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سرمقاله

تولید فرهنگ در سال رونق تولید
مقام معظم رهبری امســال را با نام
«رونق تولید» نامگــذاری کرده اند که
نشان از در اولویت بودن نگاه به تولید
و توان داخلی و دوری از نگاه به بیرون
مرزهای کشــور دارد .ایــن نگاه چند
سالی است که در شعارهایی که توسط
رهبر انقالب اسالمی بیان می شود ٬به
چشم می خورد.
هر چند شــعار رونق تولید در ظاهر و
نگاه سطحی مسائل مالی و اقتصادی را
در ذهن متبادر می کند اما تولید تنها به
صنعت و تولیدات اقتصادی منتهی نمی
شود و در مباحث فرهنگی و هنری که
بیشتر نگاه خدماتی دارد هم نمود پیدا
می کند.
در حقیقت هــر آنچه را کــه از ذهن
بیرون بیاید و ایــده خالق و اجرایی در
هر بخش اعــم از اقتصادی ٬فرهنگی٬
هنری ٬اجتماعی و  ...باشد می توان در
زمره شــکوفایی تولید در نظر گرفت.
چراکه هر موسســه و بنگاه اقتصادی

عالوه بــر تولید و فعالیــت اقتصادی٬
تبعــات اجتماعی و فرهنگــی نیز بر
جامعه خواهد داشت.
اینکه یک مجموعــه اعم از اقتصادی٬
فرهنگی ٬اجتماعی ٬آموزشی یا ورزشی
فعالیت می کند ایــن فعالیت دو هدف
عمده دارد که هــدف اول فعالیت ٬خود
و زیر مجموعه ها را در نظر می گیرد و
هدف دوم به توسعه و پیشرفت کشور
می انجامند.
در یــک رســانه هم وضع بــه همین
صورت است .تولید محتوا و تهیه خبر
باید در راســتای توســعه و پیشرفت
جامعه باشــد و این محتــوا باید در
نهایت به توسعه داخلی و کشور منجر
شــود .بر همین اساس رسانه و بخش
تولیدی -خدماتی باید همســو حرکت
کنند تا ایده های خــاق و طرح های
اجرایی صنعتــی و خدماتی که قابلیت
ســرمایه گذاری توســط واحدهای
تولیدی و خدماتی را دارد ٬با شناسایی
فرصت مناسب ٬در رسانه معرفی شود.
اگــر در نظــر بگیریم که رســانه ها
می توانند در موضوع رونق تولید موثر
واقع شــوند در مرحله نخست باید به
تعبیــر رهبر معظم انقالب اســامی،
بیماری ترجیح کاالی خارجی در جامعه
درمان پیدا کند و الگوی مصرف به نفع
کاالی داخلی تغییر پیــدا کند که این
مهم به فرهنگسازی و فرهنگ افزایی
عمومی نیــاز دارد و نقــش اصحاب
رسانه و رســانه ها در تولید
محتوای مرتبط با این موضوع
بسیار پررنگ است که البته
باید با دیــده تکلیفی انجام

شود .از ســوی دیگر سوق دادن نگاه
تولیدکنندگان به انتظــارات مردم و
آشــنایی آنان با توجهــات مخاطبان
موضوع دیگری اســت که رسانه ها
می توانند با تولید محتوای مناسب به
آن کمک کنند .در حقیقت رســانه ها با
تولید محتوایی که در آن نظرات مردمی
منعکس شده باشد به تولید کنندگان
کمک می کنند که متناســب با تقاضا
تولید کنند تا بدین صــورت عرضه و
تقاضــا از نظر ایده با هــم همخوانی
داشته باشد.
نکتــه پایانی اینکه رســانه خود یک
مســئولیت اجتماعی در قبال جامعه
ای که درآن نفس می کشــد دارد .این
مسئولیت اجتماعی در سال رونق تولید
با توجه به تکلیف مشــخص شده باید
دو طرف تولیدکننــده و مصرف کننده
را در حــوزه های مختلــف تولیدی و
خدماتی به هم برساند .به این صورت
که با تولید محتوای مناســب و موثر
تولید کننــده را ترغیب بــه توجه به
نیاز مصرف کننده و مصــرف کننده را
ترغیب به استفاده و گرایش به تولید
داخلی کند.
نگاه تخصصــی در تولیــد محتوا در
رســانه مانند ایده های رونق تولید که
رهبری به آن تاکید کردند حلقه مفقوده
رسانه های ماست که باید توجه ویژه
ای به آن شود تا بهترین نتیجه ممکن
در این سال حاصل آید .به این ترتیب
رونق تولید ٬فرهنگ رسانه ای جامعه
شده و خود رســانه همان شعار رونق
تولیــد را در بخش فرهنگــی و تولید
محتوا به بهترین نحو انجام می دهد.

