســال ۱۳۸۷ آغــاز نمــوده اســت و از ســال 
۱۳۹۶ عضــو تیــم ملــی اســکی نابینایــان شــده و توانســته در مســابقات 
جهانــی آلمــان لقــب شــجاع تریــن اســکی بــاز را بــه خــود اختصــاص 
ــورد دار ۴۲ و ۷۲  ــز  رک ــکیت نی ــته اس ــن ، در رش ــد. وی همچنی ده

ــز هســت. ــو نی ــده پیان ــوده و نوازن ــر ب کیلومت
ــان آذری ،  ــه زب ــه س ــی ب ــان فارس ــر از زب ــه غی ــالح ب ــی ف ــه قل  اله

ــل دارد. ــلط کام ــی تس ــی و انگلیس آلمان

۲6

تجلیل علیرضا وظیفه 
از شجاعترین بانوی نابینای قهرمان اسکی جهان
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ــش  ــران نق ــزرگ ای ــهرهای ب ــوای ش ــی ه ــی در آلودگ ــل متنوع عوام
ــزل،  ــت دی ــوخت بی کیفی ــا س ــهرها ت ــه ش ــد بی برنام ــد. از رش دارن
افزایــش خودروهــای بی کیفیــت داخلــی و تــردد خودروهــای فرســوده. 
ایــن وضعیــت تنهــا مختــص پایتخــت نیســت و در کــرج، اراک، 
اصفهــان، قزویــن، مشــهد و تبریــز نیــز شــاهد آلودگــی هــوا و افزایــش 

ــتیم. ــا هس ــت آالینده ه غلظ

در شــهر بــی در و پیکــر تهــران توســعه شــهری نــه بــر مبنــای زیســت 
ــف  ــروت تعری ــدرت و ث ــع ق ــر اســاس مناف ــر ســاکنان آن، بلکــه ب بهت
ــای  ــاخت بزرگراه ه ــه س ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت. و ب ــده اس ش
ــا و  ــب برج ه ــم در قال ــروش تراک ــت ف ــه قیم ــا ب ــه و تونل ه دو طبق
ــود  ــی می ش ــهری معرف ــعه ش ــوان توس ــه عن ــاری ب ــای تج مجتمع ه
ــر شــدن فضــای تنفــس ســاکنین و ظهــور  ــه روز شــاهد تنگت و روز ب
ــای  ــاد منطقه ه ــد و ایج ــای بلن ــه و برج ه ــد طبق ــاختمان های چن س

ــران هســتیم. ــه ۲۲ ته ــل منطق ــد شــهری مث جدی
حفظ هوای پاک دغدغه صاحبان ثروت و قدرت نیســت

گســترده  مصــرف  به واســطه  هــوا  آلودگــی  عمــده  بخــش 

ســوخت های فســیلی به وجــود می آیــد. خودروهــای تک سرنشــین 
و موتورســیکلت های کاربراتــوری تــا ۱۰ درصــد در آلودگــی هــوا 
ــزایی در  ــهم بس ــز س ــنگین نی ــی س ــای دیزل ــد و خودروه ــر دارن تاثی
ــی)  ــد. ســازمان بهداشــت جهان ــا پــی ام ۵/۲ دارن توزیــع ذرات معلــق ب
ــرای ســالمت  ــده ای ب ــر از هــر آالین ــن ذرات را خطرناکت WHO(، ای
ــوده اند  ــهری فرس ــای ش ــی از اتوبوس ه ــش از نیم ــد. بی ــان می دان انس
و ایــن اتوبوس هــا همــراه کامیون هــا و خودروهــای دیزلــی، ۹۷درصــد 
ســهم تولیــد آلودگــی توســط خودروهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــید  ــالم س ــق اع ــش رو نیســت! طب ــم در پی ــنی ه ــده روش ــرا آین ظاه
ــی در یکصــد و هشــتاد و دومیــن جلســه شــورای  آرش حســینی میالن
ــه  ــوس ب ــتگاه اتوب ــه ۳۰۰ دس ــر  روزان ــال حاض ــران، در ح ــهر ته ش
ــال ۱۴۰۲  ــوند و س ــف می ش ــهر متوق ــطح ش ــودگی در س ــل فرس دلی
ــاوگان ، ۸۹ درصــد اتوبوس هــای پایتخــت  ــا فــرض عــدم افزایــش ن ب
ــروز حناچــی، شــهردار تهــران در  ــه پی ــه گفت ــود. ب ــد ب فرســوده خواهن
ــود  ــر نب ــا به خاط ــز، اتوبوس ه ــاه نی ــه ۱۵ آذرم ــای نمازجمع ــه ه خطب
اعتبــارات نوســازی نشــده اســت. و خــط متــرو نیازمنــد ۲هــزار واگــن 
قطــار اســت تــا ظرفیــت آن از ۲میلیــون مســافر بــه ۷میلیــون افزایــش 

حفظ هوای پاک؛ 
باری بر دوش همه و هیچ کس!



بهار ۹۹

۲8

تابستان 97

۲8

ــه  ــدی را ب ــوس جدی ــچ اتوب ــت هی ــه دول ــال اســت ک ــا ۸ س ــد.  ام یاب
شــهرداری تهــران تحویــل نــداده. در ایــن میــان آنچــه عجیــب اســت 
ــرای  ــر دوده ب ــذف فیلت ــا ح ــوری ب ــاون اول ریاســت جمه ــت مع موافق
ــل  ــه دلی ــت ب ــش قیم ــه افزای ــه بهان ــی ب ــواری دیزل ــای س خودروه
ــی  ــای دیزل ــزوز خودروه ــتم اگ ــا، در سیس ــن فیلتره ــت. ای تحریم هاس
حــدود ۸۵ درصــد از دوده هــای خروجــی را حــذف می کننــد و در 

ــد. ــز می رس ــد نی ــه ۱۰۰ درص ــی ب ــزان گاه ــن می ــاص ای ــرایط خ ش
ــکار  ــا پیمان ــود. شــهرداری ب ــاه ب ــز کوت عمــر دوچرخه هــای نارنجــی نی
ــوچ  ــه کالنشــهرهای دیگــر ک ــا ب ــن دوچرخه ه ــق نرســید و ای ــه تواف ب
کردنــد. هرچنــد بــا توجــه بــه ممنوعیــت اســتفاده از ایــن وســیله بــرای 
ــه نظــر نمی رســد تاثیــر  ــان، ب حداقــل نیمــی از افــراد جامعــه یعنــی زن

چندانــی بــر نحــوه رفــت و آمــد شــهروندان داشــته باشــد!
آلودگی هوا در اتوبان

همچنیــن بــا وجــود گذشــت بیــش از ۳۰ ســال از مصوبــه انتقــال صنایــع 
ــون از ســوی دســتگاه های  ــن قان ــوز ای ــده از تهــران هن ــادن آالین و مع
ــت زور  ــوان گف ــه می ت ــت ک ــت. و اینجاس ــده اس ــی نش ــئول اجرای مس
ــع  ــر دو درواق ــا ه ــد و ی ــدرت می چرب ــان ق ــر صاحب ــروت ب ــان ث صاحب

ــکه اند. ــک س دو روی ی
ــتگاه  ــی ۱۸دس ــل ناهماهنگ ــه دلی ــد ب ــر می رس ــه نظ ــال ب ــر ح ــه ه ب
متولــی مقابلــه بــا آلودگــی هــوا یعنــی وزارت کشــور، وزارت راه و 
ــت، وزارت  ــت، وزارت نف ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــازی، س شهرس
ــان و  ــت، درم ــرو، وزارت بهداش ــارت، وزارت نی ــدن و تج ــت، مع صنع
ــروی  ــور نی ــس راه ــتاندارد، پلی ــی اس ــازمان مل ــکی، س ــوزش پزش آم
و  انتظامــی، وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
آبخیــزداری، ســازمان هواشناســی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات، 
ــازمان  ــا، س ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــی، س ــرژی اتم ــازمان ان س

ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــوخت، معاون ــرف س ــازی مص بهینه س
ــال  ــوب س ــاک مص ــوای پ ــون ه ــیما و ...، قان ــدا و س ــوری و ص جمه
۱۳۹۶ هیــچ تاثیــر علمــی، عملــی و اجریــی نداشــته و همــه دســت بــه 
دســت هــم دادنــد تــا مــا توانســتیم آذر مــاه امســال بــه رتبــه دومیــن 

ــل شــویم! ــان نائ ــوده  جه شــهر آل
نقش شــهروندان در حفظ هوای پاک

امــا پرســش اساســی ایــن اســت: نقــش مــا بــه عنــوان عضــوی از ایــن 
جامعــه در ایجــاد و تــداوم ایــن ناهماهنگی هــا و کــم کاری هــا چیســت 

ــر ایــن آلودگــی چــه کرده ایــم؟ و  مــا بــه عنــوان شــهروندان در براب
هرچنــد اصــوال زمانــی شــهروندان بــرای حــل یــک مشــکل پیــش قــدم 
ــف  ــرای وظای ــز در اج ــی نی ــتگاه های متول ــد دس ــه بدانن ــوند ک می ش
ــی  ــدام عمل ــای اق ــه ج ــا ب ــئولین م ــی مس ــتند، ول ــم هس ــود مصم خ
ــا در حــال  ــد و ی ــاران بیای ــاد و ب ــه دعــا شــده اند کــه ب عمــال دســت ب

ــئولیت. ــار مس ــردن از ب ــانه خالی ک ــتند و ش ــکالت هس ــی مش بازگوی
امــا آیــا ایــن مســئولین بخشــی جــدا از همیــن مردمنــد؟ آیــا از کــره ای 
ــان  ــوار آن ــان خ ــکای جه ــا آمری ــده اند؟ آی ــاب ش ــران پرت ــه ای ــر ب دیگ
را فرســتاده؟ یــا نــه! از بطــن همیــن جامعــه درآمده انــد، همینجــا رشــد 
کــرده، بــزرگ شــده و بــه عنــوان یــک مســئول و نماینــده مســتقیم یــا 
ــا انتخــاب شــده اند؟  ــن خــود م ــا و از بی غیرمســتقیم از طــرف خــود م
ــدر و مادرهــای خــود مــا  ــدان پ در همیــن جامعــه تربیــت شــده و فرزن
ــا  ــروز م ــرن ام ــت مدی ــئول تربی ــا مس ــته م ــل گذش ــا نس ــتند؟ آی هس
نبودنــد؟ بــر فــرض محــال الــزام سیاســی و اجتماعــی نباشــد، امــا آیــا 

ــد؟ ــز ندارن ــا وجــدان کاری و مســئولیت شــخصی نی ــران م مدی
ــش  ــدر خــود را در ایجــاد مشــکالت پی ــوان شــهروندان چق ــه عن ــا ب م
ــرایط  ــن ش ــا در ای ــی م ــئولیت اجتماع ــم؟ مس ــئول می دانی ــده مس آم
ــه  ــه آینــده چقــدر مســئولیم؟ مســئولیت اجتماعــی ب چیســت؟ نســبت ب
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ــه  ــه در جامع ــی اســت ک ــه اتفاقات ــدی هــر شــخص ب ــای عالقه من معن
ــکالت  ــی از مش ــل برخ ــرای ح ــال ب ــرکت فع ــن ش ــد و همچنی می افت
محلــی اســت. مســئولیت اجتماعــی فــردی شــامل مشــارکت هــر فــرد 
ــئولیت  ــاس مس ــد و اس ــی می کن ــه در آن زندگ ــت ک ــی اس در اجتماع
ــراد تشــکیل شــده  ــرا هــر اجتماعــی از اف اجتماعــی گروهــی اســت زی

اســت.
ــه ای  ــال جامع ــود در قب ــای مســئولیت خ ــا ایف ــه ب ــا هســتیم ک ــن م ای
ــرای  ــر ب ــر ایجــاد محیطــی بهت ــم، عــالوه ب کــه در آن زندگــی می کنی
خــود، فرزندانمــان را نــه فقــط بــا شــعار بلکــه بــا عملکــرد خــود نســبت 
ــه درســتی تربیــت می کنیــم. فرزندانــی  ــه جامعــه و محیــط اطــراف ب ب
کــه شــاید در آینــده ای نچنــدان دور در ســطوح مختلــف جــای همــان 
مدیرانــی را کــه امــروز تکیــه بــه صندلــی پشــت بلنــد خــود داده و بــه 
جــای حــل بحــران، بــه دنبــال شــانه خالــی کردنــد، خواهنــد گرفــت. اما 
آیــا نســل آینــده مــا عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت؟ آیــا نســبت بــه 

ــا آموختــه اســت؟ مســائل جامعــه مــا حــس مســئولیت دارد؟ آی
آلودگی هوا و کودک

بــرای مثــال ایــن روزهــا شــاهد تعطیلــی مــدارس بــرای قــرار نگرفتــن 
ــوای  ــرض ه ــاس در مع ــای حس ــی از گروه ه ــوان یک ــه عن ــودکان ب ک
ــاخص  ــه ش ــود ک ــرایطی الزم می ش ــر در ش ــن ام ــتیم. ای ــوده هس آل
ــرای گروه هــای حســاس می رســد  ــه وضعیــت ناســالم ب کیفیــت هــوا ب
ــا  ــود. ام ــم می ش ــا حاک ــرما و وارونگــی دم ــل س ــدار بدلی ــرایط پای و ش
ــظ  ــرای حف ــالش ب ــای ت ــه ج ــه ب ــم ک ــی را می بینی ــر روز مادران ه
ســالمت جســمی و تربیــت حــس مشــارکت اجتماعــی کــودکان خــود، 
ایــن تعطیلــی را غنیمتــی بــه حســاب مــی آورنــد و دســت فرزندانشــان 
را می گیرنــد و راهــی بــازار مــی شــوند! شــلوغی متــروی ۱۵ خــرداد در 

ایــن روزهــا گــواه ایــن موضوســت.
و یــا چنــد درصــد از مــا  اطــالع داریــم کــه از ســال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دی 
ــه عنــوان »روز هــوای پــاک« نامگــذاری شــده اســت؟ یکــی از  مــاه ب
اهــداف اصلــی ایــن نامگــذاری ایجــاد حساســیت در بیــن اقشــار مختلف 
ــاک  ــوای پ ــظ ه ــرای حف ــالش ب ــب مشــارکت در ت ــه جهــت جل جامع
ــت  ــک نشس ــن روز در ی ــا ای ــر از م ــد نف ــا چن ــت. ام ــده اس ــوان ش عن
ــی را  ــا مطلب ــه ی ــک مقال ــل ی ــا حداق ــم ی ــش شــرکت می کنی ــا همای ی
ــل  ــا حداق ــم ت ــود می خوانی ــته می ش ــن روز نوش ــبت ای ــه مناس ــه ب ک

ــرای ســالمتی خودمــان الزم اســت کســب کنیــم؟ اطالعاتــی را کــه ب
ــه  ــور ب ــان مجب ــود و متخلف ــرا نش ــرد اج ــاری زوج و ف ــرح اجب ــر ط اگ
ــود را  ــودروی خ ــد خ ــد حاضرن ــد درص ــند، چن ــه نباش ــت جریم پرداخ
ــد؟  ــتفاده کنن ــی اس ــه عموم ــایل نقلی ــد و از وس ــا بگذارن در پارکینگ ه
ــام  ــه آمــار عجیــب ثبت ن ــا توجــه ب ــه ایــن ســوال ب متاســفانه جــواب ب

ــودرو اصــال ســخت نیســت! ــد خ ــی خری ــای اینترنت ه
ــس  ــات مجل ــم. انتخاب ــگاه کنی ــاله ن ــه مس ــر ب ــی جدی ت ــد کم بیایی
شــورای اســالمی و مجلــس خبــرگان را در پیــش داریــم. مســئله ارائــه 
ــرای حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آلودگــی هــوا از ســوی  برنامــه ب
ــود  ــای خ ــا در انتخاب ه ــر دارد؟ آی ــا تاثی ــدر در انتخــاب م ــا چق نامزده
ــوان عضــوی از  ــه عن ــا ب ــم ی ــرار می دهی ــد نظــر ق ــه را م ــع جامع مناف
ــی  ــا حت ــروه و ی ــاح و گ ــع جن ــی مناف ــت زده ایران ــه سیاس ــک جامع ی
منافــع شــخصی خــود را در نظــر می گیریــم. انتخابــات مجلــس 
شــورای اســالمی،  شــورای شهروروســتا، ریاســت جمهــوری و خبــرگان 
رهبــری بیشــترین نقــش را در اداره کشــور ایفــاء مــی کنــد. آنچــه مــا 
ــران و  ــدگان، مدی ــی نماین ــتیم نشــان دهنده بی کفایت ــاهد هس ــروز ش ام
مســئولینی اســت کــه مــا خــود مســتقیم یــا غیــر مســتقیم انتخابشــان 
ــی،  ــی و اجتماع ــعه فرهنگ ــه، تحــوالت و توس ــاختار جامع ــم. س کرده ای
ــه در  ــی ک ــه انتخاب های ــه ب ــه و هم شــرایط اقتصــادی و سیاســی، هم

ــتگی دارد. ــم بس ــام می دهی ــف انج ــع مختل مقاط

ــه  ــم ب ــا می توانی ــر اســت و هــر کــدام از م ــدام در حــال تغیی ــه م جامع
طــرق مختلــف در ایــن تغییــر شــرکت کنیــم. هــر یــک از مــا در قبــال 
ــن  ــت ای ــر اس ــئولیم و بهت ــتیم مس ــوی از آن هس ــه عض ــی ک اجتماع
ــر اســت  ــه بهتریــن شــکل انجــام دهیــم. بهت مســئولیت اجتماعــی را ب

همــه مــا کاری بــه جــز شــکایت کــردن هــم انجــام دهیــم.
حفــظ محیــط زندگــی ســالم و یــا بهتــر اســت بگوییــم بازگــردادن محیط 
زندگــی ســالم وظیفــه تــک تــک ماســت. هــر کــدام از مــا بــه عنــوان 
ــفانه  ــا متاس ــم. ام ــر دوش داری ــم را ب ــاِر مه ــن ب ــه ای ــوی از جامع عض
ــراد جامعــه هرکــدام ســعی  ــه نظــر می رســد چــه مســئولین و چــه اف ب
دارنــد بــه طریقــی ایــن بــار آلودگــی هــوا را از دوش خــود بردارنــد و بــر 

گــردن دیگــری بیاندزنــد.
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توســعه پایــدار در یــک جامعــه فقــط بــا پایبنــد بــودن همــه شــهروندان 
آن بــه مســئولیت خــود در مقابــل جامعــه، محیــط زیســت و نســل های 
آینــده ممکــن خواهــد بــود. تفکیــک زبالــه در منــازل از مصادیــق عینــی 

عمــل بــه ایــن مســئولیت اجتماعــی اســت.
ــر  ــدون در نظ ــه ب ــدار در جامع ــعه پای ــران توس ــده صاحبنظ ــه عقی ب
ــن  ــی ممک ــتی و اجتماع ــط زیس ــادی، محی ــه اقتص ــه جنب ــن س گرفت
ــورهای  ــوص در کش ــروزه بخص ــه ام ــن نظری ــر ای ــه ب ــا تکی ــت. ب نیس
ــا  ــت آنه ــرژی و بازیاف ــواد و ان ــرف م ــی در مص ــعه یافته صرفه جوی توس
ــع از  ــت. در واق ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــهری م ــماندهای ش از پس
مهمتریــن وجــوه توســعه پایــدار را می تــوان لــزوم توجــه بــه مدیریــت 
مــواد زائــد و پیشــگیری از انــواع آلودگی هــای زیســت محیطــی ناشــی 
ــن  ــره زمی ــدود ک ــع مح ــلما مناب ــمرد. مس ــده برش ــای تولیدش از زباله ه
ــز  ــماند نی ــود و پس ــد ب ــدی نخواه ــل های بع ــای نس ــخگوی نیازه پاس
ــود.  ــا می ش ــش آلودگی ه ــی و افزای ــع طبیع ــن مناب ــن رفت ــث از بی باع
ــط  ــه محی ــم از جنب ــادی و ه ــه اقتص ــم از جنب ــماند ه ــت پس مدیری

ــت اســت. ــا اهمی ــی بســیار ب زیســتی و اجتماع
بــروز  باعــث  خانگــی  پســماندهای  تولیــد  بی ســابقه  افزایــش 
ــده  ــعه ش ــال توس ــورهای در ح ــژه در کش ــه وی ــادی ب ــای زی چالش ه
ــع،  ــن جوام ــت در ای ــف مدیری ــه ضع ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ و ب
ــور  ــن فاکت ــهروندان مهمتری ــی ش ــد اجتماع مســئولیت فرهنگــی و تعه
ــی  ــی زندگ ــای اجتماع ــت. نیازه ــزرگ اس ــش ب ــن چال ــل ای ــرای ح ب
ــران شــهری  ــرای مدی ــی را ب ــد تعهدات شــهری در جامعــه امــروز هرچن
ــه  ــهروندان ب ــرای ش ــی را ب ــار آن تکالیف ــا در کن ــد ام ــاب می کن ایج
همــراه دارد. حــس مســئولیت، دلســوزی، همــکاری و مشــارکت آگاهانــه 
شــهروندان توســعه و آرامــش در حیــات اجتماعــی را موجــب می شــود. 
و در جلــب ایــن مشــارکت آمــوزش و فرهنگســازی نقشــی مهــم دارد. 