بهار ۹۸
بهار
98

جنبش
مسئولیت اجتماعی
در صنعت بانکداری
رشد وتوسعه بنگاه ها درسطح جهانی عالوه برکمک به
رونقاقتصادیجوامع،افزایشنگرانیعموميوکاهش
اعتماد نسبت به نحوه فعاليت بنگاه ها را نيز درپي داشته
است .درمجمع جهاني توسعه ،نظارت و بررسي اثرات
عملکردي كســب و كار بنگاهها ،مبارزه با فقر وحفظ
محيط زيست سه دغدغه اصلي مجمع را شامل شدند.
بنابر جمع بندي مجمع ،برقــراري تعامل بين بنگاه ها،
دولت و جامعه كليد توســعه پايدار بين المللي است .بر
این پایه و به منظور بهره برداری ازمزایاي جهاني شدن
کسب و کار بنگاه ها ،دولت ها موظف به ارتقاء مسئوليت
اجتماعيبنگاههايخودهستند.
نقش بانک ها به عنوان تسهیلگر و محرک چرخ های
اقتصاد و تجــارت ،به عنوان نهادهــای مولد ثروت و
همچنین به عنــوان فراهم آورنــدگان خدمات براي
اجتماعات محلي ،ملي و بين المللــي بيانگر اهميت
اين مؤسســات در به جريان انــدازي حرکت فکري
مسئوليت اجتماعي در كل جامعه است.
اگرچه صنعت بانكداري ،براي مدت طوالني ،بخشي با
تاثيرات منفي زيست محيطي و اجتماعي ناچيز و قابل
چشم پوشي در نظر گرفته مي شده ٬اما درسالهاي اخير،
مؤسسات مالي به وسعت دامنه فعاليت هاي اجتماعي
و زيســت محيطي قابل اجرا در مؤسســات خود پي
برده اند .چراكه مؤسســات مالي عالوه بر نقشي كه از
طريق مديريت ارزيابي اثــرات عملكرد خود بر جامعه
دارند ،نقشي حياتي درتشــويق و انگيزش مشتريان
خود به اقدام مسئوالنه وكاهش اثرات سوء اجتماعي
و زيســت محيطي فعاليت هــاي خــود دارند .عدم
توجه بنگاه ها به مســئولیت های اجتماعی وعواقب
عملکردی خود مي تواند ريسکهاي سرمايه گذاري و
اعتباري چشمگير براي آنها به همراه داشته باشد.
با توجه به آنچه ذکر شــد ،بانــک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به عنوان پايه گذار سياست هاي بانکي

و برانگيزنده بانكها به سوي تحقق مسئوليت اجتماعي
مي تواند آغازگر جنبش مسئوليت اجتماعي در صنعت
بانكداري و نظام بانكي كشــور و پس از آن ،در ديگر
صنايع و بنگاه ها باشــد .با توجه به مسئولیت عظیم
بانک ها در توسعه اقتصادی اجتماعات ،چه در سطح
ملی و چه در ســطح بين المللي ،مسئوليت اجتماعي
بانک ها در مقايسه با ساير بنگاه هاي فعال در عرصه
صنعت و اقتصــاد پررنگتر اســت و در عين حال تأثير
مستقيم بر عملکرد مسئوالنه ساير بنگاه ها دارد.
درســال های گذشته ،توجه به مســئولیت اجتماعی
بنگاه ها در سطح وســیعي افزايش داشته ومسئوليت
اجتماعي بنگاه از يک حس مسئوالنه صرف ،به يک
اولويت غيرقابــل اجتناب دردســتورکارمديران بدل
گشته است.
توجه به طبقات آسیب پذیر و قشــرهای کم درآمد و
بیکار مي تواند درتحقق مسئوليت اجتماعي بنگاه ها
نقش بسزايي داشته باشــد .البته اين گفته به معناي
اعطاي کمک هاي خيرخواهانه به اين اقشــار نيست
بلكه به معناي ايجاد زيرســاخت هــا و محرك هاي
الزم براي رشــد و ارتقاء بنياديــن وضعيت اجتماعي
و اقتصادي جامعه اســت .بانک ها میتوانند از طریق
تســریع رشــد اقتصادی ،ايجاد انگيــزه در افراد به
شــناخت و درک توانمندي ها و اســتعدادهاي بالقوه
خود و برانگيختن اجتماعات به حمايت و پشتيباني از
چشم اندازهاي مسئوالنه خود به عنوان رهبر و پيشرو
در پياده ســازي و اجراي نهضت مسئوليت اجتماعي
بنگاه ها در کشــورعمل کنند .مؤسسات مالی عالوه
برنقشی که از طریق مدیريت و ارزيابي تاثيرعملکرد
خود برجامعه دارند ،نقشــي حياتي و مهم در تشويق و
انگيزش مشــتريان خود به اقدام مسئوالنه و کاهش
اثرات سوء اجتماعي و زيســت محيطي فعاليت هاي
خود دارند.

نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی درصنعت بانکداري
ايران با توجه به اهميت مســئوليت اجتماعي بنگاه ها
درعرصه ملي و بين المللي و بــا توجه به روند اجتناب
ناپذير جهاني شدن ،صنعت بانکداري کشور الزم است
به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي و وجهه سياســي
کشــور درســطح بين المللي و به منظور جلب اعتماد
وحمايت ســرمايه گذاران داخلــي و خارجي ،حركت
به ســوي مقوله جهاني ســرمايه گذاري و وام دهي
مسئوالنه را در دستور كار خود قرار دهد.
شایان ذکر اســت؛ بانک قرض الحســنه مهر ایران
در راستای سیاست هاي مســئوليت اجتماعي خود،
با تاکيد بر الگوهاي بانکداري اســامي در راســتاي
توانمندســازي و تقويت توان اقتصادي قشــرهاي
مختلف مردم جامعــه و همچنين تــاش براي فقر
زدايي و رفــع محروميت هاي اقتصــادي به ويژه در
مناطق كمتر برخوردار فعاليت مي كند.
در این خصوص این بانک از طریق پرداخت تسهیالت
قرض الحســنه در حوزه هاي اشــتغال و کارآفريني،
معيشت ،ازدواج ،درمان و حمايت از مددجويان سازمان
هاي حمايتي و ســازمان هاي مردم نهــاد به بهبود
شاخص هاي اقتصادي در جامعه کمک مي كند.
از ســوی دیگر حمایت از توســعه آموزش با اولویت
دانش آمــوزان مناطق محروم ،توســعه بهداشــت
و ســامت با اولويت توانبخشــي آســيب ديدگان
اجتماعي ،حفاظت از محيط زيســت و توسعه فعاليت
هاي مــردم محو ِر زيســت محيطي ،پيشــگيري و
کاهش آسيب هاي اجتماعي با اولويت توانمندسازي
مددجويان و توانخواهان ســازمان هــاي حمايتي،
توانمندســازي و ريشــه کني فقر ،تحقــق حقوق
شــهروندي و حمايت از جوانان ،ازدواج و تشــکيل
خانواده از ديگر سياست هاي مســئوليت اجتماعي
بانک قرض الحسنه مهر ايران است.
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هشروند رشکیت
و مســئولیت اجمتاعی