ــاند  ــاور رس ــن ب ــه ای ــردم را ب ــوان م ــت می ت ــازی درس ــا فرهنگ س ب
ــت آن از مقوله هــای مهــم زیســت محیطی  ــه و بازیاف ــک زبال کــه تفکی
ــل  ــواد قاب ــه م ــدد ب ــل مج ــت تبدی ــا  قابلی ــت. زباله ه ــادی اس و اقتص
اســتفاده را دارنــد و از ایــن طریــق می تــوان گام مثبتــی در راه اقتصــاد 

ــی کشــور برداشــت. مقاومت
در ایــن زمینــه مشــارکت مردمــی بــا قبــول مســئولیت اجتماعــی افــراد 
ــه در  ــک زبال ــق تفکی ــط زیســت از طری ــه، شــهر و محی ــر جامع در براب
ــدف  ــا ه ــدا ب ــک از مب ــود. تفکی ــن می ش ــا ممک ــی خانه ه ــدا یعن مب
ــه  ــت آن ب ــهری و برگش ــای ش ــده ای از زباله ه ــش عم ــت بخ بازیاف
چرخــه تولیــد و مصــرف مجــدد، کاهــش چشــمگیر حجــم و وزن 
زباله هــای شــهری، کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه جمــع آوری 
ــک  ــواد تفکی ــب از م ــل کس ــادی قاب ــع اقتص ــد، مناف ــواد زائ ــع م و دف
شــده، صرفه جویــی در اراضــی مــورد نیــاز بــرای دفــن زبالــه و 
کاهــش هزینه هــای مربــوط و بــه عبــارت دیگــر دســتیابی بــه اهــداف 

اقتصــادی، بهداشــتی و زیســت محیطی انجــام می گیــرد.
ــاب  ــت ایج ــط زیس ــن و محی ــل زمی ــا در مقاب ــی م ــئولیت اجتماع مس
می کنــد تــا آلودگی هــای ایجــاد شــده بــه دلیــل غالــب شــدن فرهنــگ 
مصرف گرایــی، ورود انــواع مــواد شــیمیایی و ســموم در زباله هــای 
شــهری و تولیــد میلیون هــا تــن زباله هــای آلــوده بیمارســتانی و 
صنعتــی را بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار دهیــم. بســیاری از ایــن 
ــا  ــوند و ی ــی وارد نمی ش ــای طبیع ــن و امح ــه دف ــوالت در چرخ محص
ــه و ورود  ــرای تجزی ــا هــزاران ســال را ب ــادی حتــی ت زمــان بســیار زی

ــد. ــاز دارن ــه ایــن چرخــه نی ب
ــه یــک مخاطــره ملــی تبدیــل  ــه در کشــور مــا ب امــروزه تفکیــک زبال
شــده اســت. متاســفانه شــهروندان مــا تــالش چندانــی در ایــن زمینــه 
ــبی  ــازی مناس ــم نتوانســته اند فرهنگ س ــد و مســئولین شــهری ه ندارن

خشک و تر طالی کثیف را جدا کنیم
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داشــته باشــند. نتیجــه ســوء مدیریــت و عــدم مشــارکت مردمــی همــان 
چیــزی اســت کــه اکنــون کشــور مــا بــا آن دســت بــه گریبــان اســت. 
ــع، آلودگــی هــوا و محیــط زیســت، فضــای ناســالم  از بیــن رفتــن مناب
ــا و  ــزرگ، خشــک شــدن رودخانه ه ــی بخصــوص در شــهرهای ب زندگ

تاالب هــا و ... .
روش تفکیک زباله در مبدا

ــر اســت، امــا  ــه کمت ــد زبال ــرای تولی ــد بهتریــن کمــک تــالش ب هرچن
ــه  ــت زبال ــه بازیاف ــه چرخ ــد ب ــز می توان ــدا نی ــا در مب ــازی زباله ه جداس
ــر   ــک و ت ــه خش ــک زبال ــن تفکی ــاده ترین راه ممک ــد. س ــک کن کم
ــد و  ــادت مفی ــک ع ــه ی ــام دادن آن، ب ــار انج ــد ب ــا چن ــه ب ــت ک اس

ــد. ــد ش ــل خواه ــره تبدی روزم
بیشــترین زباله هــای تولیــدی در منــزل زباله  هــای خشــک هســتند کــه 
می تواننــد دوبــاره وارد چرخــه تولیــد شــوند. کاغــذ و مقــوا )ماننــد انــواع 
روزنامــه، مجلــه، کتــاب، دســتمال کاغــذی، عکــس، بســته های کاغــذی 
ــرغ(،  ــانه تخم م ــاس،  ش ــش و لب ــیرینی، کف ــه ش ــوه، جعب ــیر و آب می ش
ــد روکش هــا و کیســه های پالســتیکی،  ــواع ظــروف پالســتیکی )مانن ان
ــد  ــزات )مانن ــفنج(، فل ــر و اس ــواع اب ــتیکی و ان ــیله پالس ــوع وس ــر ن ه

ــپزخانه،  ــزی آش ــایل فل ــرو، رب، وس ــزی، کنس ــای فل ــواع قوطی ه ان
شــیرآالت، لوله  هــا و توری  هــای فلــزی، انــواع وســایل از جنــس 
ــواع  ــد ان ــه )مانن ــی(، شیش ــای آلومینیوم ــن و فویل  ه ــدن، آه ــس، چ م
ــرامیک،  ــه، س ــنت، آین ــاده و فلورس ــای س ــه ای، المپ  ه ــروف شیش ظ
ــه و  ــای کهن ــواع لباس ه ــد ان ــرم )مانن ــوجات و چ ــور(، منس ــی، بل چین
ــواع وســایل پارچــه  ای، کیــف و کفش هــای از  پارچه هــای مســتعمل، ان
ــواع  جنــس پارچــه و چــرم، البســه و وســایل چرمــی(، چــوب )ماننــد ان
جعبه  هــای چوبــی، شــاخه و بــرگ درخــت، مبــل،  میــز، وســایل چوبــی 
آشــپزخانه( و لــوازم الکتریکــی و الکترونیکــی )مانندســیم، کابــل، پریــز، 
ــر،  ــوازم کامپیوت ــاعت، ل ــاب، س ــین حس ــت، ماش ــوار کاس ــی دی، ن س
چــراغ قــوه، انــواع باتــری، تلفــن، تلویزیــون و انــواع وســایل برقــی( در 

ــد. ــای می گیرن ــک ج ــای خش ــته زباله ه دس
زباله های تَــر بیشــتر شــامل پســماندهای غذایــی می شــود ماننــد 
ــرغ، ماهــی، روغن هــای خوراکــی ســوخته  ــج، خــورش، گوشــت، م برن
ــیاری از  ــور بس ــالف تص ــر خ ــبزی. ب ــوه و س ــواع می ــده، ان ــد ش و فاس
ــر  ــادی از نظ ــیار زی ــوده و ارزش بس ــادپذیر ب ــر، فس ــای ت ــا زباله ه م
اســتفاده مجــدد و بازیافــت دارنــد. از زباله هــای تــر می تــوان بــه 
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ــتفاده  ــت اس ــود و کمپوس ــواع ک ــد ان ــی در تولی ــماند بازیافت ــوان پس عن
ــران  ــاک و جب ــالح خ ــرای اص ــت ها ب ــا و کمپوس ــن کوده ــرد. از ای ک

ــد. ــتفاده می کنن ــه از آن اس ــت رفت ــی از دس ــواد غذای م
ــای  ــاک از زباله ه ــای خطرن ــک زباله ه ــزوم تفکی ــه ل ــل توج ــه قاب نکت
ــاک  ــواد خطرن ــامل م ــا ش ــوع از زباله ه ــن ن ــت. ای ــک اس ــر و خش ت
ــاک  ــواع میکــروب و باکتری هــای خطرن ــروز ان ــه باعــث ب می شــوند ک
هســتند. همچنیــن، زباله هایــی کــه بــا قــرار گرفتــن در معــرض 
نــور و حــرارت گازهــای مضــر و خطرنــاک تولیــد می کننــد یــا 
ــواع  ــی ان ــتانی و حت ــماندهای بیمارس ــیاری از پس ــد. بس ــش می گیرن آت
باتری هــای یکبــار مصــرف در صــورت رعایــت نکــردن اصــول ایمنــی 
ــری  ــت محیطی جبران ناپذی ــرات زیس ــد خط ــا می توانن ــع آنه ــرای دف ب

ــد. ــار آورن ــه ب ب
الگویــی برای ما برای درک لزوم تفکیک زباله

در برخــی از کشــورها تفکیــک زبالــه اجبــاری اســت و رعایــت نکــردن 
آن جریمــه و مجــازات دارد. در کشــورهایی کــه منابــع طبیعــی کمتــری 
دارنــد بازیافــت زبالــه راه حلــی بــری تولیــد محســوب می شــود. اهمیــت 
بازیافــت زبالــه در رشــد میــزان تولیــد بــه انــدازه ای مهــم اســت کــه بــه 
زبالــه لغــب »طــالی کثیــف« را داده انــد. در ایــن جوامــع هــم مســئولین 
ــه،  ــل جامع ــود در مقاب ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــهروندان ب ــم ش و ه
ــهر  ــه آن ش ــن نمون ــد. بهتری ــده پایبندن ــل های آین ــت و نس محیطزیس
کوچــک »کامیکاتســو«  اســت کــه در جنــوب غربــی کشــور ژاپــن و در 
جزیــره »شــیکوکو« واقــع شــده. »کامیکاتســو« بــه »شــهر بــی زبالــه« 
ــرای  ــه ب ــی ک ــاکنین آن و اهمیت ــی س ــوه زندگ ــه و نح ــهرت یافت ش
مســاله بازیافــت قائــل هســتند، بــه الگویــی بــرای تمــام شــهرهای دنیــا 
تبدیــل گشــته اســت. ایــن شــهر در حــدود ۱۷۰۰ نفــر جمعیــت دارد و 
ــک  ــزل تفکی ــود را در من ــای خ ــت زباله ه ــاکنین آن می بایس ــام س تم

ــا درب هایشــان  ــی الزم اســت بطری هــا شســته شــوند و ی ــد. حت نماین
ــچ  ــو« هی ــود. در »کامیکاتس ــک ش ــز تفکی ــف نی ــای مختل ــه رنگ ه ب
ــازل  ــا از من ــردن زباله ه ــع ک ــرای جم ــه ای ب ــع آوری زبال ــین جم ماش

مســکونی وجــود نــدارد.
ــا همــکاری و  کشــورهای ســوئیس، دانمــارک، آلمــان و ســنگال نیــز ب
مشــارکت شــهروندان و همینطــور بــا مدیریــت درســت و بــا برنامه ریــزی 
دقیــق مســئوالن و ایجــاد سیســتم دقیــق بازیافــت پســماندها از جوامــع 

پیشــرو در ایــن زمینــه هســتند.
ــت  ــواد بازیاف ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــع طبیع ــی در مصــرف مناب صرفه جوی
ــالح  ــد، اص ــوالت جدی ــد محص ــام در تولی ــواد خ ــای م ــه ج ــده ب ش
الگــوی مصــرف و صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی بــا صــرف انــرژی 
ــی  ــری از فضای ــا بهره ب ــط  زیســت ب ــظ محی ــد و حف ــرای تولی ــر ب کمت
ــد  ــن فوای ــای روش ــا از نمونه ه ــن زباله ه ــرای دف ــر ب ــب کمت ــه مرات ب
بازیافــت زبالــه اســت. بــرای مثــال تولیــد آلمینیــوم از آلمینیــوم بازیافــت 
شــده نســبت بــه تولیــد آلمینیــوم از ســنگ معــدن، ۹۰ درصــد انــرژی 

ــری الزم دارد. کمت
ــر  ــم از نظ ــر ه ــهری پاک ت ــتن ش ــر داش ــگاه محدودت ــک ن ــا در ی ام
آلودگــی محیطــی و هــم از نظــر اجتماعــی حــق طبیعــی همــه 
ــوع مخــازن زباله هــا، شــیوع بیمــاری و  ــوی نامطب ماســت. استشــمام ب
ــات مــوزی و همچنیــن دیــدن صحنه هایــی  مشــاهده حشــرات و حیوان
ــل  ــای قاب ــرای جســت و جــوی زباله ه ــه ب ــرادی ک تاســف برانگیز از اف
ــدا از  ــده اند، ج ــم ش ــه خ ــازن زبال ــت درون مخ ــرای بازیاف ــروش ب ف
اینکــه نشــانه ای از ســوء مدیریت شــهری اســت، عــدم آگاهــی و  عمــل 
شــهروندان بــه وظایــف شــهروندی و مســئولیت اجتماعــی خــود را نیــز 

ــد. ــان می ده نش
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نویسنده: مینا قلیچ خان
ــی  ــه خوب ــر ب ــه وضعیــت محیــط زیســت در ســال های اخی ــا توجــه ب ب
در می یابیــم کــه مســئولیت پذیری اجتماعــی یکــی از مهمتریــن و 
ــود  ــوب می ش ــت محیطی محس ــای زیس ــر رفتاره ــل تغیی ــن عل مؤثرتری
و رشــد ســریع مشــکالت محیــط زیســتی یکــی از عوامــل مهــم تهدیــد 

کننــده و خطرنــاک بــرای جوامــع بشــری اســت.
مزایــای حاصــل از اجــرای ایــن مســئولیت اجتماعــی بــرای شــرکت ها 
ــش  ــت محیطی و افزای ــوآوری زیس ــش ن ــت، افزای ــود کیفی ــامل بهب ش
وفــاداری نــه تنهــا شــامل کارکنــان مــی شــود بلکــه مشــتریان و پیمــان 

ــرد. ــر می گی ــز درب کاران  را نی

مسئولیت اجتماعی
 و لزوم حفظ محیط زیست
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آلودگی محیط زیســت از مهمترین معضالت جامعه بشری
ایــن در حالــی اســت کــه مســئله آلودگــی محیــط زیســت از مهمتریــن 
ــه  ــران ب ــود و در ای ــوب می ش ــروز محس ــری ام ــه بش ــالت جامع معض
قــدری شــدت یافتــه اســت کــه پایتخــت ایــن کشــور بــه عنــوان یکــی 

ــده. ــناخته ش ــان ش ــهرهای جه ــن ش از آلوده تری
ــان ها و  ــه انس ــرد ک ــا ک ــورت معن ــن ص ــه ای ــوان ب ــئولیت را می ت مس
ــه مســائل اجتماعــی،  ــا حساســیت و توجــه نســبت ب ــد ب ســازمان ها بای
فرهنگــی و محیطــی رفتــار کننــد. می تــوان گفــت مســئولیت اجتماعــی 
در هــر حــوزه، تعریفــی خــاص، بــر اســاس همــان حــوزه فعالیــت دارد؛ 
 CSR ــار ــه اختص ــئولیت ب ــن مس ــه ای ــرکت ها ب ــوزه ش ــاًل در ح مث
ــال  ــد در قب ــه تعه ــی اســت؛ از جمل ــای مختلف ــد و دارای بنده می گوین
رعایــت عدالــت، تعهــد در قبــال نیازهــای ضــروری کارمنــدان، تعهــد در 

ــه محصــوالت ســالم و ... . قبــال ارائ
اکنــون بــی جــا نیســت کــه بــه کتــاب مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای 
اقتصــادی اشــاره کنیــم کــه اهــم مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ها 

در جامعــه، محیــط زیســت، و ســازمان را در  ۵ گــروه جــا داده اســت:
ــه  ــت و جامع ــط زیس ــرکت و محی ــترک ش ــی مش ــئولیت اجتماع مس

ــا( ــن آنه ــی بی ــه ای مثلث ــود رابط )وج
مســئولیت اجتماعــی شــرکت در محیــط زیســت )جلوگیــری از آلودگــی 

ــود( ــع موج زیســت محیط، حفاظــت از مناب
ــت  ــن جمعی ــادل بی ــه )ایجــاد تع مســئولیت اجتماعــی شــرکت در جامع

ــط زیســت( و محی
ــت  ــل رقاب ــه اص ــه ب ــازمان )توج ــرکت در س ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــی(. ــردم محل ــرای م ــتغال ب ــاد اش ــرکت ها و ایج ــان ش ــه می عادالن

ســایر مــوارد مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها )تقویــت نهادهــای 
ــا آنــان، تدویــن مفــاد  مدنــی و محلــی، دعــوت از نخبــگان و گفتگــو ب

ــناد( ــا و اس ــاد قرارداده ــی در انعق ــئولیت اجتماع مس
در جهــان امــروز، مســئله آلودگــی یکــی از مهمتریــن و حادترین مشــکل 
تمــدن انســانی اســت و نقــش انســان در آلودگــی محیــط زیســت بســیار 
چشــم گیر اســت. امــام علــی علیــه الســالم ایــن پیوســتگی بیــن انســان 
و طبیعــت را بدیــن صــورت بیــان مــی کنــد: »تقــوا پیشــه کنیــد در حــق 
ــرزمین ها و  ــی از س ــتید حت ــئول هس ــما مس ــه ش ــهرها ک ــدگان و ش بن

چهارپایان«.
مهمترین وظیفه ما در حفاظت از محیط زیســت

ــه دوران  ــر ک ــر حاض ــت در عص ــط زیس ــت از محی ــه حفاظ ــن گون بدی

ــی  ــا آلودگی هــای زیســت محیطی اســت، یــک ضــرورت حیات ــارزه ب مب
بــه شــمار مــی رود. در یــک نــگاه کالن، هیــچ کــدام از ایــن آلودگی هــا 
ــا دیگــر آســیب های  ــاط ب ــدون ارتب ــه صــورت منفــرد و ب و آســیب ها ب
زیســت محیطی اتفــاق نیفتاده انــد. شــاید مهمتریــن وظیفــه مــا در 
ــردم  ــن باشــد کــه در گام اول آگاهــی م ــط زیســت ای حفاظــت از محی
ــی  ــع یعن ــم، در واق ــات وحــش افزایــش دهی ــه اهمیــت حی را نســبت ب
آگاهــی دادن نســبت بــه همــه گیاهــان و جانــوران کــه انســان در ایجــاد 

و رشــد آنهــا نقشــی نــدارد.
محیــط زیســت مــا را مجموعــه ای از عوامــل فیزیکــی خارجــی و 
ــد و  ــا هــم در کنــش هســتند، تشــکیل می دهن ــده کــه ب موجــودات زن
ــد. حفاظــت  ــر می گذارن ــار دیگــر موجــودات تاثی ــر رشــد و نمــو و رفت ب
از محیــط زیســت در قــرن بیســت و یکــم بــه عنــوان یکــی از هشــت 
ــناخته  ــدار ش ــعه پای ــه توس ــه پای ــی از س ــزاره و یک ــعه ه ــدف توس ه
ــادی و  ــکاری اقتص ــازمان هم ــای س ــاس گزارش ه ــر اس ــود. ب می ش
توســعه در ســال ۲۰۰۱ تقریبــًا تمامــی عوامــل تشــکیل دهنــده محیــط 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــانی ق ــای انس ــر فعالیت ه ــت تأثی ــت تح زیس
حفاظت از محیط زیســت یک وظیفه عمومی تلقی می شود

ــه توســعه  ــط زیســت نشــان داده اســت ک ــل بحــران محی بررســی عل
فنــاوری، نهادهــای اجتماعــی و نگــرش بــه محیــط زیســت و اعتقــادات 
ــزا از  ــل را مج ــن عوام ــد ای ــد و نبای ــگ دارن ــه ای تنگاتن ــردی رابط ف
ــون  ــم قان ــل پنجاه ــق اص ــن طب ــت. همچنی ــر گرف ــر در نظ یکدیگ
ــی  ــی تلق ــه عموم ــک وظیف ــت ی ــط زیس ــت از محی ــی، حفاظ اساس
می شــود و همــه اقشــار جامعــه در مقابــل حفاظــت از محیــط زیســتمان 

ــتیم. ــد هس ــئول و متعه مس
ــز ایجــاد حــس مســئولیت پذیری  ــی و نی ــوزش مبان ــه، آم ــن زمین در ای
ــه  ــای انســان ب ــن جف ــل ای ــی در مقاب ــکار عموم و حســاس نمــودن اف
طبیعــت یکــی از کارآمدتریــن روش هــا بــرای پیشــگیری محســوب مــی 
ــن  ــی در ای ــه نقــش رســانه های جمع ــوان ب ــن راســتا می ت شــود. در ای
حیطــه اشــاره کــرد کــه بــا اســتفاده از علــم کارشناســان و متخصصیــن 
ــال و  ــه انتق ــراد جامع ــوم اف ــه عم ــم را ب ــن مفاهی ــد ای ــر، می توانن ام

آمــوزش دهنــد و نقــش بســیار اساســی را در ایــن زمینــه ایفــا کننــد.
نهایتــًا بایــد افــزود، تــاب و تحمــل زمیــن دیگــر بــه پایــان رســیده اســت 
و لــزوم حفــظ آن بــرای آینــدگان می طلبــد کــه همــه افــراد نســبت بــه 
رفتــار خــود و جامعــه احســاس مســئولیت کننــد تــا مشــکالت محیــط 

زیســتی تمــام و یــا حداقــل کــم شــود.
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نویسنده: زهرا شریفی
ــی  ــئولیت اجتماع ــوان »مس ــکا عن ــتم، در آمری ــرن بیس ــط ق در اواس
 )Corporate Social Responsibility(  »ــادی ــای اقتص ــگاه ه بن
ــد.  ــرح ش ــب و کار مط ــت کس ــن مدیری ــن و متخصصی ــط متفکری توس
ــر  ــازمان ها ب ــذاری س ــه اثرگ ــه ب ــش توج ــا افزای ــر ب ــای اخی در دهه ه
محورهــای تشــکیل دهنــده توســعه پایــدار یعنــی »اقتصــاد«، »جامعــه« 
و »محیــط زیســت«،  CSR بــه یکــی از کلیدواژه هــای پرکاربــرد 

ــل شــده اســت. ــذاری، تبدی ــی و ســرمایه گ ــت، بازاریاب ــوزه مدیری ح
مســئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی و کارگران

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن: در بیــن تعاریف مســئولیت 
ــر اســاس  اجتماعــی، تعریــف کارول شناخته   شــده ترین تعریــف اســت. ب
ــی،  ــارات قانون ــامل انتظ ــرکتی ش ــی ش ــئولیت اجتماع ــف او، »مس تعری
ــازمان ها در  ــه از س ــه جامع ــت ک ــاری اس ــی و اختی ــادی، اخالق اقتص
ــی  ــاده تر مســئولیت اجتماع ــان س ــه زب ــد.« ب ــاص دارن ــک لحظــه خ ی
ــه در  ــه ای ک ــال جامع ــازمان ها در قب ــی س ــادی یعن ــای اقتص بنگاه ه
ــانی و  ــع انس ــه از مناب ــرا ک ــتند؛ چ ــئول هس ــد، مس ــت می کنن آن فعالی

ــد. ــتفاده می کنن ــادی آن اس ــی و اقتص طبیع
مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی و ارتبــاط اقتصــاد و مســائل 

اجتماعــی
ــت،  ــه نیس ــای خیرخواهان ــام فعالیت ه ــا انج ــی صرف ــئولیت اجتماع مس
بلکــه یــک اســتراتژی مدیریتــی و یــک چارچــوب فکــری بــا رویکــردی 
جامــع بــه مالحظــات اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطی و حفاظــت 
از منافــع ذینفعــان، بهبــود کیفیــت زندگــی شــهروندان، و تغییــر 
ــای  ــه بنگاه ه ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــخصی اس ــای ش نگرش ه
اقتصــادی در درون جامعــه شــکل می گیرنــد و حیــات دارنــد، مســئولیت 
اجتماعــی بــا رویکــردی آینده نگــر نــه تنهــا سیاســتی هزینه بــر نیســت 
ــود. ــوب می ش ــی محس ــانی و اجتماع ــرمایه گذاری انس ــی س ــه نوع بلک

نیــروی کار و  اســتخدام  از طریــق  اقتصــادی  بنگاه هــای  هرچنــد 
ــارکت  ــی مش ــور اجتماع ــت در ام ــه دول ــات ب ــت مالی ــن پرداخ همچنی
ــن  ــاالن ای ــه فع ــت ک ــال اس ــش از ۶۰ س ــون بی ــا اکن ــته اند، ام داش
عرصــه در صــدد پیونــد زدن مســائل اقتصــادی و اجتماعــی هســتند. در 
ــت.  ــده گرف ــاد را نادی ــردم نه ــازمان های م ــش س ــد نق ــان نبای ــن می ای
ــط  ــت از محی ــاری ســازمان ها، حمای ــا کج رفت ــا مخالفــت ب ــا ب NGOه
ــر و  ــا فق ــارزه ب ــران، مب ــوق کارگ ــض حق ــگیری از نق ــت، پیش زیس
ــای  ــرای بنگاه ه ــی ب ــه و ... محرک ــت جامع ــار تهیدس ــوادی اقش بی س

اقتصــادی در مســئولیت پذیری اجتماعــی بودنــد.

مسئولیت اجتماعی و نقش پدرانه بنگاه های اقتصادی در 

کاهش فقر
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ســازمان های اقتصــادی تــالش کــرده انــد تــا بــا رفتــار خــود پاســخی 
ــازمان های  ــران س ــئوالن و مدی ــد. مس ــا بدهن ــادات NGOه ــه انتق ب
ــتقیمی  ــر مس ــاد تاثی ــه اقتص ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــاری ب تج
ــت،  ــط زیس ــودکان کار، محی ــر، ک ــه فق ــی از جمل ــائل اجتماع ــر مس ب

آمــوزش، ایمنــی و... می گــذارد.
مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

در ایــران از گذشــته هــای دور بنگاه هــای اقتصــادی عــالوه بــر 
ــای  ــاس باوره ــئولیت را براس ــن مس ــات، ای ــت مالی ــتخدام و پرداخ اس
ــی  ــب مفاهیم ــه و در قال ــه شــکلی پدران ــی و ب ــی و مل ــی، اخالق مذهب
ــه نیــروی  چــون وقــف و وام هــای قرض الحســنه و همچنیــن کمــک ب
کار خــود بــرای کســب آمــوزش، در زمــان ازدواج یــا تولــد کــودک و یــا 

ــد. ــداوا ادا می کردن ــه م ــاز ب نی
۶۰۰ فرد حقیقی و حقوقی در فهرســت تحریم آمریکا

ــر  ــد تاثی ــه بنگاه هــای اقتصــادی و تجــاری می توان امــروزه نقــش پدران
ــر  ــه پ ــروز از گردن ــا ام ــا داشــته باشــد. کشــور م ــه م بســزایی در جامع
پیــچ و خمــی می گــذرد کــه گــذر از آن بــدون همــکاری و کمــک همــه 
نهادهــای اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و ... ممکــن نیســت. در حــال 
حاضــر حــدود ۶۰۰ فــرد حقیقــی و حقوقــی در فهرســت تحریــم آمریــکا 

قــرار دارد کــه عمــده اقتصــاد ایــران در اختیــار آنهاســت.
ــه  ــا جامع ــت ی ــک دول ــای ی ــال محدودیت ه ــی اعم ــه معن ــم ب تحری
ــوع  ــن ن ــروه اســت. مهمتری ــک گ ــا ی ــک کشــور ی ــه ی ــی علی بین الملل
آنهــا تحریــم اقتصــادی اســت. تحریــم اقتصــادی اثــرات مخــرب ُخــرد و 
مینیاتــوری در پــی دارد: ماننــد ورشکســتگی، بــی کاری، اســترس، فقــر، 

طــالق، ســالمت روانــی و ... .

ناگفتــه پیداســت کــه در حــال حاضــر وضعیــت اقتصــادی مردم اســفناک 
اســت! میــزان فشــار اقتصــادی بــر مــردم در روزهــای گذشــته در قالــب 
ــا  ــد تحریم ه ــه هرچن ــرد. البت ــدا ک ــود پی ــز نم ــترده نی ــات گس اعتراض
ــل از افزایــش  ــا  قب ــکاری و عــدم افزایــش شــغل شــده، ام موجــب بی

ــل  ــه دالی ــران ب ــز اشــتغال در ای ــا نی ــن تحریم ه ــه واســطه ای فشــار ب
ســاختاری- فرهنگــی از وضعیــت خوبــی برخــوردار نبــود.

کســری بودجــه دولــت، تــورم، ارز چنــد نرخــی و تعییــن دســتوری نــرخ 
ــه  ــت ک ــاد کالن اس ــی اقتص ــانه های بی ثبات ــی نش ــی همگ ــود بانک س
در راســتای افزایــش فقــر عمــل می کننــد. ایــن تحریم هــا نیــز موجــب  
افزایــش چشــم گیر نابســامانی های اجتماعــی و اقتصــادی شــده اســت.

مهم ترین مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
بــه نظــر مــی رســد در شــرایط کنونــی بنــگاه هــای اقتصــادی و تجــاری 
ــه فقــط  ــل جامعــه را ن ــد مســئولیت اجتماعــی خــود در مقاب ــا موظفن م
ــود ادا  ــات خ ــا و حی ــرای بق ــه ب ــه بلک ــت جامع ــالمت و امنی ــرای س ب

کننــد.
شــاید بــا توجــه بــه ســیل ویرانگــر فقــر ناشــی از تحریم هــای خارجــی و 
ــای  ــی بنگاه ه ــئولیت اجتماع ــن مس ــی، مهم تری ــای داخل ــی تدبیری ه ب
ــد.  ــران باش ــت کارگ ــه امنی ــک ب ــتغال و کم ــاد اش ــا ایج ــادی م اقتص

منظــور از امنیــت، امنیــت کاری، جســمی و روحــی اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بنگاه هــای اقتصــادی از منابــع عمومــی کشــورمان 
ــی در  ــئولیت اجتماع ــن مس ــده گرفت ــار برعه ــد، انتظ ــتفاده می کنن اس

چنیــن شــرایطی از ســوی آنهــا دور از ذهــن نیســت.
نقش مســئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در افزایش رفاه

فقــر در ایــران بــا کمبــود درآمــد خانــوار نمــود پیــدا کــرده اســت. یعنــی 
هرچنــد بــه لطــف درآمدهــای حاصــل از فــروش نفــت، ایــران در زمینــه 
ــا  ــه ب ــوص در مقایس ــی  بخص ــتی و آموزش ــی، بهداش ــات اجتماع خدم
ســایر کشــورها منطقــه از وضعیــت بــه مراتــب بهتــری برخــوردار اســت، 
ــادی و  ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــا توس ــا ب ــرمایه گذاری ه ــن س ــا  ای ام
گســترش کســب و کار همــراه نشــده و  نتوانســته اســت بــرای افــراد و 

خانوارهــا درآمدزایــی داشــته باشــند.
ــن نهــاد  ــاه اســت«. ای ــت از رف ــر، محرومی ــی »فق ــک جهان از نظــر بان
فقــر را چنیــن تعریــف می کنــد: »فقــر گرســنگی، فقــر نداشــتن ســرپناه 
ــه  ــودن و مدرس ــواد ب ــدن، بی س ــان نش ــودن و درم ــار ب ــاس، بیم و لب
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ــن اســت.« نرفت
ــا رخــت بســته اســت. بســیاری از کارگــران  ــه کارگــران م ــاه از خان رف
ــد.  ــر می برن ــر بس ــرایط فق ــال در ش ــران عم ــادی ای ــای اقتص بنگاه ه
ــه  ــد ماهان ــا و درآم ــن هزینه ه ــبی بی ــد تناس ــری نمی توان ــوار کارگ خان
ــده  ــا ش ــش قیمت ه ــث افزای ــورم باع ــدید ت ــد.  تش ــاد کن ــود ایج خ
ــره  ــار نف ــای چه ــر خانواده ه ــی ب ــاش را حت ــرار مع ــئله ام ــن مس و ای
ــا  ــد ب ــر می توان ــا از ســوی دیگــر فق کارگــری دشــوار کــرده اســت. ام
ــی و  ــکان درآمدزای ــالت، ام ــوزش و تحصی ــراد از آم ــردن اف محــروم ک
توانمنــدی افــراد در آینــده را نیــز بکاهــد و مــی توانــد ســالمت جســمی 
و روحــی افــراد را در معــرض خطــر قــرار دهــد و در نهایــت منجــر بــه 

ــود. ــی ش ــای اجتماع ناآرامی ه
مســئولیت اجتماعی و نقش پررنگ بنگاه های اقتصادی

فقــر فقــط نــان شــب در ســفره شــام نیســت! فقــر یعنــی عدم دسترســی 
ــه بهداشــت و ســالمت، عــدم  ــه آمــوزش مناســب، عــدم دسترســی ب ب
ــان  ــی چهــره دوم خــود را عی امنیــت فکــری و روحــی و ... . فقــر زمان
ــدن  ــرای خوان ــاب قصــه ای ب ــد کت ــری نتوان ــد کارگ ــه فرزن ــد ک می کن
ــغله های  ــد روزه دور از مش ــافرتی چن ــد مس ــدری نتوان ــد، پ ــته باش داش
ــرای  ــی ب ــچ آموزش ــارداری هی ــادر ب ــا م ــد و ی ــدارک ببین ــه را ت روزان

ــده باشــد. تربیــت درســت کــودک ندی
و اینجاســت کــه بخشــی از مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــای تجــاری و 
اقتصــادی نمــود پیــدا می کنــد. عــالوه بــر لــزوم تــالش بــرای بهبــود 
شــرایط اقتصــادی کشــور، ایــن ســازمان ها می تواننــد بــا ارائــه بخشــی 
از نیازهــای نیروهــای کار خــود، در گذرانــدن ایــن دوران ســخت کمــک 
ــد  ــع می توانن ــیاری مواق ــادی در بس ــای اقتص ــگاه ه ــند. بن ــده باش کنن
ــود را  ــای خ ــق و الزم نیروه ــه ح ــای ب ــن نیازه ــی از ای ــش بزرگ بخ

تــدارک ببیننــد.
ــرای  ــا ســاخت مراکــز آموزشــی و مهدکودک هــا ب برخــی از بنگاه هــا ب
ــی  ــا حت ــافرت ی ــای مس ــای بلیط ه ــود، اعط ــروی کار خ ــدان نی فرزن
ــالمت  ــتی و س ــات بهداش ــه خدم ــره، ارائ ــینما و غی ــتخر، س ــط اس بلی
ــر  ــه ظاه ــه ب ــی ک ــیاری از خدمات ــای دوره ای، و بس ــد چکاب ه مانن
ــبت  ــود نس ــئولیت خ ــی از مس ــدد  ادای بخش ــند، درص ــک می رس کوچ

ــتند. ــان هس ــه کارکنانش ب
ــق  ــدم خل ــب ع ــه موج ــر آن ک ــالوه ب ــا ع ــر تحریم ه ــوی دیگ از س
ــغلی  ــای ش ــت ه ــن موقعی ــت رفت ــده ، از دس ــغلی ش ــای ش فرصت ه
ــرای ایجادشــان  ــی  داشــته اســت؛ مشــاغلی کــه ب ــز در پ بســیاری را نی
هزینه هــای بســیاری صــرف شــده بــود. اغلــب زمانــی کــه تولیدکننــده 
ــرای  ــدم ب ــتین ق ــد در نخس ــته باش ــا را نداش ــن هزینه ه ــوان تأمی ت
ــد  ــا بای ــد.  ام ــل می کن ــود را تعدی ــروی کار خ ــا، نی ــش هزینه ه کاه
توجــه داشــت بــا تعدیــل هــر نیــرو یــا میــزان کار نیرویــی دیگــر بیشــتر 
ــد  ــی خواه ــی در پ ــایش روح ــمی و فرس ــتگی جس ــه خس ــود ک می ش

ــد. ــش می یاب ــد کاه ــت تولی ــت و کیفی ــا کمی ــت، ی داش
ــد  ــودن هزینه هــای تولی ــاال ب ــرو، مشــکل ب ــل نی ــی کــه تعدی در صورت
ــد.  ــد ش ــد خواه ــش تولی ــه کاه ــور ب ــده مجب ــد، تولیدکنن ــل نکن را ح
کاهــش تولیــد منجــر بــه افزایــش قیمــت می شــود و در نهایــت ممکــن 
اســت بــه تعطیلــی واحــد تولیــدی بی انجامــد. گذشــته از مســاله واحــد 
تولیــدی، اینجــا بــرای مــا آنچــه در مرکــز توجــه قــرار دارد، سرنوشــت 

نیــروی تعدیــل شــده اســت.
ــل  ــف منتق ــه قشــر ضعی ــه را ب ــکاری، اعضــای قشــر متوســط جامع بی
ــالق  ــرقت و ط ــون س ــی همچ ــیب های اجتماع ــه آس ــد و زمین می کن
را ایجــاد خواهــد کــرد. تعدیــل یــک نیــرو اغلــب بــه معنــای از دســت 
رفتــن تــوان معیشــتی یــک خانــوار اســت و تاثیــر آن بــر زندگــی چنــد 
نفــر ملمــوس خواهــد بــود. بیــکاری و عــدم تــوان امــرا معــاش در وقــوع 
ــان،  ــم زن ــه جرائ ــژه در زمین ــه وی ــزان آن ب ــش می ــات و افزای انحراف
ــه کجــروی  ــزش روی آوری ب ــذار اســت و انگی ــاد و ســرقت تأثیر گ اعتی
را افزایــش می دهــد و  نرفتــن بــه مدرســه، افزایــش کــودکان کار بــرای 
ــا و  ــال بیماری ه ــی، انتق ــت ابتدای ــتن بهداش ــن، نداش ــه والدی ــک ب کم

پاییــن بــودن ســطح درآمــد محیطــی را در پــی خواهــد داشــت.
ــی  ــران اجتماع ــه بح ــل ب ــدت تبدی ــی در دراز م ــائل اجتماع ــن مس ای
خواهــد شــد. بحرانــی کــه بنگاه هــای اقتصــادی بایــد تــالش کننــد بــا 
ــذار  ــر بخشــی از مســئولیت های اجتماعــی خــود نقشــی تاثیرگ ــه ب تکی

ــری از آن داشــته باشــند. در جلوگی
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او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار »دانســتنی 
ــح  ــد توضی ــن فراین ــا در ای ــا و حاکمیت ه ــش دولت ه ــورد نق ــن« در م آنالی
ــام  ــک نظ ــد در ی ــا بای ــه حاکمیت ه ــد ک ــا می گوی ــه م ــرب ب ــدن غ داد: تم
دموکراتیــک نماینــدگان جامعــه باشــند. در نتیجــه افــکار عمومــی را بــه بــازی 
ــد و آگاهــش می کننــد و نماینــده هــر منطقــه نماینــده تفکــر همــان  می گیرن
ــه  ــم ک ــتیم و نمی دانی ــس هس ــک پارادوک ــار ی ــا دچ ــی م ــت. ول ــه اس منطق
ــه؟ بنابرایــن صحبــت کــردن  ــا ن حاکمیــت نماینــده افــکار عمومــی هســت ی
ــا اصــال  ــه م ــم کــه جامع ــا نمی دانی ــده اســت. م ــا کمــی پیچی از حاکمیــت م
افــکار نمایندمــان را می پســندد یــا نــه. زمــان رای دادن، مــا در تجربــه 
ــا درســت عمــل  ــه آی ــم ک ــی شــویم و نمی دانی ــش م ــار چال ــک دچ دمکرانتی
ــوال  ــن س ــه ای ــخی ب ــم پاس ــی توان ــل نم ــن دلی ــه همی ــه؟ ب ــا ن ــم ی می کنی
بــدم. چــون دموکراســی، لیبرالیســم و غیــره بــر گرفتــه از غــرب اســت ولــی 

آنجــا ایــن افــکار عمومــی اســت کــه نقــش بــازی مــی کنــد. 
ــا  ــوم، ب ــن مفه ــه ای ــان ب ــردان و متولی ــورد چگونگــی کمــک دولتم وی در م
بیــان اینکــه همــه دولتمــردان در ایــن خصــوص نظــر می دهنــد ولــی عملــی 
 CSR ــرای ــی را ب ــم قوانین ــده ای بخواهی ــه داد: اگــر از نماین نمی شــود، ادام
تصویــب کنــد بایــد ببینیــم اصــال تصویــب ایــن قانــون بــرای او دغدغــه اســت 
ــرد؟  ــد ک ــظ خواه ــغل او را حف ــت و ش ــن راه پس ــالش در ای ــا ت ــه؟ آی ــه ن ی
یــک نماینــده بایــد درواقــع نماینــده تفکــر مــا باشــد تــا از او توقعــی را داشــته 
ــود را  ــری خ ــای فک ــت چهارچوب ه ــا نیس ــر م ــده تفک ــر او نماین ــیم. اگ باش

پیــاده خواهــد نمــود. 
امامــی بــا توجــه بــه اینکــه نقــش »دانســتنی آنالیــن« بــه عنــوان رســانه و 
نقــش انجمــن بــه عنــوان یــک تشــکل، تولیــد محتــوا و مطالبه گــری اســت، 
ــن  ــه در بی ــاد دغدغ ــوا و ایج ــد محت ــق در تولی ــرد موف ــدم عملک ــورد ع در م
ــه  ــول انتقادهــای مطــرح شــده ب ــن موضــوع ضمــن قب ــه ای ــردم نســبت ب م
ــی را از غــرب  ــا الگوهــای مدیریت ــران« گفــت: م »انجمــن مدیریــت ســبز ای
ــروت خصوصــی اســت و حاکمیــت  ــب اقتصــاد و ث ــی کــه غال ــم جای می گیری
ــش از ۸۰  ــا بی ــا اینج ــد. ام ــو باش ــی همس ــش خصوص ــا بخ ــت ب ــور اس مجب
درصــد اقتصــاد و در مــورد خصولتی هــا تقریبــا ۱۰۰ درصــد در اختیــار دولــت 
ــن  ــه ای ــد ب ــم. بای ــاده کنی ــا پی ــزم را اینج ــم آن مکانی ــس نمی توانی ــت. پ اس
توجــه کــرد کــه اگــر در اتریــش CSR وجــود دارد بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
آنجــا دو اقتصــاد مــوازی دارنــد؛ یکــی ســخت و دیگــری نــرم. یعنــی دوشــنبه  
ــگاه ها  ــاز فروش ــای ب ــنبه را در فض ــنبه و یکش ــد و ش ــه کار می کنی ــا جمع ت
ــی از  ــد. بخش ــز باش ــا تمی ــد آن فض ــس بای ــد. پ ــرج می کنی ــان را خ پول هایت

اقتصــاد، اقتصــاد گردشــگری و اقتصــاد طبیعــت اســت. در نتیجــه آنهایــی کــه 
ــه و آب آن  ــار رودخان ــد چــون کن ــه دارن ــا توج ــه زباله ه ــد ب ــت می کنن مدیری
رافروخته انــد. بــه ایــن دلیــل نیســت کــه آنهــا عاشــق طبیعــت هســتند ولــی 
ــری  ــا ریشــه های زیســت محیطــی قوی ت ــا از نظــر تاریخــی م ــه! اتفاق ــا ن م
ــاد  ــی از اقتص ــه و بخش ــد کارخان ــود مانن ــت خ ــرب طبیع ــا  در غ ــم. ام داری
ــاده  ــا پی ــا را اینج ــری آنه ــای فک ــم مدل ه ــا نمی توانی ــود. م ــوب می ش محس

کنیــم. 
نقش NGUها در بومی ســازی مدل غربی »مدیریت سبز«

ــرد:   ــان ک ــرب بی ــدل غ ــازی م ــا در بومی س ــش NGUه ــورد نق وی در م
ــوید  ــارج ش ــد خ ــت می کن ــان در آن حرک ــه جه ــی ک ــد از ریل ــما نمی توانی ش
ــر روی آن  ــر ب ــای دیگ ــون قطاره ــازم چ ــی می س ــل جدای ــه ری ــد ک و بگویی
نخواهنــد آمــد. مــا جزئــی از ایــن تمــدن هســتیم و در همــان جریــان حرکــت 
ــارج  ــه خ ــم و ن ــگ و اقلی ــه فرهن ــه ب ــی توج ــردن یعن ــی ک ــم. بوم می کنی
ــا.  ــره ای تنه ــه جزی ــویم ب ــل می ش ــدن از آن تبدی ــارج ش ــا خ ــدن از آن. ب ش
اگــر قــرار باشــد مــدل جدیــدی درســت کنیــم یعنــی عمــال از ریــل جهانــی 

خــارج شــدیم. 
توســعه پایدار با مشارکت همه ممکن می شود

ــعه  ــت توس ــه در جه ــاری هم ــکاری و همی ــزوم هم ــورد ل ــان درم وی در پای
پایــدار کشــور گفــت: مــن موظــف هســتم بــا تمــام انــرژی بــرای ایــن کشــور 
کار کنــم. مهــم نیســت انــدازه آن چقــدر باشــد و تــا چــه انــدازه تاثیــر بگــذارد، 
ــکار  ــرای کشــورم ب ــوان خــود را ب ــن اســت کــه مــن تمــام ت بلکــه مهــم ای
گیــرم. مــن هــم در ایــن ســرزمین ســهم دارم و متعلــق بــه این کشــور هســتم. 
مــا حســی داریــم کــه مشــترک اســت و مــا را متعلــق بــه محیطــی می کنــد 
کــه مــال ماســت و مــا وظیفــه داریــم بــا تمــام وجــود خــود بــرای آن تــالش 
ــتیم  ــی هس ــم ناراض ــود ه ــای موج ــت ها و برنامه ه ــر از سیاس ــم. و اگ کنی
همــان نارضایتــی بایــد بــه مــا انــرژی بیشــتری دهــد تــا بیشــتر تــالش کنیــم. 
مــن همــه را دعــوت می کنــم تــا هرکــدام بــه انــدازه خــود تــالش کننــد. ایــن 
کشــور و آب و خــاک مــال ماســت و بــرای مــا باقــی خواهــد مانــد. بنابرایــن 
بیاییــد بــا هــم متحــد شــویم و کمــک نماییــم تــا مشــکالتمان را بــا هــم حــل 
ــا«. دســت  ــا در معم ــا »جهــان طــرح معماســت/ معم ــول موالن ــه ق ــم. ب کنی
ــا از اینکــه  ــدان م ــا فرزن ــم ت ــان را حــل کنی ــم و معماهایم ــر را بگیری یکدیگ
ــن  ــند. ای ــحال باش ــد خوش ــان داده ان ــه ای را تحویلش ــن جامع ــان چنی پدرانش

همــه آرزوی ماســت.

چالش های پیاده سازی مدیریت سبز در صنعت
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ــوزش در مســئولیت پذیری  ــر نقــش آم ــد ب ــا تاکی ــه سلحشــوری ب پروان
افــراد، قانون گریــزی را نتیجــه عملکــرد غیرمســئوالنه مســئوالن 

ــت. ــور دانس کش
ــن  ــه در دی ــته چ ــی در گذش ــید رضــا جمشــیدی: مســئولیت اجتماع س
ــته  ــور داش ــه حض ــا همیش ــن م ــگ و آیی ــه در فرهن ــب و چ و مذه
اســت. مــردم ایــران ایــن مســئولیت را بــه شــکل های مختلــف 
ــد و  ــی جدی ــا ادبیات ــروز ب ــی ام ــئولیت اجتماع ــد. مس ــرا می کردن اج
ــئولیت  ــث مس ــی بح ــرای بررس ــود. ب ــرح می ش ــو مط ــی ن ــا مکانیزم ب
ــاتی  ــری دانس ــگاه خب ــگار پای ــران خبرن ــن ای ــه نوی ــی در جامع اجتماع
ــتمدار،  ــوری سیاس ــه سلحش ــا پروان ــی ب ــی اختصاص ــن گفتگوی آنالی
مــدرس دانشــگاه و نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی 

ــت. ــته اس داش
هر فرد در جامعه باید کنشــی مسئوالنه داشته باشد

ــه  ــی در جامع ــئولیت اجتماع ــث مس ــورد بح ــوری در م ــه سلحش پروان
ــه در رشــته جامعه شناســی  ــوان شــخصی ک ــه عن ــن ب ــت: م ــران گف ای

ــن حــوزه  ــه در ای ــوان شــخصی ک ــه عن ــه ب ــرده اســت -ن ــل ک تحصی
ادعــای کارشناســی دارد- در مقایســه ای کــه میــان کشــور خودمــان بــا 
ــی  ــده ام در بررس ــته و دی ــور داش ــا حض ــه در آنه ــورهایی ک ــر کش دیگ
تفاوت هــای کــه بیــن مــا هــم از نظــر خلقیــات و هــم از نظــر 
ــه  ــد ب ــران بای ــه ای ــیده ام ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود دارد، ب ــاختار وج س
ــات و  ــان خلقی ــه هم ــی ب ــردد؛ یعن ــاز گ ــی ب ســمت مســئولیت اجتماع
ــت  ــا نیس ــن معن ــه ای ــه ب ــراد. البت ــی اف ــردی و اجتماع ــای ف ویژگی ه
ــر  ــود را ب ــر خ ــز تاثی ــر نیســتند. مســلمًا ســاختار نی ــه ســاختارها موث ک
مســئولیت اجتماعــی می گــذارد امــا در ایــن بحــث، کنشــگری مــد نظــر 
ــرد، کنشــی مســئوالن داشــته باشــد.  ــک ف ــرار  دارد.  اینکــه ی ــن ق م
ــش  ــه کن ــود ک ــرح می ش ــوال مط ــن س ــا ای ــه داد: در اینج وی ادام
مســئوالنه یعنــی چــه و مســئولیت پذیری چــه مفهومــی دارد؟ بــه نظــر 
ــه  ــی ک ــی اوال عمل ــت یعن ــئول اس ــی مس ــم کس ــی می گویی ــن وقت م
ــل و  ــال آن عم ــد در قب ــا بای ــت و ثانی ــه اس ــد آگاهان ــام می ده انج

ــد. ــخگو باش ــران پاس ــر دیگ ــود در براب ــرد خ عملک

قانون گریزی شهروندان نتیجه بی مسئولیتی مسئوالن
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بــه اعتقــاد او، کنشــگر می دانــد فعالیــت او در یــک کنشــگری فعــال و 
در ســاختاری کــه او بتوانــد آزادانــه و فعاالنــه بــه فعالیــت خــود بپــردازد، 

اثــرات اجتماعــی بــر جــای خواهــد گذاشــت.
مسئولیت پذیری در یک ساختار اجتماعی

 سلحشــوری گفــت: زمانــی کــه حیطــه کاری هــر فــرد و مســئولیت هــر 
شــخص را تعریــف می کنیــم می بینیــم کــه ایــن کار اثراتــی بــر جــای 
ــری خواهــد داشــت بســیار  ــه اث ــت چگون ــک فعالی ــذارد. اینکــه ی می گ
ــه مســئولیت اجتماعــی  ــل ب ــز در عم ــت اســت. ســاختار نی ــز اهمی حائ
موثــر اســت و در ســاختارهای بســته نیــز کنشــگر می توانــد اثــر ایجــاد 

کنــد.
ــک  ــال ی ــرای مث ــت: ب ــرد و گف ــی مطــرح ک ــی عین ــه مثال وی در ادام
ــه خــرج زندگــی،  ــا دغدغ ــا ب ــم در شــرایط حــال حاضــر کشــور م معل
آینــده کــودکان خــود، گــذران زندگــی روزمــره و بــه طــور کلــی کوهــی 
از مشــکالت مواجــه اســت و بــا ایــن مشــکالت وارد کالس درس 
ــد  ــه او بای ــد ک ــور دارن ــن کالس حض ــی در ای ــود. دانش آموزان می ش
ــئوالنه و  ــت او مس ــر فعالی ــد. اگ ــوزش ده ــد و آم ــت کن ــا را تربی آنه
ــود  ــری خ ــای فک ــام دغدغه ه ــم تم ــد، معل ــوزانه باش ــار آن دلس در کن
ــت  ــود خدم ــام وج ــا تم ــر کالس ب ــذارد و س ــت در کالس می گ را پش
ــر  ــال حاض ــاله او در ح ــن مس ــد مهمتری ــه او می دان ــرا ک ــد. چ می کن
تربیــت ایــن بچــه هاســت. از همیــن جــا مســئولیت آغــاز مــی شــود. اگر 
معلمــی دانــش آمــوزان مســئولی را بــار بیــاورد و مســئولیت را بــه آنهــا 
بیامــوزد موفــق اســت. چــرا کــه مســئولیت اجتماعــی امــری آموزشــی 
اســت و در خانواده هــا، مــدارس و رســانه ها آمــوزش داده می شــود.