* رضوان حجازی؛ استاد حسابداری دانشگاه الزهرا
* سپیده سادات نصیری؛ دانشجو دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا
انقــاب صنعتــی کــه منشــأ تحــوالت بزرگــی در زمینههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فـنآوری بــود ،موجب گســترش
روزافــزون بنگاههــای اقتصــادی شــد .هــدف اولیــه تشــکیل ایــن بنگاههــای اقتصــادی انجــام فعالیتهــای ســودآور و کســب
درآمــد بــود .مدیــران و اداره کننــدگان شــرکتها عمدت ـ ًا بــر اجــرای عملیــات ســودده تمرکــز نمــوده و تمــام تــاش خــود
را در راه جلوگیــری از کاهــش ســود و یــا ایجــاد زیــان بــه کار میگرفتنــد (کارول .)2008 ،بــه تدریــج در گــذر زمــان انــواع
محصــوالت ضــروری و لوکــس بــه تولیــد انبــوه رســیده و صنایــع مختلــف بــا رشــد چشــمگیری رو بــه گســترش بودنــد.
گســترش تولیــد و افزایــش عرضــه ،شــرایط کســب و کار را دســتخوش تغییــرات زیــادی نمــود و مســئله کمبــود کاال و خدمات
در مقابــل تقاضــای زیــاد را در بخشهــای مختلــف حــل کــرد .ایــن وضعیــت تحــوالت مهمــی از جملــه رقابتیتــر شــدن
بازارهــا را بــه همــراه داشــت کــه موجبــات تحــوالت بــزرگ اقتصــادی و مالــی را فراهــم نمــود ،چــرا کــه در بــازار رقابتــی و بــا
وجــود عرضــه و تقاضــا ،مهمتریــن عامــل تنظیــم بــازار مطلوبیــت کاالیــی اســت کــه مصرفکننــده خریــداری مینمایــد
(چیوویانــو .)2010 ،مطلوبیــت عمدتـ ًا تحــت تاثیــر دو عامــل قیمــت و کیفیــت کاالی مــورد نظــر اســت؛ کیفیــت ،بیــان کننــده
دوام ،کاربــری ،بســته بنــدی ،زیبایــی و خدمــت کاالســت و اســتانداردها جــز ایــن نیســت کــه زمینههــای ارتقــای کیفیــت
را در ابعــاد مختلــف فراهــم میســازد .از طرفــی قیمــت کاال نقــش تعیینکنندهتــری در تنظیــم بــازار عرضــه و تقاضــا دارد
(ا ِستِیکولســکو .)2012 ،بــروز مفاهیمــی چــون کنتــرل کیفیــت ،هزینــه کیفیــت ،مدیریــت کیفیــت جامــع و ...بــه ایــن امــر
اشــاره دارنــد کــه یکــی از تغییــرات مهــم قــرن بیســتم در محیــط فعالیــت شــرکتها ارجحیــت کیفیــت بــر قیمــت کاال بــود.
بــا گــذر زمــان ،در کنــار اهمیــت مســائل کیفــی محصــوالت ،بــه تدریــج مســائل محیطــی و مســئولیتهای شــرکت در قبــال
جامعــه و ذینفعانــش مــورد توجــه سراســری قــرار گرفــت .مســائلی نظیــر رفتــار اخالقــی شــرکت ،پایبنــدی بــه تعهــدات بــه
عنــوان شــهروندی از یــک جامعــه ،توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی شــرکت و ...بــه موضوعــات مــورد توجــه محققــان و
رســانهها تبدیــل شــد و مطالعــات ایــن حــوزه افزایــش یافــت.
تعریف شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها
تعریف مســئولیت اجتماعی شرکتها کار دشواری اســت ،چرا که هنوز تعریف
پذیرفته شــده واحدی برای آن وجود ندارد .بررسی تعاریف مختلف موجود ،گواه
سیر تکاملی این تعاریف در طول زمان است .در برخی موارد مسئولیت اجتماعی
شرکتها به طیف وســیعی از فعالیتهای ســازمانی که فراتر از طرحهای رفاه
کارکنان بوده و فعالیتهای خیریه و محیطی اجتماعی را در بر میگیرد ،اطالق
می شود .گاهی مســئولیت اجتماعی مجموعه وظایفی است که عموم ًا مشتمل
بر حفظ محیط پیرامون ،تبعیض نگذاشتن در اســتخدام کارکنان ،نپرداختن به
فعالیتهای غیر اخالقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصوالت است