ــا  ــی م ــار اجتماع ــا و اقش ــی گروه ه ــزود: تمام ــگاه اف ــتاد دانش ــن اس ای
هــر کــدام مشــکالت  خــاص خودشــان را دارنــد و دچــار گرفتاری هــای 
ــن  ــت ناام ــن اس ــوز ممک ــواده دانش آم ــط خان ــتند. محی ــاختاری هس س
ــی اگــر  ــی دچــار مشــکل باشــند. ول ــا از نظــر اقتصــادی و مال باشــد ی
ــوزد در  ــئولیت پذیری را بیام ــئولیت و مس ــر کالس مس ــوز س ــش آم دان
آینــده در حــوزه  فعالیــت خــود، کارش را بــه درســتی انجــام خواهــد داد.

اخالق اجتماعی و مسئولیت پذیری فردی
ــالق،  ــم اخ ــای مه ــی از پایه ه ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــوری ب سلحش
 Social( اجتماعــی  اخــالق  داد:  توضیــح  اســت،  مســئولیت پذیری 
Ethics( بــرای مــن همیشــه مهــم بــوده و بــر روی آن مطالعاتــی انجام  
ــران  ــن در ای ــود دارد. م ــوزه وج ــن ح ــی در ای ــاالت کم ــا مق داده ام  ام
هــم هــم ندیــدم مطالعــات زیــادی در ایــن حــوزه انجــام  گرفتــه باشــد. 
ــی  ــوزه زیباشناس ــا وارد ح ــفه و ی ــث فلس ــالق وارد بح ــه اخ در مطالع
ــرای  ــورد. ب ــد می خ ــاع پیون ــا اجتم ــر ب می شــوید و بحــث اخــالق کمت
مــن اخــالق مقولــه بســیار مهمــی اســت و مســئولیت اجتماعــی در ایــن 

ــود. ــوب می ش ــه ای محس ــث پای ــوزه بح ح
او افــزود: مســئولیت اجتماعــی یکــی از پایه هــای اخــالق اســت چراکــه 
ــاس  ــر اس ــی را ب ــا و نبایدهای ــت بایده ــئولیت پذیر می بایس ــرد مس ف
ــن  ــد ممک ــر چن ــاند؛ ه ــام  برس ــه انج ــی ب ــئولیت اجتماع ــان مس هم
ــه  ــرا ک ــرد، چ ــورت گی ــرد ص ــوی آن ف ــی از س ــم کاری های ــت ک اس
همــه مــا انســان هســتیم و هــر چیــزی نســبی اســت. تعریــف درســت 
ــود را  ــه مســئولیت خ ــه اینک ــد ب ــا کمــک می کن ــا و نبایده ــن بایده ای

ــاع دارد.  ــه نقشــی در اجتم ــه چ ــم ک ــم و بدانی بفهمی
حقــوق و وظایف فردی و بایدها و نبایدهای اجتماعی

وی در ادامــه ســخنان خــود بــه بحــث حقــوق و تکالیــف افــراد جامعــه 
 duties و Rights  اشــاره کــرد و توضیــح داد: در انگلیســی واژه هــای
تعــرف شــده اســت. Rights بــه معنــی حقوقــی اســت کــه برخورداریــم 

ــفانه  ــرار دارد. متاس ــا ق ــده م ــر عه ــه ب ــت ک ــی اس و duties  وظایف
ــاختار های کالن  ــل س ــه دلی ــود ب ــرادات موج ــی از ای ــا یک در کشــور م
ــده  ــف ش ــف تعری ــف و تکالی ــه وظای ــا همیش ــرای م ــت. ب ــی اس سیاس
ــم  ــر بخواهی ــوق  مطــرح نمی شــود.  گهــگاه اگ ــی بحــث حق اســت ول
دنبــال حقــوق خــود باشــیم راهــی نداریــم و گاهــی حتــی اگــر حقمــان را 
بخواهیــم بایــد تــاوان بپردازیــم. اگــر بایدهــا و نبایدهــا توســط هــر کس 
در هــر حرفــه و در هــر شــغل بــه درســتی اجــرا شــود و فــرد در قبــال آن 

مســئولیت بپذیــرد جامعــه رو بــه بهبــود خواهــد رفــت.
ــس  ــی مجل ــن نمایندگ ــر م ــال از نظ ــرای مث ــزود: ب ــوری اف  سلحش
کاری تمــام وقــت اســت. چــون کارهــای بســیاری بــر دوش نماینــدگان 
ــه خــود  ــار وظیف ــه بعضــی، در کن ــم ک ــا می بینی ــرار دارد. ام ــس ق مجل
ــس  ــد تدری ــی مانن ــای جانب ــه کاره ــردم ب ــدگان م ــوان نماین ــه عن ب
ــد.  ــام می دهن ــود را انج ــخصی خ ــای ش ــی فعالیت ه ــغولند  و حت مش
چطــور نماینــده مجلــس می توانــد همزمــان بــا مســئولیتی کــه پذیرفتــه 
بــه کارهــای جانبــی بپــردازد؟ ایــن مســئله نشــان می دهــد کــه فــرد از 
دایــره مســئولیت خــود بیــرون زده اســت و آن را بــه طــور کامــل و تمــام 

ــد. ــه می کن ــر هزین ــای دیگ ــود را در ج ــت خ ــد و وق ــام نمی ده انج
ــا اشــاره بــر مســئولیت ســنگین اجتماعــی کــه بــر عهــده شــورای  او ب
ــراد،  ــت اف ــوزه فعالی ــه ح ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــرار دارد، بی ــان ق نگهب
ــد  ــی ب ــاوت اســت. رانندگ ــان متف ــی آن ــئولیت اجتماع ــذاری مس تاثیرگ
ــا  ــد ام ــه می زن ــود او صدم ــراف خ ــط اط ــه محی ــط ب ــده فق ــک رانن ی
ــد کل  ــی کن ــری م ــی تصمیم گی ــطح کالن مل ــخصی در س ــی ش وقت
سیســتم را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری افــراد 
و نهادهــا اگــر وظیفــه ای کــه بــر عهــده آنــان قــرار دارد درســت انجــام 
ــد  ــی توان ــد داد و نم ــت خواه ــود را از دس ــادل خ ــتم تع ــرد، سیس نگی

کارکــردی مناســب داشــته باشــد. 
قانون گریزی شهروندان نتیجه بی مسئولیتی مسئوالن

ــت  ــه رعای ــت ب ــف اس ــس موظ ــر ک ــا ه ــور م ــه داد: در کش وی ادام
ــا  ــود.  ام ــوب می  ش ــی محس ــئولیت اجتماع ــع مس ــه در واق ــون ک قان
ــن   ــا ای ــب م ــت و اغل ــترده اس ــیار گس ــون بس ــز از قان ــم گری می بینی

داریــم. را  قانون گریــزی 
ایــن مــدرس دانشــگاه در مــورد قانون گریــزی مســئوالن کشــور 
ــته  ــه نوش ــوردم ک ــی برخ ــه مطلب ــتم ب ــه داش ــی ک ــت: در مطالعات گف
ــون  ــت قان ــه رعای ــی خــود را موظــف ب ــات ایران ــود مســئولین و مقام ب
ــد  ــی زنن ــا آن را دور م ــد ی ــل می کنن ــون عم ــر از قان ــد و فرات نمی دانن
ــردم در  ــه م ــتند. در نتیج ــل نیس ــاری قائ ــون اعتب ــرای قان ــًا ب و اساس
ســطح خــرد می خواهنــد اعتــراض خــود را نســبت بــه ایــن امــر نشــان 
ــرای  ــد. ب ــی می زنن ــی قانون ــه ب ــت ب ــل دس ــن دلی ــه همی ــد و ب دهن
مثــال چــراغ قرمــز را رد می کننــد. وقتــی در ســطح کالن افــرادی کــه 
ــد در ســطح  ــه آن عمــل نکنن ــی ب ــه خوب ــد ب مســئولیت اجتماعــی دارن
ــه  ــوند. ب ــی ش ــز م ــون گری ــهروندان قان ــه و ش ــراد جامع ــز اف ــرد نی خ
همیــن دلیــل وظیفــه ماســت تــا آنگونــه کــه بایــد، فعالیــت خــود را بــه 

ــم. درســتی انجــام دهی
»اینجا ایران است« پس....

وی گفــت: بارهــا از دوســتان جامعه شــناس خــود عبــارت »اینجــا 
ایــران اســت« را شــنیده ام! یعنــی هــر زمــان بــه هــم ریختگــی و یــا 
ــا ایــن  نامطلوبــی را می بیننــد می گوینــد »اینجــا ایــران اســت«! مــن ب
ــرش مســئولیت اســت.  ــدم پذی ــن مصــداق ع ــارت مشــکل دارم. ای عب
ــا  ــرد. »اینج ــوان ک ــی می ت ــر خالف ــس ه ــت« پ ــران اس ــا ای »اینج
ــران  ــا ای ــرد. »اینج ــرار ک ــر کار ف ــوان از زی ــس می ت ــت« پ ــران اس ای
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اســت« پــس همــه چیــز بــه هــم ریختــه و ناهماهنــگ اســت. کســی 
ــه  ــود را ب ــد کار خ ــن بای ــت« و م ــران اس ــا ای ــه »اینج ــد ک نمی گوی
درســتی انجــام دهــم و کمــک کنــم تــا دیگــران هــم کار خــود را بــه 
ــه جــای خــود بایــد وظایــف خــود  درســتی انجــام دهنــد. هــر کــدام ب
ــه  ــا ب ــد درســت شــود. م ــران بای ــن ای ــه انجــام برســانیم چــون ای را ب
ــه  ــال ها ب ــول س ــی را در ط ــه تجربه های ــل ک ــان های عاق ــوان انس عن
دســت آورده ایــم بایــد بدانیــم کــه وظیفــه اجتماعــی مــا حکــم می کنــد 

ــیم. ــئول باش ــم مس ــام می دهی ــه انج ــال کاری ک در قب
همت فردی راه رســیدن به جامعه مسئولیت پذیر

ــت و  ــران گف ــوان ای ــل ج ــئولیت پذیری نس ــدم مس ــه از ع او در ادام
ــه  ــن مراجع ــه م ــردن کار ب ــدا ک ــرای پی ــان ب ــا جوان ــح داد: باره توضی
کردنــد و اگــر کاری بــه آنهــا پیشــنهاد کنیــم می گوینــد حاضــر نیســتیم 
بــه چنیــن کاری مشــغول شــویم! در حالیکــه مســئولیت اجتماعــی حکــم 
می کنــد تــا ایــن جوانــان در جایــی کــه مفیــد هســتند فعالیــت کننــد و 
کار خــوب فقــط پشــت میــز نشــینی نیســت. فقــط کســانی کــه تــالش 
می کننــد و خــود را بــه خطــر می اندازنــد و هــم در قبــال جامعــه و هــم 
در قبــال زندگــی، خــود را مســئول می داننــد موفــق هســتند.  بنابرایــن 
رســیدن بــه جامعــه ایــده آل نیازمنــد یــک همــت فــردی اســت؛ چــه در 

خانــواده چــه در مدرســه و چــه در رســانه.
رســانه ملی و لزوم آموزش مسئولیت پذیری

 نماینــده مجلــس تهــران بــا انتقــاد از عملکــرد رســانه ملــی بیــان کــرد: 
تلویزیــون مــا در حــال حاضــر چــه آموزش هایــی دارد؟ فکــر نمی کنــم 
ــان و کل  ــان، زن ــد جوان ــه بتوان ــه نحــوی ک ــد ب ــته باش ــه ای داش برنام
ــون بنشــاند  ــای تلویزی ــد و مخاطــب را پ ــواده را جلــب کن اعضــای خان
بــه گونــه ای کــه مخاطــب از دیــدن برنامه هــای تلوزیــون لــذت ببــرد. 
ــهروندانی  ــت ش ــی درس ــا روش ــه ب ــد ک ــاب می کن ــانه ایج ــه رس وظیف
ــز همینطــور.  ــال نی ــوب و دیجیت ــانه های مکت ــاورد. رس ــار بی مســئول ب
ــن عصــر،  ــم. در ای ــرار داری ــات ق ــا در حــال حاضــر در عصــر اطالع م
ــر اســاس آن جامعــه  ــد ب ــد و بای ــه دســت می آی اطالعــات در لحظــه ب
ــدر  ــی چق ــای خارج ــه فیلم ه ــم ک ــر می کن ــا فک ــرد. گاه ــالح ک را اص
خــوب تماشــاگر را آمــوزش می دهنــد بــرای مثــال چقــدر خــوب 

ــد. ــغ می کنن ــی را تبلی کتابخوان
 او افــزود: در یکــی از ســفرهای خــود بــه یکــی از کشــورهای اروپایــی 
بــه همــراه همــکاران مــی دیدیــم کــه مســافران از کــودک ۱۵ ســاله تــا 
ــد.  ــه مقصــد کتــاب می خواندن ــا رســیدن ب ســالمندان در مســیر ســفر ت

امــا در جامعــه مــا انــگار همــه بیــزار از کتــاب شــده ایم. چــون نســبت 
ــاوت  ــز بی تف ــی نی ــت آگاه ــرای دریاف ــود ب ــئولیت خ ــن مس ــه همی ب
هســتیم.  البتــه فکــر می کنــم در ســال های اخیــر جامعــه از آن حالــت 
کرختــی و بی خیالــی کــه چنــد ســال گذشــته گرفتــار آن بودیــم خــارج 
ــه یــک جامعــه شورشــی کــه ممکــن  شــده امــا تبدیــل شــده اســت ب

اســت بــه خــود نیــز آســیب بزنــد.
ــای  ــه صحبت ه ــته نتیج ــاد دارم در گذش ــه ی ــه داد: ب ــوری ادام سلحش
روانشناســانی کــه در رســانه ملــی حضــور می یافتنــد ایــن می شــد کــه 
ــام  ــند. تم ــته باش ــده داش ــر عه ــد مســئولیتی ب ــدان نبای ــا و فرزن بچه ه
ــی  ــت در صورت ــرار می گرف ــا ق ــدر و مادره ــر دوش پ ــئولیت ب ــار مس ب
کــه اگــر پــدر و مــادر تکالیــف و وظایفــی دارنــد در مقابــل آن حقوقــی 
نیــز دارنــد. در حالــی کــه روانشناســان مــا حــق را بــرای کــودک تعریــف 
می  کردنــد ولــی وظیفــه ای بــرای آنــان در نظــر نمی گرفتنــد. در نتیجــه 
بــه تدریــج جامعــه بــه ســمتی رفــت کــه مــا خــود واژه فرزندســاالری 

را بــه وجــود آوردیــم.
دلزدگی اجتماعی نتیجه مسئولیت گریزی عامدانه

 نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی دلزدگــی اجتماعــی 
در جامعــه را نتیجــه مســئولیت گریزی عامدانــه افــراد دانســت و گفــت: 
برخــی از مــا ایرانیــان ایــن عــادت را داریــم کــه مســئولیت خــود را بــر 
روی گــردن دیگــری بیاندازیــم. در محیــط هــای کاری چنیــن مــواردی 
ــز از مســئولیت پذیری  ــه ای از گری ــه چشــم می خــورد کــه نمون بســیار ب
ــه  ــت ک ــه دانس ــئولیت پذیری آگاهان ــدم مس ــوان آن را ع ــت. می ت اس
بســیار مخربتــر اســت و باعــث می شــود یکپارچگــی اجتماعــی کاســته 
ــه  ــت جامع ــد و در نهای ــود بیای ــه وج ــرود، تخاصــم ب ــن ب ــود و از بی ش
ــی  ــد و باعــث دلزدگ ــارج کن ــادل خ ــت تع ــری و حال ــک کنش گ را از ی

اجتماعــی شــود.
ــا  ــراه ب ــری هم ــوزش و یادگی ــود آم ــت: نب ــان گف ــوری در پای سلحش
ــد  ــری مانن ــالت دیگ ــار معض ــده گرفت ــث ش ــراد باع ــط اف ــل توس عم
طــالق شــویم. نهادهایــی کــه مســئولیت تربیــت و جامعه پذیــری افــراد 
را بــر عهــده دارنــد نهــاد خانــواده، آمــوزش و پــرورش و رســانه هســتند. 
ــدام از  ــچ ک ــرد هی ــه در حــال حاضــر کار ک ــا شــاهد هســتیم ک ــا م ام
ایــن نهادهــا آن گونــه کــه بایــد و شــاید نیســت. اگــر آمــوزش توســط 
ایــن نهادهــا بــه شــکل صحیــح و کاربــردی انجــام شــود و مــا از شــعار 
بپرهیزیــم و بــه صــورت عملــی وظایــف اجتماعــی خــود را اجــرا کنیــم، 

ــود. ــم ب ــردم خواهی ــئولیت پذیری م ــاز مس ــاهد آغ ش
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بخشــی از مســئولیت اجتماعــی عمــل بــه وظیفــه اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
هــر کــس بــر اســاس دانــش، تجربــه، اطالعــات و تخصــص خــود بتوانــد بــه 
ــه را  ــگاه خــود، وظیفــه محول ــد و در جای ــه درســتی عمــل کن وظیفــه خــود ب

انجــام دهــد.
ــالک  ــه ام ــل »موسس ــر و مدیرعام ــن برت ــژاد، کارآفری ــی ن ــان عل ــا رحم ب

صنعتــی فتــح« دربــاره چگونگــی عمــل بــه ایــن بخــش از مســئولیت 
اجتماعــی گفتگــو کردیــم.

نداشــتن تعریــف درســت از مســئولیت توســط مســئولین در حــال حاضــر یکــی 
ــئولیت  ــد مس ــود بای ــمت خ ــخص در س ــر ش ــت. ه ــه ماس ــالت جامع از معض
ــه  ــا اینگون ــا متاســفانه امــروز در کشــور م ــد. ام اجتماعــی خــود را تفســیر کن

رحمان علی نژاد:

بزرگترین چالش ما ورود به حوزه کاری دیگران
 به جای عمل به مسئولیت اجتماعی خود است

یکی از چالش های بزرگ ما در کشور این است که بسیاری از افراد در جایگاه 
خود نیستند و به حوزه های نامربوط ورود می کنند. دیدگاه شما در این حوزه 

چیست؟

ــن کــه چهارچــوب  ــه جــای ای ــس ب ــده مجل ــال نماین ــوان مث ــه عن نیســت. ب
ــد عمــوم بگــذارد و  ــه معــرض دی ــات مجلــس را ب ــی و مصوب کارهــای اجرای
ــن  ــا و همچنی ــا نشــدن آن ه ــی مصــوب شــدن ی ــا و چرای تفســیر ها، قانون ه
قوانینــی کــه بایــد بــه تصویــب برســد و کارهایــی کــه بایــد بــه انجــام برســاند 
را توضیــح دهــد، در رابطــه بــا مســائل شــرعی و دینــی اســالم کــه وظیفــه و 
تخصصــی او نیســت حــرف می زنــد. در واقــع آن نماینــده مســئولیت اجتماعــی 

ــه درســتی انجــام نمی دهــد. خــود را ب
االن دانشــجو چهــار ســال درس می خوانــد کارشناســی را بــه پایــان می رســاند 
و در نهایــت بایــد واحــد کارآفرینــی را بگذرانــد. در کارآفرینــی دانشــجو تــازه 
متوجــه می شــود کــه چــه رشــته ای را دوســت دارد، بــه چــه کاری عالقه منــد 
ــت؟  ــردن چیس ــت کار ک ــی دارد و راه و روش درس ــه توانمندی های ــت، چ اس
کاًل در ۱۲ جلســه و ۴۰ ســاعت دانشــجو می فهمنــد کــه چهــار ســال درســی 
ــدارد.  ــی در آن ن ــته و تخصص ــه آن نداش ــه ای ب ــاًل عالق ــه اص ــده ک را خوان
ــا شــما  ــوم ایــن اســت: آی ــرورش و وزارت عل امــا ســوال مــن از آمــوزش و پ
نمی توانیــد ایــن درس را جــزو دروس عمومــی واجــب اول تــرم قــرار دهیــد؟ 
آیــا تصویــب قانونــی مبنــی بــر اینکــه دانشــجویی می بایــد جــزو دروس تــرم 
اول درس کارآفرینــی را بگذرانــد تــا خــط مشــی خــود را بفهمــد، کار ســختی 

اســت؟
مســئولیت اجتماعــی یعنــی دقیقــا همیــن کــه یــک مدیــر وزارت علــوم بدانــد 
چــه دســتوری را بایــد صــادر کنــد و چقــدر دســتورات او می توانــد در جامعــه 

موثــر واقــع شــود.
از نظر شــما مسئولیت پذیری را چگونه می توان تعریف کرد؟

ــدان«  ــارات جاوی ــه آن »عب ــوان ب ــه می ت ــش دارد ک ــد بخ ــث چن ــن مبح ای
ــت و دیگــر فالســه غــرب  ــزی اســت کــه کان گفــت. بخــش اول همــان چی

هــم در مــوردش صحبــت کرده انــد؛ بــه ایــن معنــا کــه »آنچــه بــرای دیگــران 
میپســندی بــرای خــود نیــز بپســند«.

ــی  ــا خیل ــه نیت ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت ب ــی اس ــام گرای ــش فرج ــن بخ  دومی
ــان  ــد منافعــی را ایجــاد نماییــد کارت ــا نیــت ب ــر از منافــع اســت. اگــر ب مهمت
ــی اســالمی  ــات« کــه در مبان ــی همــان »االعمــال بالنی نادرســت اســت. یعن

ــه آن اشــاره شــده اســت.  ــز ب نی
ــه ای را  ــما زبال ــر ش ــال اگ ــرای مث ــت. ب ــی اس ــه گرای ــدی وظیف ــش بع بخ
ــه  ــر زبال ــا اگ ــانده اید ام ــام رس ــه انج ــان را ب ــه ت ــد وظیف ــن نیندازی ــه زمی ب
ــا مســئولیت اجتماعــی  ــه شــما نیســت ام ــن کار وظیف ــد ای ــن برداری را از زمی
شماســت. زمانــی کــه مدیــر یــا کارمنــد ســازمانی اختــالس می کنــد اگــر همــه 
وظیفــه خــود بدانیــم کــه بــر اســاس مســئولیت اجتماعــی آن تخلــف را آشــکار 
کنیــم و اهــداف و اعمــال آنــان را بــه اطــالع مســئولین برســانیم، شــاید ایــن 

ــد. ــده اســت روی نمی ده ــا انجــام ش ــه م ــه در جامع ــه اختالســی ک هم
ــا کــه عدالــت در جامعــه  ــه ایــن معن ــت توزیعــی اســت ب بخــش بعــدی عدال
ــه صــورت مســاوی تقســیم شــده باشــد. اگــر عدالــت را  بیــن عامــه مــردم ب
ــی از  ــد. یک ــود نمی آی ــه وج ــی ب ــئولیت اجتماع ــم مس ــاد نکنی ــه ایج در جامع
ســتون های کــه مســئولیت اجتماعــی عدالــت اســت و اگــر اهــداف را نتوانیــم 

روی یــک چهارچــوب مناســب ســوار کنیــم ســرانجامی نخواهــد داشــت.
بخــش بعــدی مبحــث آزادی هــای فــردی اســت. آزادی هــای فــردی بایــد نــه 
ــه آن  ــی شــود و ن ــد باشــد کــه موجــب بی عدالت ــد و بن ــی قی ــدازه ای ب ــه ان ب
قــدر بســته باشــد کــه همــه حرف هــا در گلــو هــای خفــه شــود و تبدیــل بــه 

بغــض گــردد.
اخــالق کاری و اخــالق فــردی یکــی دیگــر از زیرشــاخه های مســئولیت 
ــد اخــالق  ــود را ببندی ــی خ ــد ایمن ــما کمربن ــه ش ــی ک ــی اســت. زمان اجتماع
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ــالق  ــد. اخ ــت می کنی ــردی را رعای ف
جامعــه  آســایش  باعــث  فــردی 

. د می شــو
ــه  ــت ک ــدی اس ــدی قواع ــش بع بخ
و    MBAو مدیریــت  مبحــث  در 
DBA مطــرح می شــود. شــبکه های 
اجتماعــی رفتــار افــراد جامعــه را تحــت 
ــان  ــه انس ــت و ب ــرار داده اس ــر ق تأثی
آرامــش داده بــدون آنکــه آگاهانــه 
باشــد. ایــن رفتارهــای ســازمانی و 
فضاهــای  در  اجتماعــی  مســئولیت 
بــرای  می شــود.  مطــرح  مجــازی 

ــن  ــر روی زمی ــه ب ــه زبال ــار کســی ک ــاوت از کن ــروز بی تف ــا دی ــر ت ــال اگ مث
برخــورد می کنیــم.   بــا آن  تنفــر  بــا  امــروز  می انداخــت رد می شــدیم، 
ــم  ــدا می کنی ــده پی ــرح ش ــش مط ــت بخ ــن هف ــا از ای ــه م ــی ک خصلت های
ــه اجــرا در آیــد. ایــن بخــش رفتارهــا و کردارهــای  بایــد در بخــش هشــتم ب
ــی  ــف دولت ــازمان های مختل ــا در س ــت م ــور فعالی ــت و همنط ــت. مدیری ماس
ــا ناراحتــی از آن  و غیــر دولتــی بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه اربــاب رجــوع ب

خــارج نشــوند.
ــئولیت  ــش مس ــد در بخ ــه می توانن ــادی چگون ــای اقتص ــرکت ها و بنگاه ه ش

اجتماعــی ماثــر واقــع شــوند؟ 
ــه ای از مســئولیت اجتماعــی  ــا تفســیر جداگان ــوع آنه ــر اســاس ن شــرکت ها ب
ــدان،  ــران، کارمن ــای مدی ــون تجــارت و در رده ه ــی و قان ــون مدن ــر قان از نظ

ــد. ــر دارن ــره و غی اعضــای هیئــت مدی
ــل شــرکت  ــر عام ــران می شــود. مدی ــن مســئولیت اجتماعــی شــامل مدی اولی
ــرکت،  ــره ش ــت مدی ــای هیئ ــود و اعض ــی خ ــئولیت اجتماع ــد مس ــد بدان بای
ــر  ــال مدی ــرای مث ــت؟ ب ــه آن چیس ــدان دون پای ــی و کارمن ــدان عال کارمن
ــد در  ــد بدان ــد بای ــت می کن ــادرات و واردات فعالی ــوزه ص ــه در ح ــی ک عامل
کشــور کــدام مــواد مــورد نیــاز قــرار دارد و آیــا درســت اســت کــه آن مــواد را 
صــادر کنــد و باعــث ایجــاد تــورم در کشــور شــود؟ یــا بایــد کاالهایــی صــادر 
ــی  ــی و حت ــدازه کاف ــه ان ــد و در کشــور ب ــد کرده ان ــه شــرکت ها تولی شــود ک
مــازاد وجــود دارد؟ آیــا شــرکت بایــد بــه فکــر جیــب خــود باشــد یــا بــه فکــر 

ــز باشــد؟   ــه ای کــه در آن حضــور دارد نی جامع
شــاعر مــی گویــد: هــر چــه نصیــب اســت همــان می دهنــد/ گــر نســتانی بــه 

ــد ــتم می دهن س
 و یــا بــه گفتــه موالیمــان خداونــد روزی هــا را مقــرر کــرده اســت فقــط بحــث 

اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه بــا آن روزهــا دســت پیــدا کنیــم. 
ــل  ــر عام ــده مدی ــر عه ــز ب ــری نی ــی دیگ ــر مســئولیت اجتماع از طــرف دیگ
قــرار دارد. مدیــر عامــل الگــوی کارمنــدان اســت و اشــتباهات مدیــری در ده 
ــزش او  ــن لغ ــا کوچکتری ــذارد. ب ــر می گ ــن تاثی ــدان رده پایی ــر کارمن ــاال، ب ب

ــد. ــود می آی ــه وج ــی ب ــزش اجتماع ــک لغ ی
مســئولین باالدســتی و عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی توســط آنــان هــم بــر 
اهــداف و عملکــرد و هــم بــر نتیجــه بنگاه هــای اقتصــادی موثــر خواهــد بــود. 
یعنــی  اگــر هــر مســئولی در جایــگاه خــود وظیفــه اش را بــه درســتی انجــام 
ــود  ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــز در دس ــاری نی ــادی و تج ــای اقتص ــد بنگاه ه ده

موفــق خواهنــد بــود. در ایــن رابطــه توضیــح دهیــد؟
ــد  ــه ای را نجــات دهی ــد جامع ــر می خواهی ــه اگ ــد ک ــی )ع( می گوی ــوال عل  م
ــن کالم حضــرت  ــه ای ــا ب ــد. اگــر مســئولین م اول صنعتگــران را نجــات دهی
علــی دقــت کننــد بســیاری از مشــکالت جامعــه مــا حــل خواهــد شــد. امــروز 

ــد  ــات دهن ــر را نج ــک صنعتگ ــر ی اگ
فعالیــت او بــر چندیــن نفــر تاثیــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــد گذاش خواه
ــادی  ــای اقتص ــر بنگاه ه ــه فک ــد ب بای

ــند.   ــی باش و صنعت
ــوری را از  ــک کش ــد ی ــر می خواهی اگ
بیــن ببریــد مســئولیت اجتماعــی همــه 
مســئولین آن را تغییــر دهیــد. بــه 
کســی کــه کشــاورز اســت مســئولیت 
آهنگــری را واگــذار کنیــد و آهنگــر را 
بــه کار شــهرداری بگماریــد. مــا خــود 
بایــد مســئولیت اجتماعــی خودمــان را 
ــه درســتی انجــام دهیــم و هــر  هــم بصــورت خــاص و هــم بصــورت عــام ب
ــه  ــن معضــل جامع ــد. بزرگتری ــت کن ــود فعالی ــر اســاس تخصــص خ کــس ب
ــی  ــاق بازرگان ــروز در ات ــا دی ــری کــه ت ــال وزی ــرای مث ــن اســت کــه ب ــا ای م
ــس از  ــد و پ ــغول ش ــارت مش ــدن و تج ــت مع ــپس در صنع ــرد، س کار می ک
ــون در  ــرو شــد، اکن ــر نی ــد از آن وزی ــه کار پرداخــت، بع ــاد ب آن در فــالن بنی
ــه کار اســت. مگــر یــک فــرد چنــد تخصــص  ــه دیگــری مشــغول ب وزارتخان
می توانــد داشــته باشــد؟ بایــد بررســی کنیــم کــه ایــن فــرد در چــه تخصصــی 
و در چــه رشــته ای تحصیــل کــرده اســت؟ و اصــال در کــدام مســئولیتی کــه 

ــه درســتی انجــام وظیفــه نمــوده اســت؟ برعهــده داشــته، ب
بزرگتریــن مشــکل جامعــه مــا دخالــت در مســئولیت های دیگــران اســت. ورود 
کــردن بــه مســئولیت های دیگــران یعنــی اینکــه بــه صــورت شــکلی در مــورد 
مســائل مختلــف حــرف بزنیــم بــدون اینکــه بــه صــورت ماهــوی از آن ســر 

در بیاوریــم.

شــما بــه عنــوان کارآفریــن یــک زمیــن مــرده و یــا کارخانــه ورشکســته را بــا 
ــا  ــازماندهی و احی ــرمایه گذاران س ــارکت س ــا مش ــا و ب ــا و تکنیک ه روش ه
ــال  ــما کام ــت ش ــوان گف ــد می ت ــه داری ــی ک ــاس تخصص ــر اس ــد. ب می کنی
بــه مســئولیت اجتماعــی خــود عمــل می نماییــد. از طرفــی احیــا کــردن یــک 
ــد  ــاز تولی ــدد و و آغ ــتغال زایی مج ــای اش ــه معن ــرده ب ــادی م ــت اقتص فعالی

اســت.
ــد خــود را  ــه ام بای ــه را برعهــده گرفت ــن وارد مســئولیتی شــده و وظیف ــر م اگ
ــا در  ــه جایگاهــی برســانم کــه  کامــال در آن حــوزه متخصــص شــوم. م را ب
امــالک فتــح مســئولیت راه انــدازی ۴۵هــزار کارخانــه ورشکســته را بــر عهــده 
ــه  ــروی مســتقیم و غیرمســتقیم ک ــر نی ــا ۱۰۰ نف ــا حــدود ۵۰ ت ــم.  ب گرفته ای
ــش از  ــر روز بی ــم. ه ــد، کار می کنی ــکاری دارن ــا هم ــر م ــا دفت ــه ب ــر روزان ه
ــد  ــات را اداره می کن ــن جلس ــه ای ــی ک ــا کس ــود. آی ــد اداره ش ــه بای ۳۰ جلس
ــن  ــج، قوانی ــی رای ــن اجتماع ــون تجــارت، قوانی ــی، قان ــون مدن ــه قان ــد ب نبای
شــهرداری ها، قوانیــن دارایــی، قوانیــن شــهرک های صنعتــی و غیــره مســلط 
باشــد؟ البتــه بــه معنــای ایــن نیســت کــه مــن در هــر شــغل بایــد متخصــص 
باشــم بلکــه بــه ایــن معنــی اســت کــه بایــد قوانیــن آن را بــه خوبــی مطالعــه 
کــرده باشــم و بدانــم. اگــر مــن کار خــود را بلــد نباشــم اول خــود را گرفتــار 

ــد. ــه مــن اعتمــاد کرده ان خواهــم کــرد و ســپس کســانی را کــه ب
ــت  ــم دریاف ــری علیرغ ــع دکت ــل در مقط ــه تحصی ــز از ادام ــن نی ــدف م ه
مــدرک DBA  و MBA  همیــن اســت کــه مطالعــات کافــی داشــته باشــم تــا 
ــم. ــار نکن ــود گرفت ــه مســئولیت های خ ــودن ب ــنا نب ــل آش ــه دلی ــران را ب دیگ
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علیرغــم اینکــه بســیاری از فعــاالن در حــوزه مســئولیت اجتماعــی بــه 
ــه مطــرح شــدن نیســتند، امــا  خصــوص در حــوزه خیریــه عالقه منــد ب
ــه نظــر می رســد اگــر خدمــات و فعالیت هــای خیریــن و کســانی کــه  ب
در ایــن زمینــه مشــغول اند بازگــو نشــود و در معــرض دیــد قــرار نگیــرد 
ــردن  ــو ک ــد. بازگ ــد ش ــل نخواه ــینه منتق ــه س ــینه ب ــگ س ــن فرهن ای
ــت  ــو در جه ــک الگ ــوان ی ــه عن ــد ب ــه می توان ــای خیرخواهان فعالیت ه
عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی توســط بنگاه هــای تجــاری و اقتصــادی 
قــرار بگیــرد.  بــا ایــن هــدف بــه گفتگــو بــا یکــی از پیشکســوتان خــوزه 
ــه دارد نشســتیم. ــی در فعالیت هــای خیرخواهان ــد طوالی صنعــت کــه ی

ــوزه  ــوتان ح ــرج و از پیشکس ــوص ک ــاده مخص ــران ج ــی از مدی او یک
حــوزه  در  ارزشــمندی  بســیار  فعالیت هــای  کــه  اســت  اقتصــاد 
مســئولیت های اجتماعــی بــه انجــام رســانده. او می گویــد: »مــن 
ــرکار  ــح س ــر روز ۷ صب ــود ه ــن وج ــا ای ــی ب ــال دارم ول االن ۸۳ س
ــن  ــه ای ــه ب ــم بلک ــا کار نمی کن ــن دنی ــرای ای ــر ب ــرا دیگ ــم زی می آی
دلیــل اســت کــه فکــر می کنــم همانطــور کــه  آنچــه دیگــران کاشــتند 
ــم و  ــا بکاری ــا م ــت ت ــیده اس ــت رس ــم االن وق ــت کرده ای ــا برداش را م

ــد.« ــدگان بخورن آین
ــی رســیده  ــه جای ــه وی در حــال حاضــر شــرایط کشــور ب ــه گفت ــا ب ام
اســت کــه فعــاالن اقتصــادی حتــی بــرای انجــام کارهــای خیرخواهانــه 
ــرد در  ــی ف ــد: »گاه ــورد می گوی ــن م ــده اند. او در ای ــدود ش ــم مح ه
ــد.  ــام ده ــر انج ــای خی ــد کاره ــه می توان ــرد ک ــرار می گی ــی ق موقعیت
امــا فشــارهای اطــراف باعــث محــدود شــدن او می شــود. هرچــه فــرد 
خیرخــواه محدودتــر شــود فعالیت هــای خیرخواهانــه او نیــز کمتــر 

خواهــد شــد تــا جایــی کــه بــه صفــر برســد . 
ــم و  ــاد شــود فقــط مشــکالت پیــش رو را می بینی ــی مشــکالت زی وقت

فرصتــی بــرای دیــدن مشــکالت بزرگتــر در فاصلــه دورتــر نداریــم. االن 
از هــر جهــت بــه مــا فشــار می آیــد دولــت هــم در تنگناســت و فشــاری 

را کــه بــر روی آن وجــود دارد، بــه مــا منتقــل می کنــد. 
ــان  ــتند در زم ــه می خواس ــد ک ــتری بودن ــواه بیش ــراد خیرخ ــاًل اف قب
حیــات خــود بخشــی از ملــک و امــالک خــود را وقــف و اهــدا کننــد تــا 
یــادگاری از آنــان باقــی بمانــد. امــا االن سیاســت های اشــتباه در حــوزه 
ــه  ــدگان ب ــتفاده کنن ــران و سوء اس ــوز اختالس گ ــور نف ــف و همینط وق

ــرده اســت. ــن ب ــا را از بی ــت، انگیزه ه ــه دول بدن
 سوءاســتفاده گرانــی حتــی در داخــل دولــت منتظرنــد تــا بــرای مثــال 
قبــل از ایجــاد تــورم بــا اطالعاتــی کــه کســب کردنــد ســود ببرنــد. در 
حالــی کــه افــراد دســت انــدرکار کــه بــه فکــر کار و تولیــد هســتند در 

ایــن فکرنــد کــه بــرای جوانــان اشــتغال ایجــاد کننــد.«
هــم  خیرخواهانــه  فعالیت هــای  از  سوء اســتفاده گران  مــورد  در  او 
ــم.  ــک کن ــول کم ــودکان معل ــه ک ــه مدرس ــتم ب ــد: »می خواس می گوی
امــا مدیــر مدرســه درخواســت بازســازی دفتــر مدرســه را کــرد در حالــی 
ــد ۱۰  ــت خری ــا درخواس ــود ی ــر ب ــیار بدت ــا بس ــت کالس ه ــه وضعی ک
کولــر داد امــا اصــاًل مدرســه نیــاز بــه آن نــدارد.  ایــن مثــال کوچکــی 

ــا. « ــت  مملکــت م اســت از وضعی
او در مــورد آرزوهایــش بــرای ایــران می گویــد: »اوایــل انقــالب بــرای 
ــه  ــه منطق ــه ب ــم، از جمل ــران می رفت ــف ای ــاط مختل ــه نق ــی ب جذام یاب
بشــاگرد در مینــاب کــه حتــی روی نقشــه ایــران مشــخص نشــده بــود. 
ــن  ــت و ثروتمندتری ــود نداش ــت وج ــک و بهداش ــه پزش ــن منطق در ای
ــاالن و  ــی از فع ــا جمع ــتند. روزی ب ــو داش ــت لیم ــال  ۴ درخ ــراد مث اف
مســئوالن کــه بــرای کمــک آمــده بودنــد ســر ســفره نشســته بودیــم. 
ــر  ــدا در اث ــم خداون ــن گفت ــرد. م ــی می ک ــفره دعای ــر س ــس س هرک

سیاست های نادرست دست خیرین اقتصادی را بسته است
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ــن  ــفره هایی په ــن س ــه چنی ــیم ک ــی برس ــه جای ــالمی ب ــالب اس انق
ــه  ــاز ب ــه حــدی برســیم کــه نی ــاه اجتماعــی ب نشــود یعنــی از نظــر رف

ــد. ــته باش ــود نداش ــه وج ــای خیرخواهان ــن کمک ه ای
االن ولــی مملکــت بــه جایــی رســیده اســت کــه جیــب شــما را خالــی 
ــی  ــه انجــام داد در حال ــوان کارهــای خیرخواهان ــه می ت ــد! چگون می کنن

کــه چیــزی دیگــر تــه جیــب کســی باقــی نمانــده اســت!«
فعالیت هــای  و  »ســرمایه  می گویــد:  فعلــی  وضعیــت  درمــورد  او 
اقتصــادی مــا بــا سیاســت گذاری های نادرســت اقتصــادی از بیــن 
ــت  ــن مملک ــد در ای ــتندو  بای ــد کار هس ــا نیازمن ــدان م ــی رود. فرزن م
زندگــی کننــد در حالــی  کــه دانشــگاه های مــا فقــط تبدیــل شــده اســت 
بــه مدرکــی در حــد یــک کاغــذ بــی ارزش.  دانشــجوی مــا فقــط دروس 

ــت. ــد نیس ــزی بل ــچ چی ــاًل هی ــه و عم ــوری آموخت تئ

 مــن به عنــوان کارخانــه دار مجبــورم کارخانــه خــود را کوچک تــر کنــم 
ــران خــود  ــم کارگ ــا بتوان ــاره دهــم ت ــه خــود را اج و بخشــی از کارخان
ــوند.  ــکار نش ــا بی ــم ت ــت کن ــان را پرداخ ــه دارم  و هزینه هایش را نگ
ــه  ــت ک ــیده اس ــانی رس ــه کس ــروت ب ــت. ث ــته اس ــت هایمان بس دس
ــی  ــرای کس ــول ب ــن پ ــد ای ــا نمی دانن ــد.  آن ه ــای آن را نمی دانن معن
باقــی نمی مانــد و در زندگــی بایــد بــه انــدازه ای کــه نیــاز اســت خــرج 
کــرد و باقــی آن را در راه مســئولیت های اجتماعــی در حوزه هــای 

ــود. « ــه نم ــف هزین مختل
او ادامــه می دهــد: »اگــر شــما بــه فکــر کمــک بــه دیگــران باشــید و در 
چنیــن موقعیتــی قــرار بگیریــد کــه از نظــر مالــی توانایــی ایــن کمک هــا 
را داشــته باشــید. مســلمًا جــای خــرج کــردن آن نیــز پیــدا خواهــد شــد. 
ــی  ــه جای ــما ب ــای ش ــرد ایده ه ــما را بگی ــوی ش ــی جل ــی کس ــا وقت ام

ــی  ــت زندگ ــن مملک ــا در ای ــت. م ــال ماس ــور م ــن کش ــد. ای نمی رس
کردیــم، بــزرگ شــدیم و در قبــال آن مســئولیم. هرچقــدر امکانــات مــا 
بیشــتر شــود و دســتمان بازتــر شــود بیشــتر بــه مســئولیت خــود عمــل 

خواهیــم کــرد.«
ــی در  ــد: »گذشــته ها گذشــته! زمان ــن پیشکســوت اقتصــادی می گوی ای
ایــران اشــخاصی ماننــد آقایــان خیامــی، الجــوردی، ســادات تهرانــی و 
ــده  ــه فهمی ــد ک ــا بودن ــر م ــنفکران صنعتگ ــوردار روش ــای برخ ــاج آق ح
بودنــد ســرمایه مــال مملکــت اســت و مــال شــخص نیســت. ســرمایه 
مــال آن بچــه ایســت کــه شــب گرســنه می خوابــد. آن بچــه از ثــروت 
ــت و  ــن طبیع ــوا، ای ــن آب و ه ــتند ای ــا می دانس ــهم دارد. آنه ــن س م
ــه  ــه هم ــق ب ــت و متعل ــان نیس ــال آن ــط م ــه فق ــات جامع ــن امکان ای
افــراد آن جامعــه اســت. اگــر او ثــروت بیشــتری دارد همــه در آن ســهیم 
هســتند و  اگــر از امکانــات بیشــتری برخــوردار اســت ســهم دیگــری را 
برداشــته. آنهــا ســعی در کمــک بــه جامعــه، بــه دانشــگاه، بــه تولیــد و 
ــد. امــا االن متاســفانه بســیاری از کارخانجاتــی کــه  ــراد می کردن ــه اف ب

آنــان ســاخته بودنــد در حــال از بیــن رفتــن اســت.«
ــی  ــالب بدبخت ــس از انق ــردم پ ــر می ک ــن فک ــد: »م ــی ده ــه م او ادام
محرومــان پایــان خواهــد یافــت و همــه توانمنــدان شــروع بــه ســاخت 
ــن  ــر چنی ــد اگ ــر می گفتن ــنفکران صنعتگ ــرد.  روش ــد ک ــاز خواهن و س
ــرج  ــی خ ــاه اجتماع ــرای رف ــود را  ب ــروت خ ــود ث ــور ش ــرایطی ج ش