(کالز و همکاران.)2013 ،
در تعریفی دیگر ،مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد به جامعه است که در کنار کسب
سود ،شــرکتها را ملزم به ارتقاء ســطح رفاه عمومی میکند (لینز و اندراچاک،
.)2008
در واقع مسئولیت اجتماعی ،از تاکید صرف شــرکتها بر سود به سمت تاکید به
منافع جامعه حرکت کرده و ســودآوری را منوط به پایبندی به تعهدات اجتماعی
شرکت ،میداند .به همین دلیل برخی معتقدند که مسئولیت اجتماعی تنها محدود
به شرکت نبوده و مشارکت همه افراد جامعه را میطلبد .کارول ()1979
تعریف شهروند شرکتی نیز مانند مسئولیت اجتماعی کار سادهای نبوده و به سبب
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گستردگی ،تعریف روشــنی از آن در ادبیات مدیریتی وجود ندارد .بر اساس ادبیات
سه دیدگاه زیر در مورد شهروند شرکتی وجود دارد:
* فرض میکند شهروند شرکتی در امور بشر دوستی و اجتماعی درگیر میشود.
* فرض میکند شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی مشابه و یکی هستند.
* فرض میکند شهروند شرکتی مفهومی مبتنی بر روابط جامعه و شرکت است.
در واقع تفکر شهروند شرکتی بر این تاکید دارد که شرکت نیز همچون شهروندان
یک شهر ،دارای یک سری وظایف شهروندی و در مقابل دارای حقوق شهروندی
است .هدف اصلی شهروند شرکتی این است که نشان دهد ،شرکتها بازیگرانی
دارای قدرت عمومی میباشــند که در قبال حقوق شــهروندان واقعی در جامعه
مسئولهستند.
ً
مطابق تفکر شهروند شــرکتی ،انجام برخی وظایفی که پیشتر صرفا با مداخله و
نظارت قانونی صــورت میگرفت ،به خودی خود به شــرکتها منتقل شــده و
شرکتها را ملزم به رعایت حقوق شــهروندی مینماید (کریتندن و همکاران،
.)2011
برخی منابع علمی نظیر کارول ( )1979مسئولیت اجتماعی شرکتها را به چهار
جزء تقسیم مینماید .جالب است که معمو ًال چهار مسئولیت مزبور به عنوان ابعاد
تعریف شده در شهروند شرکتی در نظر گرفته شده و به طور کلی چهار مسئولیت
(اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و اختیاری) برای عملیاتی کردن شهروند شرکتی در
نظر میگیرند .از آنجا که حقوق شهروندی شرکت با حقوق شهروندی اشخاص
واقعی برابر نیست ،برخی بر این باورند که شهروند شــرکتی مفهومی انتزاعی و
نمایشیاست.
در نگاهی ساده ،مزایای استراتژیک شهروند شرکتی در تئوری ذینفعان و مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتها نیز نهفته است و ویژگی جدیدی در مفهوم شهروند
شرکتی نیست (شینکل و اسپنسر.)2012 ،
در واقع آنچه که در شهروند شرکتی متفاوت با مســئولیت اجتماعی بوده و تازگی
دارد ،این است که طرفداران نئوکالســیک تفکر شهروند شرکتی را به دو دلیل رد
نکرد ه و مورد پذیرش قرار دادهاند؛ اول اینکه مفهوم شهروند شرکتی ،الزامات نهفته
در مسئولیت اجتماعی شرکتها را کاهش داده و بنابراین دیگر به عنوان تهدیدی
برای ارتودکس نئوکالسیک دیده نمیشود .دوم اینکه در اواخر دهه  1990مدیران
تا حدی بــه محدودیتها و الزامات اجتماعی قانع شــده و آن را الزم و ســودمند
میدانستند.
ابعاد شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها
ادبیات علمی ،چهار نوع مسئولیت اجتماعی شــامل اقتصادی ،قانونی ،اخالقی و
اختیاری برای شــرکتها در نظر میگیرد .این چهار دســته نمایش جامعتری از
مســئولیتهای اجتماعی شرکت هســتند .تقسیم بندی ارائه شــده منحصر به
فرد نبوده و قابل تغییر است ولی در اغلب نوشــتههای علمی مرتبط با مسئولیت
اجتماعی و شهروند شرکتی در حوزه مدیریت ،مورد استفاده قرار میگیرد.
الف-شهرونداقتصادی
اولین و مهمترین وظیفه هر شــرکتی این است که شهروند اقتصادی خوبی باشد.
هدف اولیه هر شرکتی این اســت که به عنوان بنگاه اقتصادی در تامین نیازهای
مشتریان از طریق تولید کاال و ارائه خدمات به درستی عمل کرده و در این فعالیتها
دارای کارایی اقتصادی باشــد .در گذشته هدف اصلی شــرکتها کسب سود و
ایجاد ثروت برای مالکان و یا سهامدارانشــان بود .با گذشت زمان و پس از ظهور
نظریههایی چون تئوری ذینفعان و یا مفاهیمی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکتها
و ...هدف اصلی شرکتها تا حدی تحت تاثیر قرار گرفته و دستخوش تغییراتی شد.
ی اقتصادی بایستی نه تنها برای
به عنوان مثال اکنون شرکتها به عنوان بنگاهها 