ــه نشــد.« ــا آنگون ــن تفکــری وجــود داشــت ام ــرد. چنی ــم ک خواهی
ــا  ــور م ــه کش ــد: »هم ــران می گوی ــئولیت پذیری در ای ــورد مس او در م
ــا  ــه م ــر علی ــا را ب ــدیدترین تحریم ه ــت. االن ش ــروت اس ــار از ث سرش
ــان مملکــت می چرخــد. از  ــن وجــود همچن ــا ای ــا ب ــد ام اعمــال کرده ان
ــان  ــم. جوانانم ــت را داری ــن موقعی ــر توریســتی و گردشــگری بهتری نظ
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ــه در  ــی ک ــد در حال ــدا کنن ــد کار پی ــا نمی توانن ــد، اینج ــم نخبه ان ه
ــد و در  ــدا می کن ــت پی ــا دس ــن موقعیت ه ــه بهتری ــور ب ــارج از کش خ

ــد. ــد موفقن ــا کــه برون هــر کجــای دنی
امــا نــه اقتصــاد و نــه دانشــگاه نقــش اصلــی را در ایجــاد حس مســئولیت 
ــت  ــه او جه ــازد و ب ــرد را می س ــه ف ــت ک ــاع اس ــن اجتم ــدارد. ای ن
ــئولیت پذیری را  ــس مس ــم ح ــگاه ه ــل در دانش ــی تحصی ــد. حت می ده
نمی آمــوزد. بلکــه ایــن فرهنــگ بایــد در جامعــه ایجــاد شــود و شــکل 

ــد.« ــا بیافت ــد مســئولیت پذیری ج ــی بای ــگ ایران ــرد. در فرهن بگی
ــود را در  ــد او خ ــز مانن ــش نی ــدان و نوه های ــه فرزن ــان اینک ــا بی وی ب
مرده پرســت  »مــا  می گویــد:  می داننــد،  مســئول  جامعــه  مقابــل 
شــده ایم. وقتــی مدیــری فــوت می کنــد هزینــه زیــادی بــرای پذیرایــی 
ــم. مــن وصیــت  ــد نیســتند خــرج می کنی از جمعیتــی کــه اصــال نیازمن
ــزار  ــجد برگ ــزل و مس ــم در من ــم خت ــن مراس ــوت م ــد از ف ــردم بع ک
ــرطانی ها و  ــرای س ــم را ب ــای مراس ــه هزینه ه ــم هم ــود و فرزندان نش

ــد.« ــاص دهن ــا اختص جذامی ه
ــان  ــرای جذامی ــه اش ب ــای خیرخواهان ــت ه ــن از فعالی ــرار م ــا اص ب
ــت  ــه در خدم ــت ک ــال اس ــدود ۶۲ س ــد: »ح ــد. می گوی ــف می کن تعری
جذامیــان هســتم. جذامــی کســی اســت کــه نــه خانــه دارد، نــه بــرادر و 
خواهــر، نــه پــدر و مــادر، نــه دوســت، نــه شــهر و نــه شــاه. همــه او را 
طــرد می کننــد. چــون ظاهــر ایــن افــراد بــه قــدری وحشــتناک اســت 
ــا خــود  ــان یــک خــط مســتقیم ب ــد. آن ــرار می کنن کــه همــه از آنهــا ف

ــتند. ــدا هس ــای خ ــان بچه ه ــد. جذامی ــدا دارن خ
در گذشــته بیــش از از ۴۰ هــزار نفــر جذامــی تحــت درمــان در ایــران 
ــر.  ــزار نف ــه ۸ ه ــت ب ــیده اس ــان رس ــون تعدادش ــی اکن ــتیم ول داش
ــد از از  ــه خاطــر ظاهــر خــود نمی توانن تعــدادی شــفایافته داریــم کــه ب
محــل زندگیشــان خــارج شــوند و بــه جامعــه بیاینــد. تعــدادی از آنــان 
بســتری هســتند و تعــدادی از جذامیــان هــم علیرغــم اینکــه خودشــان 
ــد  ــول نمی کن ــان را قب ــه آن ــاع شــوند چــون جامع ــد وارد اجتم نمی توانن

ــد. ــالمی دارن ــای س ــی بچه ه ول
ــا  ــا ب ــن دائم ــد. م ــی ندارن ــرای کس ــری ب ــوع خط ــچ ن ــان هی جذامی
ــورم و در  ــذا میخ ــا آن غ ــم، ب ــت می کن ــت و برخاس ــان نشس جذامی

ــتم. ــاط هس ارتب
ــه  ــان ب ــر مبتالی ــه اگ ــی ک ــت در حال ــنگین اس ــی س ــام جذام ــط ن فق
ــد قــرص در عــرض ســه  ــا چن ــد ب ــن بیمــاری را پنهــان نکنن جــزام ای

ــود.  ــان می ش ــاه درم م
ــد در  ــده بودن ــان آم ــد و آلم ــه از هلن ــی ک ــران روحان ــته خواه در گذش
ــی  ــا باغ ــد. االن در باب ــت می کردن ــان خدم ــه جذامی ــز و مشــهد ب تبری
ــاد تعــدادی افــراد مبتــال  تبریــز همچنیــن در مشــهد، کردســتان و مهاب
بــه جــذام وجــود دارد کــه بیشــترین آنهــا در کردســتان ســاکن هســتند. 
ــاخته  ــی س ــا باغ ــراف باب ــان در اط ــوص جذامی ــگاه مخص ــد درمان چن
ــد.  ــی می کنن ــفایافتگان زندگ ــم ش ــتان ه ــتاهای کردس ــده و در روس ش

ــد.« ــان را قبــول کردن مــردم نیــز حضــور آن
او در مــورد چگونگــی آغــاز فعالیت هایــش در »انجمــن حمایــت از 
ــود  ــالم ب ــه ۲۰ س ــی ک ــالب زمان ــل از انق ــد: »قب ــان« می گوی جذامی
دوســتی بــه نــام کاکا شــیرازی مــن را بــه مشــهد بــرد و بــا آنــان آشــنا 
ــده  ــع ش ــان جم ــهد جذامی ــی مش ــرا در نزدیک ــک کاروانس ــرد. در ی ک
ــر اتاق هــا  ــود کــه در آلونک هــای زی ــاد ب ــد و تعدادشــان آنقــدر زی بودن
ــا  ــدم و ت ــنا ش ــراد آش ــن اف ــا ای ــا ب ــد. از همانج ــی می کردن ــم زندگ ه

ــم.« ــت می کن ــن راه فعالی ــروز در ای ام
ــد  ــک کنن ــراد کم ــن اف ــه ای ــد ب ــه می خواهن ــانی ک ــه او کس ــه گفت  ب
هزینه هــای  نماینــد.  اقــدام  انجمــن  ایــن  طریــق  از  می تواننــد 
ــد. ــان می رس ــود جزامی ــت خ ــه دس ــن ب ــط انجم ــدگان توس کمک کنن

ــار  ــب رودب ــاد، جن ــان میردام ــان« در خیاب ــت از جذامی ــن حمای »انجم
شــرقی، پــالک ۸ واقــع شــده. کســانی کــه عالقمنــد بــه کمــک هســتند 

ــد.  ــاس بگیرن ــماره ۰۲۱۲۲۲۵۷۹۱۱ تم ــا ش ــد ب می توانن
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نویسنده: زهرا شریفی
روزانــه در کل جهــان کارخانجــات و کارگاه هــا انــواع کاالهــای مختلــف 
را بــا بســته بندی  های متنــوع تولیــد می کننــد. شــرکت های حمــل 
ــا  ــه انباره ــا ب ــر از کارخانه ه ــته هایی بزرگت ــن کاال را در بس ــل ای و نق
ــا  ــم ب ــهروندان ه ــد. ش ــا می کنن ــان جابه ج ــه خرده فروش ــپس ب و س
ــه  ــده را ب ــداری ش ــای خری ــن کااله ــک ای ــزرگ و کوچ ــه های ب کیس
خانه هــای خــود می برنــد. یعنــی عمــال روزانــه میلیون هــا کاالی 
بســته بندی شــده در دنیــا جا به جــا می شــود. از ســوی دیگــر بــا 
ــتیک،  ــادی از پالس ــدار زی ــن، مق ــات آنالی ــزون سفارش ــش روزاف افزای

ــن پروســه هــدر مــی رود. ــورد اســتفاده در ای ــوا و کاغــذ م ــوم، مق ف
زباله در طبیعت

ــی  ــد. زباله های ــه می کنن ــاد زبال ــته بندی ها ایج ــن بس ــدام از ای ــر ک ه
ــواد  ــدارد و م ــات را ن ــه حی ــه چرخ ــت ب ــت بازگش ــرا قابلی ــه اکث ک
ــا  ــوده می کنــد و ی شــیمیایی آن  آب، خــاک و اتمســفر ســیاره مــا را آل
بازیافــت آن نیازمنــد بــه صــرف انــرژی، زمــان و هزینــه مالــی بســیاری 
اســت. نتیجــه آن میلیون هــا تــن زبالــه دفــن شــده در زمیــن یــا تلنبــار 
ــتیک  ــه و پالس ــو از زبال ــی ممل ــا و اقیانوس های ــم، دریا ه ــده روی ه ش
رهــا شــده، انقــراض گونه هــای مختلــف گیاهــی و جانــوری و بــه طــور 

کل محیــط زیســتی بحــران زده اســت.
ــواد اســتفاده شــده  ــد م ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــرژی م از ســوی دیگــر ان
ــت.  ــیلی اس ــوخت های فس ــتر س ــته بندی بیش ــاپ و بس ــع چ در صنای
عــالوه بــر آلودگــی کــه بــر اثــر ســوزادن یــا فعــل و انفعــاالت شــیمیایی 
زباله هــا وارد محیــط زیســت می شــود، آلودگــی حاصــل از ســوخت های 

ــر آالیندگــی هــوای کــره زمیــن می افزایــد. فســیلی نیــز ب
بســته بندی سبز راهکاری برای حفظ محیط زیست

در دســامبر ۱۹۹۴ بــه اتحــاده اروپــا دســتور العملی بــا هــدف بــه حداقــل 
رســاندن زباله هــای بســته بندی و اســتفاده مجــدد و بازیافــت مــواد بــه 
طــوری کــه کمتــر بــه دفــع نهایــی منجــر شــود، پیشــنهاد شــد. در حــال 
حاضــر فعــاالن اقتصــادی اروپــا، هــم بــه دلیــل مطالبه گــری مشــتریان 
ــته بندی  ــرای بس ــالش ب ــم ت ــت و ه ــط زیس ــظ محی ــت حف در جه
محصــوالت بــه شــکل بهتــر و ارزانتــر، بــه دنبــال یافتــن راهکارهایــی 
ــارف  ــای متع ــی بســته بندی ه ــا کارای ــرای بســته بندی محصــوالت ب ب
ــتند.  ــتر هس ــی بیش ــار اجتماع ــر و دارای اعتب ــه صرفه ت ــرون ب ــی مق ول
از ســوی دیگــر مقــررات دولتــی و افزایــش آگاهــی مصرف کننــدگان و 
ــه ایــن حــوزه، شــرکت ها  وارد شــدن کلیــد واژه مســئولیت اجتماعــی ب
ــدگان  ــط مصرف کنن ــی محی ــه در خصــوص پاکیزگ ــته ک ــر آن داش را ب

نجات کره زمین با بسته بندی سبز
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نیــز تأمــل کننــد.
ــای  ــواد و متده ــتفاده از م ــدار اس ــان پای ــا هم ــبز ی ــدی س ــته بن بس
ــی روی  ــر کم ــه تاثی ــت ک ــته بندی اس ــای بس ــرای کااله ــاخت ب س
ــا محیــط  مصــرف انــرژی و محیــط زیســت دارد. بســته بندی ســازگار ب
زیســت می توانــد همســو بــا توســعه پایــدار، مجــدا مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و بازیافــت شــود. از دیــدگاه فنــی، بســته بندی ســبز بــه گیاهــان 
ــوژی و  ــط اکول ــه، محی ــواد اولی ــوان م ــه عن ــی ب ــواد معدن ــی و م طبیع
ســالمت انســان، بازیافــت مفیــد، تجزیــه آســان و توســعه پایــدار اشــاره 

می کنــد.
ــد اســتفاده  ــرای تولی ــی ب ــواد و روش های ــوع بســته بندی از م ــن ن در ای
می شــود کــه کمتریــن مصــرف انــرژی و اثرگــذاری بــر محیــط زیســت 
ــد  ــتفاده می کن ــه اس ــکل بهین ــه ش ــرژی ب ــن روش از ان ــد. ای را دارن
ــوخت های  ــد س ــر مانن ــز تجدید پذی ــده نی ــرف ش ــرژی مص ــوع ان و ن

ــرژی خورشــیدی اســت. ــاد و ان زیســتی، ب
ــوالت  ــی، محص ــتیک های گیاه ــر، پالس ــای تجزیه پذی ــتیک ه پالس
ــن  ــی اتیل ــه های پل ــن، کیس ــرژی جایگزی ــع ان ــده، مناب ــت ش بازیاف
بازیافــت شــده پــس از مصــرف و ســاخته شــده از ضایعــات و شــانه های 
تخــم مــرغ ســاخته شــده از مــواد بازیافتــی از مــوادی هســتند کــه در 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــود اس ــبز م ــته بندی س بس
کاهــش مــواد مــورد اســتفاده در بســته بندی هــا، کوچــک کــردن ســایز 
ــل بازیافــت و حــذف  ــا حــد ممکــن، اســتفاده از مــواد قاب بســته بندی ت
ــتفاده  ــتیکی، اس ــای پالس ــل ورق ه ــت از قبی ــل بازیاف ــر قاب ــواد غی م
مجــدد از مــواد زائــد در بســته بندی،  اســتفاده از پالســتیک های 

عنــوان  بــا  برچســب هایی  درج  ســبک تر،  کاغذهــای  و  نازک تــر 
ــوده،  ــای آل ــام آب ه ــت تم ــته بندی ، بازیاف ــت« روی بس ــل بازیاف »قاب
ــاک از راهکارهــای عمــل  ــری از انرژی هــای پ ــرژی و بهره گی حفــظ ان
ــت  ــاری در جه ــادی و تج ــای اقتص ــی بنگاه ه ــئولیت اجتماع ــه مس ب
ــه زمیــن و کاهــش اثــرات محیطــی  حفــظ محیــط زیســت و احتــرام ب

ــت. ــنتی اس ــیوه س ــه ش ــته بندی ب بس
بــا توجــه بــه اثــرات گــرم شــدن کــره زمیــن و کاهــش منابــع طبیعــی، 
ــد از  ــته بندی بای ــاپ و بس ــوزه چ ــاالن ح ــدگان کاال و فع ــد کنن تولی
ــت،  ــط زیس ــه محی ــرام ب ــا احت ــه ب ــد ک ــروی کنن ــتراتژی هایی پی اس

ــد. ــی ســبز بیابن ــرای بازاریاب راهــی ب
بســته بنــدی یــک ابــزار تبلیغاتــی توســط تولید کننــدگان جهــت ایجــاد 
ــود.  ــوب می ش ــده محس ــم انداز مصرف کنن ــاوت در چش ــه تف ــک نقط ی
ایجــاد بســته بندی های جدیــد و متمایــز در بــازار مزیــت رقابتــی 
ــرای  ــتریان ب ــای مش ــزون تقاض ــش روزاف ــه افزای ــه ب ــا توج دارد. ب
ــول در  ــه محص ــت، ارائ ــط زیس ــه محی ــرکت ها ب ــا و ش ــه بنگاه ه توج
بســته بندی ســبز در دراز مــدت بــه تولید کننــده وجاهــت و اعتبــار 

می بخشــد.
یکــی دیگــر از موضــوع هــای مهــم برچســب گذاری زیســت محیطــی 
اســت. از ایــن طریــق مصرف کننــدگان دوســتدار محیــط زیســت 
ــته بندی  ــده در بس ــرده ش ــکار ب ــواد ب ــه م ــی را ک ــد کاالهای می توانن
آنهــا از جملــه جنــس بســته، مــواد چســبنده و جوهرهــای چــاپ ضــرری 

ــد. ــاب کنن ــد، انتخ ــت نمی زنن ــط زیس ــه محی ب
حفظ زمین برای آیندگان، مســئولیت همه ماست
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در کشــور مــا نیــز اکثــر بســته بنــدی هــا بــه شــکل ســنتی و با اســتفاده 
از مــواد پالســتیکی ماننــد پلــی اتیلــن، یونولیــت، پلــی اســتایزن انجــام 
ــته بندی  ــوع بس ــن ن ــی در ای ــواد مصرف ــه م ــر اینک ــالوه ب ــود. ع می ش
ــردد، در بیشــتر  ــط زیســت برنمی گ ــه محی ــه چرخ ــال ب ــزاران س ــا ه ت
ــرژی ســوخت های فســیلی هســتند کــه  ــد، ان ــی تولی ــع اصل ــع منب مواق
ســاالنه حجــم باالیــی متــان و دی اکســید کربــن بــه جــو زمیــن اضافــه 

می کننــد.
ــق  ــت تحق ــتری الزم جه ــد بس ــبز می توان ــته بندی س ــه بس ــه ب توج
مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ها را فراهــم کنــد و راهــکار مناســبی 

ــط زیســتی در ســطح کشــور باشــد. ــرای کاهــش آســیب های محی ب
ــز در  ــبز نی ــته بندی س ــد بس ــه خری ــه ب ــتریان و توج ــرش مش ــا نگ ام
ــر  ــته بندی ها موث ــوع بس ــن ن ــتفاده از ای ــه اس ــده ب ــد کنن ــب تولی ترغی
ــر را  ــترین اث ــتری بیش ــی مش ــئولیت پذیری محیط ــل مس ــت. عام اس
ــت  ــن قیم ــاال رفت ــه ب ــبز دارد. البت ــته بندی س ــه بس ــرش وی ب ــر نگ ب
ــر نگــرش مشــتری  ــوع بســته بندی ب ــن ن ــه دلیــل اســتفاده از ای کاال ب
ــی و از  ــتگاه های متول ــل دس ــن دلی ــه همی ــذارد. ب ــی می گ ــر منف تاثی
ــی، حــس  ــا ایجــاد آگاه ــه ب ــد ک ــه را دارن ــن وظیف ــانه ها ای ــه رس جمل
ــور  ــدگان مجب ــا هــم تولیدکنن ــد ت ــاال ببرن مطالبه گــری شــهروندان را ب
بــه حرکــت در مســیر مطالبــه مشــتریان خــود باشــند و هــم خــود ایــن 
ــا  ــی ب ــتفاده از محصوالت ــای اس ــری مزای ــا آینده نگ ــهروندان در ب ش

ــد. ــدی ســبز را درک کنن بســته بن
ــزان  ــی اســت کــه بیشــترین می ــد غــذا یکــی از بخش های صنعــت تولی
ــته بندی  ــوع بس ــن ن ــتیکی را دارد.  ای ــته بندی های پالس ــتفاده از بس اس

عــالوه بــر مانــدگاری در دمــای بــاالی ۳۰ درجــه باعــث به  وجــود آمدن 
ترکیبــات شــیمیایی خطرنــاک می شــوند. از جملــه شــرکت های صنایــع 
ــته بندی های  ــتفاده از بس ــیر اس ــر در مس ــال های اخی ــه در س ــی ک غذای
ســبز قــدم برداشــته می تــوان بــه »صنایــع تخــم مــرغ تالونــگ« اشــاره 
ــاب  ــا را ق ــم مرغ ه ــک تخ ــل ارگانی ــت نارگی ــا پوس ــگ ب ــرد. تالون ک
گرفتــه تــا ایــن بســته بندی گیاهــی بــه محیــط زیســت آســیبی نرســاند 
ــرار داده  ــته بندی ق ــل بس ــی را داخ ــم گل های ــه تخ ــوان هدی ــه عن و ب
ــا  ــم گل ه ــن تخ ــد ای ــته بندی می توانی ــردن بس ــاز ک ــس از ب ــت. پ اس
ــا از  ــی زیب ــت و آب دهــی گلدان ــا مراقب ــد و ب را در همــان بســته بکاری
بافــت نارگیــل داشــته باشــید. تالونــگ می گویــد: »حفــظ زمیــن بــرای 
آینــدگان، مســئولیت همــه ماســت«. البتــه قیمــت تخــم مرغــی کــه در 

ــاال اســت. ــه نســبت ب ــه می شــود ب ــن بســته بندی ارائ ای
ــر همــه کــس مشــهود  وضعیــت نابســامان آب و خــاک و هــوای مــا ب
ــتگاه های  ــت و دس ــم دول ــی ه ــاس کنون ــرایط حس ــن ش ــت. در ای اس
ــا  ــهروندان م ــم ش ــادی و ه ــاری و اقتص ــای تج ــم بنگاه ه ــی، ه متول
بایــد بــه جــای گشــتن دنبــال مقصــر و گناهــکار، بــه دنبــال راهــکاری 
بــرای حــل مشــکالت موجــود و جلوگیــری از ایجــاد بحــران در آینــده 
ــع چــاپ  باشــند. مســئولیت پذیری بنگاه هــای تجــاری بخصــوص صنای
ــس  ــاد ح ــار آن ایج ــی و در کن ــات قانون ــال و الزام ــته بندی، اعم و بس
مطالبه گــری در شــهروندان و باالبــردن آگاهــی عمومــی در لــزوم 
ــرای  ــم ب ــوری مه ــداری شــده، فاکت ــه بســته بندی کاالی خری ــه ب توج

ــد. ــه حســاب می آی ــدار کشــور ب ــعه پای ــت در مســیر توس حرک
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ــیده  ــوس، نرس ــده در چال ــته ش ــای انباش زباله ه
ــه ای  ــر کال نمون ــتای آهنگ ــاد روس ــه کالر آب ب
اجتماعــی  مســئولیت  بــه  پایبنــدی  عــدم  از 
زیســت محیطی محســوب می شــود و نیازمنــد 

ــت. ــیدگی اس رس
ــت محیطی  ــکالت زیس ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
روز بــه روز در حــال افزایــش اســت، حفــظ محیط 
زیســت نیازمنــد رفتــار زیســت محیطــی مناســب 
ــی زیســت محیطی  ــر اســاس مســئولیت اجتماع ب
ــادی و  ــای اقتص ــن بنگاه ه ــهروندی و همچنی ش
تجــاری و ســازمان ها و نهادهــای دولتــی اســت. 
مشــاهده یــک رفتــار یــا عملکــرد مخــرب محیــط 
ــن  ــه ای ــدی ب ــدم پایبن ــده ع زیســت نشــان دهن
مســئولیت هــم از جانــب اقدام کننــدگان بــه ایــن 
ــر  ــران ب ــران و مدی ــب ناظ ــم از جان ــل و ه عم

ــرد اســت.  ــن عملک ای
ــهروندان  ــئولیت گریزی ش ــا مس ــا ب ــور م در کش
روز محیــط  بــه  روز  بی تدبیــری مســئوالن  و 
ــوه  ــه آن انب ــود. نمون ــر می ش ــا آلوده ت ــت م زیس
ــدران،  ــه مازن ــده در منطق ــته ش ــای انباس زباله ه
چالــوس،  نرســیده بــه کالر آبــاد روســتای آهنگــر 

ــان اســت. ــران کت ــب ای کال، جن
ــن  ــن در فضــای ای ــوی تعف ــه ب ــر اینک ــالوه ب ع
منطقــه و همینطــور دود حاصــل از ســوزاندن 
ایــن زباله هــا باعــث شــکایت مــردم منطقــه 
شــده، حیواناتــی کــه از ایــن زباله هــا تغذیــه 

ــب  ــه را نشــان می دهــد. عواق ــد اوج فاجع می کنن
مخــرب انباشــت زبالــه بــا راه افتــادن پســاب ها و 
نفــوذ آن بــه خــاک و همچنیــن آلودگــی حاصــل 
ــدت  ــاه م ــلما کوت ــا مس ــن زباله ه ــوزاندن ای از س
نخواهــد بــود و تاثیــری مانــدگار بــر محیــط 

ــذارد. ــه می گ ــت منطق زیس
امیــد اســت بــا اطــالع از وضعیــت اســفناک ایــن 
منطقــه، مســئوالن فکــری بــرای جمــع آوری 
ــن  ــه و همچنی ــا از منطق ــن زباله ه ــال ای و انتق
ــت  ــا مدیری ــت ب ــن وضعی ــرار ای ــری از تک جلوگی
و نظــارت مــداوم و همچنیــن اطالع رســانی و 

ــد. ــازی، بکنن ــگ س فرهن

بــرای مشــاهده فیلــم کــد زیــر را 
کنیــد اســکن 

پایبندی به مسئولیت  نمونه ای از عدم 
اجتماعی زیست محیطی در چالوس
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ایــران بــا عضویــت در ســازمان جهانــی بهداشــت و پذیرش 
اســناد بیــن المللــی مختلــف در زمینــه پیشــگیری و مقابلــه 
ــر و مســری تعهــدات مختلفــی را  ــا بیمــاری هــای فراگی ب

پذیــرا شــده اســت.
طبــق اعالمیــه ســازمان بهداشــت جهانــی، ویــروس هــای 
کرونــا خانــواده بزرگــی از ویــروس هــا هســتند کــه ممکــن 

اســت در جانــوران و انســان هــا بیمــاری تولیــد کننــد.
در انســان چندیــن ویــروس از خانــواده کرونــا ســبب طیفــی 
از عفونــت هــای تنفســی مــی شــود کــه ســرماخوردگی_ 
ســندروم تنفســی خاورمیانــه_ ســندروم شــدید حــاد تنفســی 
را دربــر مــی گیــرد.  تــازه تریــن ویــروس کشــف شــده از 
ــده اســت،  ــدی ش ــاری جدی ــبب بیم ــه س ــواده ک ــن خان ای

اکنــون covid-۱۹ خوانــده مــی شــود.
تعهــدات ایــران بــا عضویــت در ســازمان جهانــی بهداشــت 

)WHO(
بهداشــت  جهانــی  ســازمان  در  عضویــت  بــا  ایــران 
)WHO( و پذیــرش اســناد بیــن المللــی مختلــف در 
ــر و  ــای فراگی ــاری ه ــا بیم ــه ب ــگیری و مقابل ــه پیش زمین

مســری تعهــدات مختلفــی را پذیــرا شــده اســت.