مالکان و سهامدارانشان ســودآور باشــند ،بلکه باید برای جامعهای هم که در آن
فعالیت میکنند ،سودمند بوده و ایجاد ارزش کنند .منظور از جامعه کلیه گروههای
ذینفع است .ذینفعان افراد یا گروههایی هستند که ادعا ،مالکیت ،حق یا عالقهای
به یک شرکت و فعالیتهایش در گذشته ،حال و آینده دارند ،مث ً
ال اعتباردهندگان،
کارکنان داخلی ،تحلیلگران ،دولت و جامعه میتوانند ذینفعانباشند.
به طور کلی مسئولیتهای شرکت به عنوان یک شهروند اقتصادی شامل تعهدات
بهرهور بودن ،سودده بودن ،دارای کارایی اقتصادی بودن ،حفظ موقعیت رقابتی و
برآوردن نیازهای مصرفی است .در واقع ،همانطور که چارچوب مدیریت ذینفعان
نیز تاکید دارد ،در مجموع شرکتها مستقیم ًا در جامعه مسئول نیستند بلکه در قبال
ذینفعانشانمسئولیتدارند.

ب-شهروندقانونی
چنان که جامعــه در قرارداد اجتماعی با شــرکت ،انتظار انجام وظایف شــهروند
اقتصادی را دارد ،در مورد قوانین و مقررات نیز مسئولیتهایی را به شرکتها محول
نموده است .بنابراین شــرکتها به عنوان شهروندان قانونی بایستی تابع قوانین و
مقررات تصویب شده بوده و تعهدات قانونیشان را انجام دهند.
در واقع جامعه انتظار دارد که شــرکتها در چارچوب الزامــات قانونی ماموریت
اقتصادیشــان را انجام داده و قوانین را نقض نکنند .این امر نشــان میدهد که
چهار دستهبندی شــهروند شرکتی بایســتی به طور همزمان وجود داشته باشد و
با هم مرتبط باشند .به ویژه شــهروند اقتصادی و قانونی از ابعاد شهروند شرکتی
دارای همبســتگی زیاد و رابطهای نزدیک بوده و بدون انجام وظایف شهروندی،
رعایت وظایــف دیگر عم ً
ال غیرممکن میشــود .در کل ،مهمترین مســئولیت
قانونی شرکتها به عنوان شهروند قانونی شامل الزام سازمان به انجام ماموریت
اقتصادیاش در چارچوب الزامات قانونی میباشد.
ج-شهرونداخالقی
اگرچه به طور ضمنی دو دســته اول از ابعاد شهروند شــرکتی شامل هنجارهای
اخالقی نیز هســتند ،ولی رفتارها و فعالیتهای دیگری وجــود دارند که لزوم ًا در
قوانین مکتوب و تصویب شده ،مورد اشــاره قرار نگرفته و یا استانداردهایی برای
آنها تدوین نشده است ،اما به هر حال انتظار میرود که اشخاص حقیقی و حقوقی
آنها را انجام داده و رعایت کنند .بیشــک وظایف شــرکتها به عنوان شهروند
اخالقی به روشنی تعریف نشــده و در نتیجه ،میتوان آن را در میان سختترین
مسائل پیش روی شرکتها مورد توجه قرار داد.
اگرچه در ســالهای اخیر ،توجه و تاکید بر مسئولیتهای شــرکتها به عنوان
شهروند اخالقی به وضوح بیشتر شده است ،ولی تا کنون هیچ منبع پذیرفته شده
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فعالیتهای خیریــه ،کمکهای بشردوســتانه،
آموزش افراد بیکار ،احداث مراکز حمایت از کودکان
و زنان بی سرپرست و ...اشاره کرد.

و معینی تعریفی از اینکه اخالق به چه معنی اســت
و چه چیزهایی اخالقی بوده و چــه چیزهایی غیر
اخالقی میباشد ،ارائه نداده است و بحثها در این
حوزه همچنان داغ بوده و ادامــه دارد .با وجود همه
ابهامات حوزه اخالق ،جامعه از شرکتها به عنوان نتیجهگیری
شــهروندان اخالقی انتظار دارد که فراتر از الزامات به طور کلی شهروند شــرکتی و مفهوم مسئولیت
قانونی عمل کرده و دارای اســتانداردهای اخالقی اجتماعی شرکتها از مفاهیم نزدیک و گستردهای
است که تعریف روشــن و پذیرفته شدهای ندارند.
تعیین شده باشند.
در خصوص مســئولیت اجتماعی کارول ()1999
چهار جنبه مهم آن را بــه ترتیب اقتصادی ،قانونی،
د-شهرونداختیاری
آخرین و شــاید مبهمترین دســته از ابعاد شهروند اخالقی و اختیاری تعریف میکند .در نتیجه با استناد
شرکتی تحت عنوان شهروند اختیاری (داوطلبانه) به تعریف کارول از مسئولیت اجتماعی و همچنین
طبقهبندی شده است که گاهی دسته بشردوستانه مطالعاتی که از مسئولیت اجتماعی به عنوان سنجه
هم نامیده میشــود .دلیل این نامگذاری قطع ًا به شهروند شــرکتی اســتفاده میکنند ،چهار جنبه
ویژگیهای ذاتی این دســته برمیگردد ،چرا که در شهروندی برای آن میتوان تعریف نمود .این چهار
این حوزه هیچ الزامی به انجام وظایف مزبور وجود بُعد شهروند شرکتی نشاندهنده انتظارات جامعه از
نداشــته و رعایت آن به خود شــرکتها و میزان شرکتها در عرصههای گوناگون فعالیتشان است.
عالقه شــخصی و اختیاری آنها به انجام کارهای هر بُعد شهروندی صرف ًا بخشــی از کل مسئولیت
شهروندی شرکت است که در مجموع با هم نشان
بشردوستانه و داوطبانه برمیگردد.
به بیان دیگر جامعه در خصوص شهروند اختیاری میدهند که جامعه چه انتظاراتی از شــرکت دارد.
بودن شرکتها هیچ پیام روشنی به شرکتها ارائه بنابراین ابعاد چهارگانه مزبور در درک و فهم دالیل
نکرده و حتی کمتر از مسائل اخالقی بایدها را تعیین اقدامات شرکت و توجه آن به مالحظات اخالقی و
میکند .به همین دلیل شاید چندان مناسب نباشد اختیاری ،سودمند خواهد بود.
که این انتظارات ،اصطالحا مســئولیت شرکت به نکته حائز اهمیت در این دســتهبندی این است که
عنوان شهروند نامیده شود ،چرا که در اختیار شرکت به همه کسانی که تصور میکنند شهروند شرکتی
هستند و انتظارات اجتماعی فراتر از نقشهای قبلی صرف ًا به مسئولیت شــرکت در حوزه فعالیتهای
اقتصادی محدود میشــود ،نشــان میدهد که
برای شرکت وجود ندارد.
به طور کلی فعالیتهای اختیاری و داوطلبانه ،میل شهروند شرکتی فراتر از وظایف شهروند اقتصادی
و خواســتهای را منعکس میکند که شرکت فراتر بوده و برای اینکه وظایف شــهروند شــرکتی به
از مسئولیتهای تعریف شــده به عنوان شهروند خوبی انجام شود ،الزم اســت که کلیه ابعاد آن به
اقتصادی ،اخالقی و قانونی ،برای بهبود جامعه دارد .طور همزمان وجود داشته باشــد .در واقع میتوان
کلیه نقشهای شرکت به عنوان شهروند اختیاری اســتدالل نمود که حتی وجود یک بُعد شــهروند
و داوطلبانه ،صرفــ ًا به تصمیمــات دل به خواهی شــرکتی (مث ً
ال شــهروند قانونی) الزمه برقراری
ً
تصمیمگیرندگان بســتگی داشــته و الزام قانونی دسته دیگر (مثال شهروند اخالقی) از ابعاد شهروند
وجود ندارد .از فعالیتهــای داوطلبانه میتوان به شرکتی است .گاهی نیز ممکن است اقدام شرکت

توامان در بیش از یک دسته قرار گرفته و همزمان
از مسئولیتهای شــهروندی چند دسته باشد .به
عنوان مثال هنگامی که یک تولید کننده اســباب
بازی تصمیم میگیرد اســباب بازیهایی ایمنتر
تولید کند ،این تصمیــم میتواند جزو فعالیتهای
شــهروند اقتصــادی ،اخالقــی و حتــی قانونی
محسوب شود.
پــس از بررســی رویکــرد دســتوری دو مفهوم
شهروند شرکتی و مســئولیت اجتماعی در حمایت
و پشــتیبانی از تغییــرات الزم برای پاســخدهی
شــرکتها ،میتوان دریافت که اگرچه دو مفهوم
شهروند شرکتی و مســئولیت اجتماعی نزدیکی
زیادی دارند و در تعاریف زیادی مشــترک هستند،
ولی شهروند شرکتی ندرت ًا دارای پیامهای دستوری
بوده و غالب ًا پیشــنهادی و توصیفی است ،در حالی
که مســئولیت اجتماعی شــرکتها از این لحاظ
دارای مزیت بــوده و به پیشــبرد و تقویت کنترل
اجتماعی شــرکتها کمک قابل توجهی خواهد
نمود .به عبــارت دیگر دســتورالعملهای موجود
در شهروند شــرکتی عمدت ًا پیشــنهادی هستند،
ولی دستورالعملهای مســئولیت اجتماعی نسبت ًا
دارای جنبه دستوری بیشتری میباشند .در نتیجه
در هنگام مقایسه تاثیر دو مفهوم مذکور بر کنترل
اجتماعی شــرکتها میتوان مفهوم مســئولیت
اجتماعی شرکتها را به عنوان تئوری اثربخشتر
در آن زمینه ،دارای برتری نسبی دانست.
تحقیقاتی نیز به بررســی تاثیر شهروند شرکتی بر
عملکرد اجتماعی ،سودآوری ،بهرهوری ،وفاداری
مشــتریان ،تعهد کارکنان و ...پرداختهاند .در مورد
برخــی از ویژگیهای مورد اشــاره شــواهد قابل
قبولی یافت نشــده و یا نتایج همچنان مبهم بوده
و قطعی نیست .در خصوص سایر موارد نظیر تاثیر
فعالیتهای مسئوالنه و مربوط به شهروند شرکتی
بر تعهد کارکنان و یا وفاداری مشــتریان شــواهد
کافی ارائه شده است.
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حسین معینی ٬معاون شهرداری منطقه ۲۱