ــی بهداشــت بهــره منــدی  طبــق اساســنامه ســازمان جهان
ــن  ــی تری ــی از ابتدای ــالمتی، یک ــتاندارد س ــن اس از باالتری
حقــوق هر انســانی اســت و پیشــرفت نامســاوی کشــورهای 
مختلــف ترویــج بهداشــت و مهــار کــردن بیمــاری هــا بــه 
ــی  ــر عموم ــک خط ــردار ی ــای واگی ــاری ه ــوص بیم خص

تلقــی مــی شــود.
ــر  ــی نظی ــت های ــه ماموری ــت ک ــی بهداش ــازمان جهان س
ــای  ــاری ه ــا بیم ــه ب ــه مقابل ــذاری در زمین ــررات گ مق
ــه  ــکاری در  ایــن زمین مســری را عهــده دار و از شــیوه ابت
برخــوردار اســت، بــا گســترش جهانــی بیمــاری هــا، مقــرر 
ــل  ــافرت، حم ــه مس ــروری ب ــر ض ــدام غی ــا از اق ــته ت داش
ــد  ــل آی ــه عم ــاب ب ــی اجتن ــن الملل ــارت بی ــل و تج و نق
ــروز مخاطراتــی کــه  ــت هــا مــی تواننــد درهنــگام ب و دول
ســالمت عمــوم را در معــرض خطــر قــرار مــی دهــد 

ــد. ــاذ کنن ــی را اتخ ــات مقتض اقدام
ــی  ــل علم ــد دارای دالی ــرات بای ــن مخاط ــه ای ــه ک البت
اثبــات شــده باشــند و اقدامــات دولــت هــا بایــد بــا چنــان 
خطرهایــی متناســب بــوده و ناقــض حقــوق بنیادیــن بشــر 

نباشــد.
تعهدات شهروندان

 پــس مــی تــوان اظهــار داشــت کــه دولــت ایــران مکلــف 

اســت ضمــن اطــالع رســانی دقیــق، تمــام اقدامــات الزم 
بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا را انجــام 
دهــد، لــذا کنتــرل ورودی و خروجــی کشــور، توزیــع اقــالم 
بهداشــتی و دارویــی الزم و بســیاری از اقدامــات دیگــر کــه 
نقــش پیگیرانــه در ابتــال شــهروندان یــا گســترش بیمــاری 
ــمار  ــه ش ــت ب ــک دول ــدات ی ــه تعه ــد، از جمل ــته باش داش

مــی آیــد.
ــن  ــود ای ــاره ش ــه آن اش ــد ب ــه بای ــت ک ــز اهمی ــه حائ نکت
اســت کــه اکثریــت مبتالیــان بــه ایــن ویــروس، در اماکــن 
ــکان  ــه م ــز ب ــهر نی ــدند و در ســطح ش ــوده ش ــی آل عموم
ــر  ــث درگی ــر باع ــن ام ــد و همی ــردد دارن ــدد ت ــای متع ه

ــی شــود. ــروس م ــن وی ــه ای شــدن ســایر شــهروندان ب
لــذا مســئولیت اجتماعــی تــک تــک افــراد جامعــه ایجــاب 
ــای  ــانه ه ــق رس ــه از طری ــی را ک ــه نکات ــد ک ــی کن م
ــردد  ــرده و از ت ــت ک ــی رســد، رعای ــه اطــالع م رســمی ب

ــد. ــودداری کنن ــروری خ ــر ض غی
ــن  ــرض ای ــون کــه کشــور در مع ــی رســد اکن ــه نظــر م ب
ــای  ــتگاه ه ــا و دس ــاد ه ــه نه ــد هم ــت، بای ــاری اس بیم
عمومــی و خصوصــی نیــز در جهــت مصــون ســازی 
هموطنــان از ایــن بیمــاری اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

هــر شــخص ایرانــی نیــز بــه نوبــه خــود مــی توانــد یــک 
ــه ای کــه  ــه گون ــروس باشــد ب ــا ایــن وی ــه ب ــگاه مقابل پای
ــز  ــکونت و نی ــل س ــر الزم را د ر مح ــت تدابی ــه رعای زمین

ــد. محــل کار خــود فراهــم کن

برخورد با محتکران
ــر  ــراد محتک ــوان از اف ــی ت ــز نم ــان نی ــن می ــه در ای البت
ــروری  ــتی و ض ــای بهداش ــکار کااله ــه احت ــه در زمین ک
فعالیــت دارنــد، غافــل شــد و بایــد دولــت طمینــه مجازاتــی 
ســنگینی بــرای ایــن قبیــل افــراد ایجــاد کنــد تــا باالجبــار 
ــی و حــس انســان دوســتی  ــوم مســئولیت اجتماع ــا مفه ب

آشــنا شــوند.
 در مقابــل بــرای عزیــزان کادر پزشــکی و درمانــی، تشــویق 

ســختی کار بــه منظــور قدردانــی از آنــان صــورت گیــرد.
 بایــد ایــن جملــه دبیــر کل ســازمان جهانــی بهداشــت در 
مــورد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا را بــه خاطــر داشــت کــه 
ــه  ــا واقعیــت هاســت ن ــد: امــروز زمــان مواجــه ب مــی گوی
اســارت در تــرس و وحشــت، زمــان علــم و آگاهــی اســت 
نــه دامــن زدن بــه شــایعات و زمــان همدلــی و همبســتگی 

اســت نــه متهــم ســازی یکدیگــر.

توصیه سازمان جهانی بهداشت و مسئولیت اجتماعی ما 

در مواجهه با کرونا
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خدمات پلتفورم آموزش مجازی و آنالین یکیتا

 برای مقابله با ویروس کرونا
ــا پلتفــورم آمــوزش مجــازی  ــا، ب ــا بیمــاری کرون یکیتــا بــرای مقابلــه ب
ــای  ــدگان دوره ه ــزار کنن ــه برگ ــود را ب ــات خ ــه خدم ــن، هم و آنالی

ــد. ــی کن ــه م ــگان ارائ ــه صــورت رای آموزشــی، ب
ــا مــرز میــان افــراد، نهــاد هــا و  ــا باعــث شــده ت شــیوع بیمــاری کرون
ــا  ــتند ب ــت هس ــتفاده از موقی ــوء اس ــال س ــه دنب ــه ب ــی ک ــرکت های ش
ــه مســئولیت اجتماعــی خــود را در هــر شــرایطی  کســانی کــه عمــل ب
فرامــوش نمــی کننــد و بــه ایــن وطیفــه اجتماعــی خــود پایبندنــد، بــه 

روشــنی مشــخص مــی شــود.
ــری  ــئولیت پذی ــه مس ــی ک ــش خصوص ــای بخ ــرکت ه ــه ش از جمل
ــت دوره و کارگاه  ــامانه مدیری ــا ، س ــرار داده یکیت ــود ق ــرلوحه خ را س

ــت. ــی اس آموزش
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــی، یکیت ــئولیت اجتماع ــه مس ــل ب ــتای عم در راس
بیمــاری کرونــا، بــا پلتفــورم آمــوزش مجــازی و آنالیــن، همــه خدمــات 

ــال  ــه صــورت کام ــای آموزشــی، ب ــدگان دوره ه ــه برگزارکنن خــود را ب
رایــگان ارائــه مــی کنــد.

 در ایــن ســامانه بــا ویــروس کرونــا بــا ارائــه دوره هایــی ماننــد توصیــه 
هــای بهداشــتی در مقابلــه بــا کروناویــروس جدیــد، دســتورالعمل 
ــی  ــی و ایمن ــد nCoV-۲۰۱۹، خودمراقبت ــروس جدی ــوری کروناوی کش
ــی،  ــب ایران ــای ط ــوزه ه ــاس آم ــا براس ــروس کرون ــوص وی در خص
ــد ۲۰۱۹،  ــروس جدی ــا وی ــوص کرون ــافرتی در خص ــای مس ــه ه توصی
راه هــای پیشــگیری از ابتــال بــه کرونــا ویــروس در مــدارس، پرســش 
و پاســخ هــای شــایع در زمینــه بیمــاری کرونــای جدیــد، مشــخصات و 
ــرای پیشــگیری از  ــه ب ــه هــای تغذی ــواع ماســک هــا، توصی بررســی ان
بیماریهــای تنفســی و کرونــا، بســته آموزشــی کروناویــروس ویــژه افــراد 
ــژه عمــوم  ــروس وی ــا وی دارای بیمــاری مزمــن و بســته آموزشــی کرون
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مــردم  آشــنا مــی شــوید.

معرفی شرکت یکیتا
در معرفــی ایــن شــرکت آمــده اســت: یکیتــا یــک ســامانه بــا ۳ ویژگــی 
ــا  ــا ب ــق یکیت ــاوت عمی ــث تف ــارز باع ــای ب ــی ه ــن ویژگ ــاخص: ای ش
ــه  ــی ک ــات آموزش ــت. امکان ــده اس ــی ش ــای آموزش ــرم ه ــایر پلتف س
شــرکت هــای مختلــف هــر کــدام بخشــی از آن هــا را ارائــه مــی دهنــد 
در یکیتــا بــه صــورت یکپارچــه طراحــی شــده اســت! شــما بــه عنــوان 
برگزارکننــده تصمیــم مــی گیریــد از ویژگــی کــه برایتــان جــذاب اســت 

یــا از همــه امکانــات اســتفاده کنیــد.
ارائــه وب ســایت اختصاصــی آمــوزش بــا خریــد ســامانه، در چنــد دقیقــه، 
ــه،  ــا؛ دامن ــه ب ــد زبان ــه ای چن ــایت حرف ــک وب س ــما ی ــه ش ــا ب یکیت
هاســتینگ، پنــل و شــارژ پیامــک، درگاه بانکــی و پنــل مدیریــت آمــار 
ــی، اســتانداردها،  ــوارد فن ــی م ــه مــی دهــد. تمام ــک ارائ گــوگل آنالیتی
ــت.  ــا اس ــی یکیت ــم فن ــده تی ــه عه ــوزش ب ــداری و آم ــتیبانی، نگه پش
امکانــات وب ســایت: مدیریــت؛ ثبــت نــام و پرداخــت آنالیــن، مدرســان، 
ــایی و  ــا، کارت شناس ــا و کارگاه ه ــات، دوره ه ــزاری، جلس ــل برگ مح
ورود، جــزوات آموزشــی، حضــور و غیــاب، مالــی و تخفیفــات، فراگیرهــا، 
ــا و کارگاه  ــد دوره ه ــی توانی ــما م ــان دوره ش ــی پای ــات و گواه ارتباط
هــای آموزشــی مــورد نظــر خــود را در ایــن وب ســایت ثبــت نماییــد.

محتــوای خــواص و مقــاالت حــوزه آموزشــی را در قالــب وبــالگ در آن 
وارد کنیــد تــا مخاطبــان شــما بــا جســتجوی دوره یــا مقالــه از ســایت 
ــتقیم  ــز مس ــما و واری ــای ش ــام در دوره ه ــت ن ــا ثب ــد و ب ــما بازدی ش

ــد. ــان در آن هــا شــرکت کنن ــه حســاب خودت ــه آن ب هزین

یکیتا
ــت  ــرای مدیری ــما ب ــه ش ــی ک ــب امکانات ــا غال ــوده ت ــعی نم ــا س یکیت
ــم  ــما فراه ــرای ش ــد ب ــاز داری ــان نی ــی ت ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــزودن  ــا و اف ــانی ه ــه روز رس ــا ب ــم را ب ــن مه ــا ای ــم یکیت آورد. تی

ــود. ــد نم ــق خواه ــما محق ــرای ش ــد ب ــات جدی امکان

ــا  ــی( ب ــل مدیریت ــری )پن ــه کارب ــده دارای ناحی ــه ش ــایت ارائ  وب س
ــه  ــت ک ــر اس ــدرس و فراگی ــده، م ــرای برگزارکنن ــف ب ــات مختل امکان
ــه  ــف را ب ــای مختل ــش ه ــت بخ ــرای مدیری ــاز ب ــورد نی ــات م امکان

ــد. ــی ده ــران م کارب
ــوزش  ــش آم ــژه ای در بخ ــات وی ــا خدم ــت وب یکیت ــزار تح ــرم اف ن
ــد.  ــی نمای ــم م ــان فراه ــا و مدرس ــگاه ه ــگاه ها، آموزش ــرای دانش ب
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــی توانن ــای آموزشــی م ــدگان دوره ه برگزارکنن
ســامانه، دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی خــود را مدیریــت و برگــزار 

ــد. نماین
ایــن محصــول یکــی از اســتارتاپ هــای شــرکت ســیمرغ اســت کــه در 
ــزرگ در سیســتم آموزشــی کشــور  ــی ب ــدان دور تحول ــه چن ــده ای ن آین
ــه  ــه در زمین ــب ک ــی رقی ــت ب ــی اس ــا محصول ــد. یکیت ــاد می نمای ایج
ــورت  ــه ص ــدارد و ب ــی ن ــی و خارج ــه داخل ــه نمون ــوزش هیچگون آم
ــرم  ــای ن ــوژی ه ــن تکنول ــا جدیدتری ــز و ب ــی، آنالی ــی طراح اختصاص
افــزاری بــر اســاس اســتاندارد آموزشــی ایــزو ۲۹۹۹۰ تولیــد شــده اســت.
بــرای شــرکت در ایــن دوره هــا و یــا برگــزاری دوره هــای آنالیــن مــی 

توانیــد بــه ســامانه یکیتــا www.yekitaapp.com مراجعــه کنیــد.
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تهیه و توزیع دوهزار بسته حمایتی 
در بین خانواده های نیازمند منطقه۲۱

نویسنده: منیژه بازیار
رزمایــش سراســری کمــک مومنانــه بــرای کمــک و خدمت رســانی بــه نیازمنــدان و اقشــار آســیب دیده از بیمــاری کرونــا و افــرادی کــه مشــاغل 

خــود را از دســت داده اند،درحــال انجــام اســت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن  حســین معینــی کربکنــدی  معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی  شــهرداری منطقــه۲۱،   از برگــزاری 

مرحلــه اول “رزمایــش کمــک مومنانــه” در ســطح منطقــه خبــر داد.
معینــی گفــت رزمایــش کمــک مومنانــه بــا هــدف کمــک بــه اقشــار آســیب دیــده از شــیوع ویــروس کرونــاو حمایــت از خانــواده هــای نیازمنــد؛ 
بــه نیــت ســالمتی و تعجیــل در ظهــور حضــرت ولــی عصر)عــج( بــا مشــارکت مدیریــت شــهری ، ســپاه پاســداران، کمیتــه امــداد، شــورایاران ، 

خیریــن و ســایر نهادهــای مرتبــط در روز چهارشــنبه مــورخ ســوم اردیبهشــت مــاه۹۹  انجــام مــی شــود.
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پویش بازتاب اقدامات فردی و سازمانی 

برپایه مسئولیت اجتماعی
نویسنده: مریم شقاقی

از کلیــه ســازمان هــا، نهادهــا و شــرکت هایــی کــه در راســتای عمــل 
بــه مســئولیت اجتماعــی خــود در مقابــل شــیوع ویــروس کرونــا 
خدماتــی را بــه جامعــه و شــهروندان مــی رســانند، دعــوت مــی شــود در 
پویــش بازتــاب اقدامــات فــردی و ســازمانی برپایــه مســئولیت اجتماعــی 

ــد. شــرکت کنن
 
 

بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن، شــیوع گســترده ویــروس 
ــن  ــک بحــران اجتماعــی شــده اســت. ای ــه ی ــل ب ــا تبدی ــار کرون مرگب
ــه  ــل ب ــری و عم ــزوم پیگی ــا ل ــرده ت ــم ک ــی را فراه ــران موقعیت بح
ــا و  ــرکت ه ــا، ش ــازمان ه ــوی س ــی از س ــای اجتماع ــئولیت ه مس
نهادهــای مختلــف دولتــی و غیــر دولتــی بیــش از پیــش عیــان شــود.

در ایــن شــرایط برخــی از بنــگاه هــای تجــاری و اقتصــادی یــا نهادهــای 
ــعی در  ــد و س ــی دانن ــت م ــا مل ــگام ب ــراه و هم ــود را هم ــی خ مردم
ــد.  ــود دارن ــان خ ــم وطن ــه ه ــادی ب ــر م ــا غی ــادی ی ــانی م ــاری رس ی
ایــن ســازمان هــا هــم در برابــر کارکنــان خــود و هــم در برابــر جامعــه 
و هــم در برابــر ذی نفعــان و مشــتریان مســئولیتی را کــه شــاید وظیفــه 
قانونــی آنــان نیســت امــا عملــی اخالقــی اســت، بــه اجــرا مــی گذارنــد.

 
دانســتنی آنالین در ایــن پویــش اقدامــات هم راســتا بــا مســئولیت 

ــد ــی کن ــر م ــی را منتش اجتماع
ــه  ــانه وظیف ــک رس ــوان ی ــه عن ــز ب ــتنی آنالین نی ــری دانس ــگاه خب پای
ــن  ــر ای ــات ماث ــا اقدام ــش ت ــن پوی ــدازی ای ــا راه ان ــد ب ــی دان ــود م خ
ــن  ــا ای ــاند ت ــوم برس ــالع عم ــه اط ــد و ب ــر ده ــا را بازنش ــازمان ه س
اقدامــات هــم الگویــی باشــد بــرای دیگــر ســازمان هــا و هــم بازتابــی 

ــی. ــران اجتماع ــن بح ــذر از ای ــرای گ ــی ب ــتگی مل ــد از همبس باش
از ســوی دیگــر در ایــن شــرایط کــه جامعــه بــا شــنیدن روزانــه اخبــار 
ــروس در ســطح  ــن وی ــه ای ــان ب ــا مبتالی ــات ی ــای تلف ــی از آماره منف
ــرس و اضطــراب و التهــاب شــده اســت،  ــا دچــار ت ــی دنی کشــور و حت
شــنیدن خبرهــا و گزارشــاتی از ایــن اتحــاد ملــی و همســتگی عمومــی 

ــه نظــر مــی رســد. الزم و ضــروری ب
چنانچــه بــه گفتــه کارشناســان تخریــب مــوج منفــی ایــن اخبــار گاه از 
زیــان خــود بیمــاری بیشــتر اســت. تــرس، اضطــراب و اســترس باعــث 
ــده  ــدید کنن ــل تش ــود و از عوام ــی ش ــدن م ــی ب ــدن ایمن ــف ش ضعی

ــاری کروناســت. بیم
دانســتنی آنالین در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی خــود ســعی 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــازمانی ب ــی و س ــای مردم ــت ه ــاب فعالی ــا بازت دارد ب
ــا  ــهروندان ایف ــی ش ــش نگران ــت در کاه ــی مثب ــا، نقش ــروس کرون وی

کنــد.
ــا و  ــا، نهاده ــه ســازمان ه ــن از کلی ــن اســاس دانســتنی آنالی ــر همی ب
شــرکت هایــی کــه در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی خــود در 
ــا شــرکت در ایــن پویــش خدماتــی را  ــا ب مقابــل شــیوع ویــروس کرون
بــه جامعــه و شــهروندان مــی رســانند، دعــوت مــی کنــد اقدامــات خــود 

را جهــت انتشــار در ایــن پایــگاه ارســال نماینــد.

شماره تلگرام: ۰۹۳۰۳۴۴۶۸۳۶
شماره واتساب: ۰۹۳۹۷۴1۵۲۰۵
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مسئولیت اجتماعی ایران خودرو  
از جنگ با دشمن بعثی تا مقابله با ویروس کرونا

نویسنده: شیرین جمشیدی
از ســال هــای دفــاع مقــدس تــا بــه امــروز در شــرایط بحرانــی و امنیتــی 
ــه را  ــر جامع ــود در براب ــی خ ــئولیت اجتماع ــه مس ــل ب ــورمان عم کش

فرامــوش نکــرده اســت.
 