منطقه ۲۱

ـه ایزو
ـهری دارای گواهینامـ
ـد شـ
ـتین واحـ
نخسـ

دانســتنی آنالیــن /گــروه گفــت وگــو:
مسســئولیت اجتماعــی در گذشــته خیلــی مورد
توجــه قــرار نگرفتــه بــود بــر همیــن اســاس
شناســاندن  CSRبــه شــهروندان و صاحبــان
صنایــع و مشــاغل ٬هــدف اول مدیــران در ریــزی کردیــم کــه بــا صاحبــان مشــاغل و
منطقــه  ۲۱بــود تــا بــه ایــن صــورت مــردم صنایــع چنــد فعالیــت اجتماعــی را در حــوزه
را درگیــر کنیــم.
فرهنگــی و اجتماعــی اجرایــی کنیــم تــا بدیــن
طریــق در اذهــان شــهروندان و صاحبــان حــرف
ایــن ســخنان را حســین معینــی ٬معــاون امــور و صنعتگــران ٬ایــن موضــوع را جــا بیندازیــم که
فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری منطقــه  ۲۱مســئولیت اجتماعــی موضوعــی همگانی اســت.
تهــران ٬بیــان کــرد و در ادامــه گفــت و گــو او بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی صنایــع در
بــه خبرنــگار مــا گفــت :فرهنــگ ســازی دربــاره اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و اجتماعــی
موضــوع مســئولیت اجتماعــی یــک پــروژه بــا شــهرداری منطقــه  ۲۱همــکاری داشــته انــد
زمــان بــر اســت بــر همیــن اســاس برنامــه گفــت :چنــد مجموعــه در راســتای مســئولیت
اجتماعــی خــود فعالیــت هایــی ماننــد پرداخــت
هزینــه جشــن هــای مناســبتی فرهنگــی ماننــد
برگــزاری جشــن خیابــان ورزش را بــر عهــده
گرفتنــد.

هکتــاری را بــا هزینــه خــود احــداث کــرد.
وی اضافــه کــرد :داروســازی خوارزمــی نیــز
احــداث یــک بوســتان یــک هکتــاری بــه
نــام میزبــان را بــر عهــده گرفتــه اســت کــه
در حــال ســاخت اســت .پــروژه هــای زیــادی
نیــز بــا دو گــروه خودروســازی ســازی ســایپا
و ایــران خــودرو در حــوزه مســئولیت اجتماعــی
انجــام داده ایــم.
او دربــاره پــروژه هــای در دســت اجــرا نیــز
گفــت :بــا چنــد شــرکت در حــال مذاکــره
هســتیم تــا بتوانیــم بــا ایجــاد منافــع مشــترک
آنــان را متقاعــد کنیــم کــه در راســتای
مســئولیت اجتماعــی بــا ماهمــکاری کننــد.
همچنیــن بــا شــرکت رایتــل وارد مذاکره شــده
ایــم تــا ایــن شــرکت نیــز در حــوزه فرهنگــی و
درگیــر کــردن صنایــع بــزرگ در اجتماعــی بــا شــهرداری منطقــه  ۲۱همــکاری
کنــد.
مســئولیت اجتماعــی شــهری
معینــی بــه ذکــر نمونــه هایــی اشــاره کــرد و
ادامــه داد :گــروه خودروســازی بهمــن عــاوه مطالبه از فرودگاه مهرآباد
بــر پرداخــت هزینــه احــداث یــک بوســتان  ۵معــاون اجتماعــی شــهرداری منطقــه  ۲۱در
هکتــاری در منطقــه ٬هزینه نگهــداری آن را نیز ادامــه بــه فرهنگســازی عمومــی در بخــش
بــرای مــدت پنــج ســال متقبــل شــده اســت .مســئولیت اجتماعــی بــه ویــژه حقوق شــهروند
همچنیــن مجموعــه التیــام یــک بوســتان یک اشــاره کــرد و افــزود :در راســتای اســتیفای
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کــرد و افــزودِ :آمــوزش هایــی را بــا موضــوع حقــوق شــهروندی بــرای
شــهروندان منطقــه  ۲۱آغــاز کــرده ایــم؛ کــه شــهروندانی مطالبــه گــر ایجاد
کنیــم .ایــن مطالبــه گــری مــی توانــد بــه مــا در حــل مشــکالت کمــک
زیــادی کنــد.