ــیمیایی  ــاران ش ــن، بمب ــتنی آنالی ــری دانس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــال  ــاه س ــفند م ــا ۲۶ اس ــر ب ــارس ۱۹۸۸ )براب ــخ ۱۶ م ــه در تاری حلبچ
۱۳۶۶( توســط حکومــت بعــث عــراق بــا دســتور صــدام حســین تحــت 
عملیــات گســترده  ای به نــام عملیــات انفــال و بــر ضــد ســاکنان 

ــت. ــام گرف ــراق انج ــین ع ــق کردنش مناط
ــی  ــران و تصــرف بخش های ــات »والفجــر «۱۰ توســط ای ــی عملی  در پ
از کردســتان عــراق در اواخــر ســال ۱۳۶۶ کــه بــا اســتقبال مــردم ایــن 
ــر  ــه پس ــین ب ــدام حس ــد، ص ــه ش ــی مواج ــای ایران ــق از نیروه مناط
ــتور  ــیمیایی، دس ــی ش ــه عل ــروف ب ــد مع ــی حســن المجی ــش عل عموی

ــن مناطــق را داد. ــیمیایی ای ــاران ش بمب
 

ــه_  ــا جمع ــتار حلبچــه ی ــه کش ــه ب ــه حلبچــه ک ــیمیایی ب ــه_ ش  حمل
ــود  ــردم کــرد ب ــع نسل کشــی م ــن هــم شــناخته می شــود، در واق خونی

و در طــی روزهــای پایانــی جنــگ ایــران و عــراق اتفــاق افتــاد.
ــای  ــا بمــب  ه ــدت دو روز ب ــه  م ــیمیایی، شــهر ب ــش از حمــالت ش پی
ــا  ــت ب ــد می خواس ــن المجی ــی حس ــرا عل ــد. ظاه ــاران ش ــارف بمب متع
ــهر  ــاختمان های ش ــیمیایی شیشــه س ــه ش ــل از حمل ــای قب ــاران ه بمب
را بشــکند، تــا امــکان مقاومــت در مقابــل گازهــای ســمی بــه حداقــل 

برســد.
ــه گاز  ــراق در حلبچ ــت ع ــوی دول ــه از س ــمی به کاررفت ــای س گازه
خــردل، ســارین، تابــون و وی اکــس بــود و از ســوی برخــی دولت هــای 

ــر  ــه  گ ــود و معامل ــل داده شــده ب ــراق تحوی ــث ع ــم بع ــه رژی ــی ب غرب
هلنــدی »فرانــس فــان آنــرات« در ایــن مســاله نقــش کلیــدی داشــت.
ــر  ــه غی ــه ک ــردم حلبچ ــن از م ــزار ت ــدود ۵ ه ــه ح ــن حمل ــی ای در پ
نظامــی بودنــد شــهید شــدند. حــدود ۱۰ هــزار نفــر هــم  زخمــی شــدند 
و صدهــا تــن دیگــر نیــز بــر اثــر عواقــب، بیماری هــا و نقــص جســم در 

هنــگام تولــد در ســال  هــا پــس از حملــه کشــته شــدند.
 

در طــی ســال هــای جنــگ همــکاری و همیــاری مــردم ایــران در دفــاع 
ــی و  ــای دولت ــش ه ــه بخ ــود. هم ــتودنی ب ــر و س ــم نظی ــن ک از میه
خصوصــی و بســیج مردمــی در کنــار نیــروی نطامــی چــه در خــط مقــدم 
و چــه پشــت جبهــه یــا در ســطح شــهرها و روســتاها همــه تــوان خــود 
را بــرای مقابلــه بــا دشــمن و حفــظ امنیــت میهنمــان بــه کار گرفتنــد.

ــن  ــرای ای ــود را ب ــات خ ــوان و امکان ــه ت ــی ک ــرکت های ــه ش از جمل
ــران  ــت ای ــکار گرف ــی ب ــمن بعث ــا دش ــه ب ــی در مقابل ــاری اجتماع همی
ــه  ــم ب ــهید تقدی ــودرو ۱۰۸ ش ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــود. گ ــودرو ب خ
کشــورمان کــرد و عــالوه بــر آن ماننــد همــه ســازمان هــا و نهادهــای 
مســئول امکانــات خــود را در اختیــار حافظــان کشــور و همچنیــن صدمــه 

ــرار داد. ــگ ق ــدگان از جن دی
ــودرو  ــران خ ــان ای ــالن ورزش کارکن ــت از س ــری اس ــه آن تصوی نمون
ــتری  ــه در آن بس ــه حلبچ ــیمیایی ب ــه ش ــازان حمل ــه جانب ــی ک در حال

ــتند. هس
ــدارد. دشــمن  شــرایط امــروز جامعــه مــا هــم کــم از شــرایط جنگــی ن
امــروز مــا ویــروس مرمــوز و مرگبــاری اســت کــه ســالمت جامعــه را 
ــا  ــی ب ــتاران و کادر درمان ــکان، پرس ــار پزش ــن ب ــرار داده و ای ــدف ق ه
لبــاس رزم ســفید رنــگ خــود بــه جنــگ بــا ایــن ویــروس رفتــه انــد. 
دیوارهــای خانــه هــای مــا ســنگرهای ماســت و تنهــا راه جلوگیــری از  56
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ــی و  ــه مســئولیت اجتماع ــل ب ــز عم ــوز نی ــن دشــمن مرم پیشــرفت ای
ــکاری اجتماعــی اســت. ــاری و هم همی

ــای  ــازمان ه ــه از س ــزای جامع ــه ارکان و اج ــکاری هم ــاری و هم همی
دولتــی تــا شــرکت هــای خصوصــی، از جمــع هــای خانوادگــی تــا تــک 

تــک افــراد جامعــه.
ــن شــرکت  ــوان یکــی از بزرگتری ــه عن ــران خــودرو ب ــی ای گــروه صنعت
هــای ایــران بــاز هــم در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی خــود 
ــا ایــن دشــمن بــکار گرفتــه  امکانــات و منابــع خــود را بــرای مقابلــه ب
اســت. از اقــدام بــه تولیــد ماســک و مــواد ضدعفونــی کننــده و اســتفاده 
از امکانــات تولیــدی خــود در همــه شــرکت هــای زیــر مجموعــه ایــن 
ــرای تامیــن نیازهــای درمانــی جامعــه و کادر درمانــی  گــروه صنعتــی ب
کشــورمان تــا ارســال اقــالم پزشــکی و درمانــی بــه دیگــر اســتان هــای 
ــن  ــرا در حیطــه مســئولیت کاری ای ــه ظاه ــاری ک ــن بیم ــا ای ــر ب درگی
ــازل  ــروش در درب من ــس از ف ــات پ ــه خدم ــت؛ از  ارائ ــرکت نیس ش
بــرای حفــظ امنیــت جانــی و ســالمت مشــریان تــا اقــدام بــه ســاخت و 

تحویــل ســریع آمبوالنــس بــه کادر درمانــی کشــور.
 

 همچنیــن  ایجــاد کمیتــه بحــران در ایــن شــرکت قبــل از ورود ویــروس 
کرونــا بــه ایــران و هم زمــان بــا شــیوع ایــن ویــروس در چیــن و پایــش 
روزانــه ســالمت تمامــی کارکنــان خــود، تهیــه اقــالم بهداشــتی ماننــد 

ــان  ــه کارکن ــوزش ب ــه آم ــده و ارائ ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــک و م ماس
ــادی  ــق مب ــا ارســال از طری ــی و ی ــون چاپ ــه صــورت مت در شــرکت ب
ارتبــاط الکترونیــک  بــه صــورت روزانــه، آگاه ســازی کارکنــان درمــورد 
ــا  ــه ب ــای مقابل ــروس و راه ه ــا وی ــه کرون ــال ب نحــوه پیشــگیری از ابت
ــان،  ــدگان کارکن ــا نماین ــدد ب ــی متع ــات آموزش ــزاری جلس آن  و برگ
ــه  ــی ب ــوارد آموزش ــال م ــور انتق ــه منظ ــای HSE  ب ــران و روس مدی
کارکنــان مجموعــه؛ آمــوزش هایــی کــه محتــوای آنهــا در نهایــت بــه 

ــد. ــدا مــی کن ــواده هــا و جامعــه  ورود پی درون خان
 

هرچنــد بــه نظــر مــی رســد همــه شــرکت هــا، ســازمان هــا و نهادهــا 
ــت  ــش و امنی ــان آرام ــه در زم ــره ای ک ــا در ازای به ــد ت ــه دارن وظیف
کشــور از جامعــه بــه دســت مــی آورنــد، در شــرایط بحرانــی و امنیتــی 
ــرار  ــه ق ــار جامع ــود را در اخی ــادی خ ــر اقتص ــادی و غی ــات اقتص امکان
ــف  ــود واق ــی خ ــئولیت اجتماع ــن مس ــه ای ــه ب ــاید هم ــا ش ــد، ام دهن
نیســتند یــا در اجــرای آن کوتاهــی مــی کننــد. بــه همیــن دلیــل تقدیــر 
از شــرکت هــای مســئولیت پذیــر ماننــد ایــران خــودرو و اطــالع دهــی 
ــا  ــازمان ه ــا و س ــرکت ه ــر ش ــرای دیگ ــی ب ــات آن، راهنمای از اقدام
خواهــد بــود و بــرای ارتقــای حــس مســئولیت اجتمــاع در همــه  ارکان 

جامعــه کمــک خواهــد کــرد
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ــیوع  ــال ۹۸ ش ــاه س ــن م ــوم بهم ــه ی س ــان: در ده ــچ خ ــا قلی مین
ــال آن  ــه دنب ــران اطــالع رســانی شــد کــه ب ــد ۱۹ در ای بیمــاری کووی
ــی آن  ــز اصل ــوان مرک ــه عن ــران ب ــپس در ته ــم و س ــهر ق اول در ش
اعــالم شــد و بــه تدریــج شــهر هــای شــمالی و دیگــر شــهر هــا درگیــر 
ایــن ویــروس منحــوس شــدند ، کــه در ایــن بیــن ، رســانه هــا نقــش 
بســیار مهمــی در جهــت آگاهــی و اطــالع رســانی در خصــوص روش 
هــای پیــش گیــری و شــناخت عالیــم و درمــان و آمــار ایــن بیمــاری را 
ایفــا کردنــد . هــم چنیــن بایــد توجــه کــرد مســئولیت اجتماعــی فــردی 
نیــز در شــرایط کنونــی نقــش کلیــدی دارد در واقــع عاملــی کــه ایجــاد 
ــه وجــود  حــس مســئولیت پذیــری بیــن افــراد در جوامــع مختلــف را ب
ــه  ــردی اســت ک ــه صــورت ف ــان مســئولیت اجتماعــی ب ــی آورد هم م
عامــل پیشــرفت و موفقیــت بســیاری از کشــور هــا از جملــه چیــن شــده 
اســت ! امــا تکلیــف افــراد جامعــه در ایــن شــرایط چیســت ؟ بــا توجــه 
بــه ارزیابــی ای کــه نســبت بــه صحبــت هــای اکثــر متخصصیــن و کادر 
درمانــی صــورت گرفتــه همــه متخصصــان اتفــاق نظــر دارنــد کــه تــک 
تــک افــراد بایــد نــکات بهداشــتی را رعایــت کننــد و از ارتبــاط فیزیکــی 
ــه ی  ــن نهفت ــا ناقلی ــیاری از م ــرا بس ــد زی ــری کنن ــر جلوگی ــا یکدیگ ب
ــه  ــم ک ــن مســئولیت را درک کنی ــد ای ــس بای ــاری هســتیم پ ــن بیم ای
ــر  ــن نف ــی چندی ــت حت ــن اس ــخص ، ممک ــر ش ــردن ه ــال ک ــا مبت ب
دیگــری را متعاقبــًا مبتــال کنیــم و نتیجتــًا مــا مباشــر معنــوی ایــن عمــل 
ــن خصــوص اظهــار مــی دارد  ــز در ای ــون نی ــه کــه در قان باشــیم ، البت
کــه اگــر شــخصی عمــداً ســبب انتشــار ویــروس کرونــا شــود مرتکــب 
ــا بیمــاری  جــرم شــده و ایــن شــخص در صورتــی کــه ســبب فــوت ی
ــه مــی باشــد و  ــه پرداخــت دی ــًا موظــف ب اشــخاص دیگــر شــود قانون
ــتی  ــوارد بهداش ــت م ــدم رعای ــر و ع ــا تقصی ــی ب ــد ول ــدون عم ــر ب اگ
ــران  ــردد موظــف اســت خســارت وارده را جب ــی گ ســبب خســارت بدن
ــاب حقــوق بیــن الملــل و مســئولیت بیــن  کنــد ؛ هــم چنیــن اگــر از ب
المللــی بخواهیــم بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم بســیار جــای تأمــل و 
ــاری مســئول  ــن بیم ــیوع ای ــن در ش ــت چی ــوان گف ــه بت بحــث دارد ک

اســت و بایــد غرامــت پرداخــت کنــد.
 

ــی اگــر بخواهیــم در مــورد شــرایط قــراداد  ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ب
هــای کنونــی کــه منعقــد شــده اســت نکتــه ای ذکــر کنیــم بایــد گفــت 

ــه  ــی ب ــاژور کنون ــورس م ــت ف ــت وضعی ــه عل بســیاری از قراداد_هــا ب
حالــت تعلیــق در مــی آینــد و اجــرای مفــاد آن هــا بــه بعــد از برطــرف 
شــدن ایــن وضعیــت موکــول مــی شــود ولــی گاهــًا بعضــی قراردادهــا 
ــاالر  ــاره ی ت ــاًل اج ــد مث ــرا ندارن ــت اج ــر قابلی ــت دیگ ــن حال در ای
عروســی بــرای روز خــاص )عیــد مبعــث( کــه در ایــن صــورت خســارتی 
متوجــه شــخصی کــه تعهــد را انجــام نــداده نمــی باشــد البتــه بــا اثبــات 
ــوع  ــا و وق ــروس کرون ــط وی ــرارداد توس ــن ق ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی تح

وضعیــت فــورس مــاژور.
ــه  ــار جامع ــف در اقش ــات مختل ــی در موضوع ــئولیت اجتماع ــث مس بح
مطــرح مــی شــود امــا مؤثــر تریــن آن در حالــت کنونــی، درک 
ــاز دارد  ــا نی ــک م ــک ت ــه ت ــه ب ــردی اســت ک ــی ف ــئولیت اجتماع مس
ــه توصیــه  ــرای جلوگیــری از گســترش ایــن ویــروس ب ؛ همیــن کــه ب
پزشــکان گــوش داده و در خانــه بمانیــم و از دســت زدن بــه چشــم_ها 
ــاه  ــی کوت ــم و در فواصــل زمان ــری کنی ــی و دهــان خــود، جلوگی - بین
ــوریم و از  ــون بش ــا آب و صاب ــه ب ــدت ۲۰ ثانی ــه م ــود را ب ــت خ دس
ــن  ــم، همی ــتفاده کنی ــتکش اس ــک و دس ــی و ماس ــای ضدعفون ژل ه
ایفــای مســئولیت فــردی اســت البتــه بــه ناچــار افــراد مجبورانــد بــرای 
خریــد مــواد غذایــی گاهنــًا بــه خیابان_هــا بیاینــد ولــی بــاز صــف هــای 
ــه  ــرح فاصل ــرای ط ــی در اج ــچ مفهوم ــگاه_ها هی ــی در فروش طوالن

ــدارد. ــی ن ــذاری اجتماع گ
ــه ای  ــا را، نقط ــت کرون ــت موق ــن وضعی ــه ای ــیار نکوســت ک ــن بس ای
ــرای فرهنــگ  ــن شــرایط ب ــم و از ای ــر ســبک زندگــی ببینی ــرای تغیی ب
ســازی و تغییــر ســبک زندگــی مــان اســتفاده کنیــم. مســئولیت اجتماعی 
روانــی نیــز مســئله ای اســت کــه در کنــار بُعــد جســمانی دارای اهمیــت 
اســت. برخــی از مــردم بــا عالئــم وســواس گونــه، شــرایط حــاد تــری را 
در زندگــی، روابــط و ارتباطــات خــود تجربــه مــی کننــد. درســت اســت 
کــه ایجــاد نگرانــی بابــت اتفاقــات و اخبــار هــای اخیــر امــری بســیار 
ــی  ــد حــال روحــی و وران ــی توان ــن شــرایط م ــا همی ــی اســت ام طبیع
خیلــی هــا را بــه هــم ریــزد و یــا تشــدید کنــد و در واقــع دلیــل اصلــی 
اضطــراب، نگرانــی از نادانســته هــا و انتظــار وقــوع یــک اتفــاق باشــد. 
امیــد اســت ایــن دوران بــه خوبــی ســپری شــود و ماننــد گذشــته مــی 
ــی  ــه زندگ ــم و ب ــوش بگیری ــک در آغ ــان را از نزدی ــم عزیزانم توانی

ــم . ــه دهی ــود ادام ــای خ ــادی و زیب ع

قانون و قرارداد در کرونا
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گزارش تصویری از رزمایش همدلی
 در منطقه ۲۱ تهران

عکاس:  بهرام حسن پور
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ــازه  ــه س ــای داوطلبان ــک ه ــتی و کم ــالم بهداش ــه اق ــن محمول اولی
گســتر ســایپا بــه هموطنــان جهــت پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا 

ــل گــروه هــای جهــادی بســیج شــهر تهــران شــد. تحوی
 

ــش  ــل از بخ ــه نق ــن ب ــتنی آنالی ــری دانس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــالم ضدعفون ــه اق ــن محمول ــایپا: اولی ــتر س ــازه گس ــات س ارتباط
کننــده و بهداشــتی شــرکت ســازه گســتر ســایپا در پــی شــیوع بیمــاری 

ــد. ــران ش ــهر ته ــیج ش ــادی بس ــای جه ــل گروه ــا تحوی کرون
ــه  ــن رابط ــتر در ای ــازه گس ــرکت س ــل ش ــر عام ــه مدی ــا وظیف علیرض
گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه اقــالم بهداشــتی در مبــارزه بــا ایــن 
ویــروس براســاس وظیفــه ملــی و اجتماعــی خــود طــی فراخوانــی بــه 
شــرکتهای زنجیــره تامیــن اعــالم شــد کــه ظرفیــت هــای خــود را در 
مســیر تولیــد ایــن اقــالم قــرار دهنــد تــا بتوانیــم بخشــی از نیــاز مهــم 

کشــور را تامیــن نماییــم.
مدیــر عامــل شــرکت ســازه گســتر افــزود: شــرکت ســازه گســتر همــواره 
در اعتــالی فرهنــگ مســئولیتهای اجتماعــی همــواره پیشــرو بــوده و بــا 
توجــه بــه شــیوع ایــن بیمــاری و ضــرورت قطــع زنجیــره ایــن ویــروس 
ــار  ــتی در اختی ــروری بهداش ــالم ض ــه  ای از اق ــان محمول ــرع زم در اس
گروههــای جهــادی بســیج شــهر تهــران بــزرگ گذاشــته شــد کــه ایــن 

ــه گندزدایــی و ضــد عفونــی  ــار مــردم نســبت ب عزیــزان بتواننــد در کن
کــردن اماکــن در خطــر اقــدام کننــد.

 
ــزان تقاضــا بیشــتر از  ــادآور شــد در حــال حاظــر می ــه ی علیرضــا وظیف
ــوان  ــوان بخــش صنعــت تمــام ت ــه عن ــا ب ــات موجــود اســت و م امکان
خــود را بــه کار گرفتــه ایــم تــا بخشــی از نیازهــای بهداشــتی مــورد نیــاز 

را بــر طــرف نماییــم.
ــه  ــر از جامع ــن تقدی ــایپا ضم ــتر س ــازه گس ــرکت س ــل ش ــر عام مدی
پزشــکی و پرســتاری کشــور بــه عنــوان جهادگــران عرصــه درمــان کــه 
ــاد آور  ــروس هســتند ی ــن وی ــا ای ــارزه ب ــن روزهــا در خــط مقــدم مب ای
شــد وظیفــه تــک تــک افــراد جامعــه اســت کــه بــا کمــک بــه یکدیگــر 
ــش  ــتی در فروک ــاال دس ــای ب ــای نهاده ــل ه ــتور العم ــت دس و رعای

ــن بیمــاری بکوشــند. ــره ای کــردن و قطــع زنجی
ــی مســئولین  ــد و همدل ــاری خداون ــا ی ــان گفــت: بی شــک ب وی در پای
متعهــد و مــردم فهیــم خواهیــم توانســت از ایــن مرحلــه عبــور نماییــم.

 سازه گستر سایپا به هموطنان
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 private sectors as well as people mobilized
 beside the military, on the front lines or
 behind the scene, at the level of towns and
 villages, doing their best to push back the
.enemy and maintain homeland security
 Iran Khodro was one of the companies that
 used its potential for defence purposes
 and social assistance against the Ba’athist
 martyrs as well as war casualties 108 .enemy
 were the price paid by Iran Khodro Industrial
 Group and in addition, like all responsible
 organizations and institutions, provided
.facilities to safeguard the country
 The following is a photo of the “sports hall
 of the staff of Iran Khodro” where veterans
 of the chemical attack in Halabja were
.hospitalized
 The conditions of the country today are equal
 to wartime conditions. Our enemy today is a
 mysterious and deadly virus targeting the
 health of the whole community and at this
 time doctors, nurses and medical staff are
 battling the virus in white gowns instead
 of uniforms. Homes are now the shelters
 & strongholds (quarantine(, acting socially
 responsibility, giving social assistance and
 cooperation is the only way to prevent
 this unwelcome enemy from advancing.
 Assistance and cooperation must come from
 all elements within the society- government
 agencies to private companies, family
.members to individual members, etc
 Iran Khodro Industrial Group, as one of
 the largest corporations in Iran, continues
 to use its capabilities and resources to
 fight the unseen enemy in order to fulfill its
 social responsibility- from the production
 of masks and disinfectants, the use of its
 manufacturing facilities in all the subsidiaries
 of the industrial group to meeting the health

 requirements of the society and medical
 teams, distribution of medical supplies to
 other provinces fighting the virus and not
 part of the group’s commitment, providing
 remote after-sales service to ensure the
 safety and health of customers, rapid
 production and delivery of ambulances to
.the nation’s medical staff, etc

 Efforts by the group include establishment
 of a crisis committee within the group before
 the onset of the Coronavirus in Iran and
 simultaneously with the spread of the virus
 in China, daily monitoring of the health of
 employees, providing health items such as
 masks and disinfectants, online or in print
 staff training, information distribution and
 management of coronavirus prevention to
 staff, holding of numerous training sessions
 with staff representatives, managers and
 HSE leaders to transfer training to staff.
 Family and community based tutorials with
 related content were also part of the efforts
.made to curb the effects of the virus

 However, all companies, organizations
 and institutions while taking advantage of
 economic and non-economic opportunities
 in times of prosperity and security, have a
 duty to provide services and assistance in
 times of crisis and instability, while perhaps
 some are not aware or are reluctant to do
 so. For this reason, showing appreciation
 to responsible companies like Iran Khodro
 and informing the public of their efforts will
 be a guideline for other companies and
 organizations, helping to promote a sense of
 responsibility at all levels of the community
.and society
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Iran Khodro’s Social Responsibility
 From Fighting the Ba’ath Enemy

to the Coronavirus
 Iran Khodro Industrial Group (IKCO(, since
 the years of the sacred defense to the
 present critical and threatening situation in
 Iran, has always been aware of its social
.responsibility
 The Halabja chemical attack or massacre
 was carried out by the Iraqi Ba’ath
 by order of 1988 ,16,government on March
 Saddam Hussein’s in a massive operation
 called Al-Anfal against the residents of Iraqi
.Kurdish areas
 Saddam Hussein ordered his cousin Ali
 Hassan al-Majid, known as Chemical Ali,
 to use chemical weapons in the region
 following “Operation Walfajar” by Iranian
 which was welcomed by ,1988 forces in mid
.the people of the area
 The chemical attack on Halabja, also known
 as Halabja or the Bloody Friday Massacre,
 was actually a massacre of the Kurdish
 people and occurred during the final days of

.the Iran-Iraq war
 Before the chemical attacks, the city was
 bombarded with conventional bombs for two
 days. Ali Hassan al-Majid apparently wanted
 to break the glass of city buildings before
 the chemical bombardment to minimize the
.possibility of resistance to toxic gases

 The poisonous gases used by the Iraqi
 government in Halabja were mustard, sarin,
 tabun and VX, delivered to the Ba’athist
 regime by Western governments where the
 Dutch trader Fran Van Anatr played a key
.role

 ordinary  5,000  Following the attack, about
 6,000 Halabja civilians were martyred. About
 were injured and hundreds more died in the
.aftermath from illnesses and birth defects

 During the Iran-Iraq war period, the
 cooperation and assistance of the Iranian
 people in defence of their homeland was
 unparalleled and commendable. All public &
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