حقــوق شــهروندان مکاتباتــی را بــا فــرودگاه مهرآبــاد تهــران داشــتیم .بــا
وجــود پیگیــری هــای زیــادی کــه در گذشــته وجــود داشــته اســت همچنــان
بایــد پیگیــری مطلوبتــری انجــام شــود .امــا بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر
داشــت کــه اول فــرودگاه و صنایــع در مــکان وجــود داشــت و بعــد مــردم
بــرای ســکونت بــه ایــن نقــاط آمدنــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن یــک نــوع تعــارض اســت کــه بیــن مــردم و صنایــع اولین واحد دارای ایزو ۲۶۰۰۰
وجــود دارد و مــا بایــد ایــن تعــارض هــا را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم .معــاون اجتماعــی شــهرداری منطقــه  ۲۱بــه ایــزو و اســتاندارد در موضــوع
بــه عنــوان نمونــه شــرکت شــن و ماســه ای در منطقــه بــود کــه باعــث مســئولیت اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت :مــا بــه عنــوان نخســتین واحــد از
آزار شــهروندان ســاکن اطــراف ایــن کارخانــه مــی شــد .مــا توانســتیم در شــهرداری تهــران ٬ایــزو  ۲۶۰۰۰را دریافــت کردیــم.
مذاکراتــی کــه بــا ایــن مجموعــه داشــتیم تفاهمنامــه ای امضــا کنیــم تــا بــه وی افــزود :صنایــع در محــدوده منطقــه  ۲۱را نیــز تشــویق مــی کنیــم تــا
ایــن گواهینامــه را دریافــت کننــد .در حــال حاضــر هــم شــرکت هــای
واســطه آن تمامــی نخالــه هــای منطقــه را بازیافــت کنــد.
بهمــن ٬ایــران خــودرو ٬التیــام و ســایپا بــرای گرفتــن ایــن گواهینامــه اقــدام
کــرده و در کنــار آن از تاییدیــه شــهرداری بــرای معافیــت هــای مالیاتــی
آموزش های حقوق شهروندی
معینــی در ادامــه بــه موضــوع آمــوزش همگانــی حقــوق شــهروندی اشــاره بخــش مســئولیت اجتماعــی نیــز بهــره منــد مــی شــوند.
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شهروندانی که مسئولیت اجتماعی دارند
شــهروند مرکــب از دوکلمــه شــهر بــه معنــای
جامعــه انســانی و ونــد بــه معنــای عضــو وابســته
بــه ایــن جامعــه اســت .حقــوق شــهروندی ازجملــه
دســتاوردهای مثبت بشــری اســت کــه در بســیاری از
مـوارد مــورد تاییــد دیــن مبیــن اســام نیزمی باشــد؛
حقوقــی از جملــه حــق حیــات ،حــق آزادی بیــان و
انتقــاد ،حــق تعییــن سرنوشــت ،حــق امنیــت ،حــق
برابــری ،حــق عــدم تبعیــض و ، ..همگــی مــورد تایید
و تاکیــد اســام هســتند.
شــهروندی ازجملــه مفاهیــم نوپدیــدی اســت کــه به
عدالــت و برابــری توجــه دارد و در نظریــات اجتماعی،
سیاســی و حقوقــی جایــگاه ویــژه ای پیــدا کــرده
اســت .مقولــه شــهروندی وقتــی تحقــق مــی یابدکه
همــه افـراد یــک جامعــه ازکلیــه حقــوق سیاســی و
مدنــی برخــوردار باشــند و همچنیــن به فرصــت های
مــورد نظــر زندگــی از حیــث اقتصــادی و اجتماعــی
دسترســی آســان داشــته باشــند.

مجموعــه ای از رفتــار و اعمــال افــراد اســت.
شــهروندی پویــا یــا شــهروندی فعــال در واقــع از
ایــن نگــرش برخاســته اســت .شــهروندی ازایــن
منظــر مجموعــه ای گســترده از فعالیــت هــای
فــردی و اجتماعــی اســت.
فعالیــت هایــی کــه اگرچــه فــردی باشــند ،امــا
برآیندآنهــا بــه پیشــرفت زندگــی اجتماعــی کمــک
خواهــد کــرد .همچنیــن مشــارکت هــای اقتصادی،
خدمــات عمومــی ،فعالیــت هــای داوطلبانــه و دیگر
فعالیــت هــای اجتماعــی کــه در بهبــود زندگــی
همــه شــهروندان موثرخواهــد افتــاد.
در واقــع ایــن نــگاه ضمــن اشــاره بــه حقــوق
شــهروندی مــدون و قانونــی ،در نــگاه کلــی تــر بــه مسئولیت های دولت
رفتارهــای اخالقــی و اجتماعــی مــی پــردازد کــه حفاظــت از مــال وجــان و حقــوق
اجتمــاع از شــهروندان خــود انتظــار دارد .دریافــت شــهروندان :توســط پلیــس ،آتــش نشــانی،
مفاهیــم شــهروندی نیازمنــد فضایــی مناســب امــداد رســانی در حــوادث و بالیــای پیــش بینــی
بــرای گفتگــو و مشــارکت مــردم بــا نقطــه نظــرات نشــده ،دادگاه و ســامانه قضایــی ونیروهای مســلح.
بهداشــت و ســامتی :آب وغــذای ســالم،
بازرســی از شــیر وگوشــت ،خدمــات بیمارســتانی.
عمرانــی :تعمیــر وســاخت جــاده هــا ،بزرگــراه ها
و خیابــان و راه آهــن.
حفاظــت و نگهبانــی از منابــع طبیعــی:
جنــگل هــا و محیــط زیســت.
حفاظــت از پــس اندازهــا :بازرســی از بانــک
هــا و ضمانــت حســاب هــای بانکــی.
کمــک و جبــران خســارت  :در مواردپیــش
بینــی نشــده مانندســیل ،زلزلــه و خشکســالی.

شهروند و حقوق شهروندی
یــک شــهروند ،عضــو رســمی یــک شــهر ،ایالــت
یــا کشــور اســت؛ ایــن دیــدگاه حقــوق ومســئولیت
هــا را بــه شــهروند یــادآور مــی شــود کــه در
قانــون پیــش بینــی وتدویــن شــده اســت.از نظــر
حقوقــی جامعــه نیازمنــد مقرراتــی اســت کــه روابط
تجــاری ،امــوال ،مالکیــت ،شهرســازی ،سیاســی
وحتــی مســائل خانوادگــی را در نظرگرفته و ســامان
مــی دهــد.
از ایــن رو از دیــد شــهری موضــوع حقــوق
شــهروندی روابــط مــردم شــهر ،حقــوق و تکالیــف
آنــان در برابــر یکدیگــر و اصــول و هــدف هــا و
وظایــف و روش انجــام آن اســت.
همچنیــن نحــوه اداره امــور شــهر و کیفیــت متفــاوت ونظــارت عمومــی اســت.
نظــارت بــر رشــد هماهنــگ شــهر اســت کــه
مــی تــوان بــه عنــوان مهــم تریــن اصولــی بدانیــم مسئولیت های اجتماعی شهروندان
کــه منشــعب از حقــوق اساســی کشــور اســت .در شــهروندان بــه طــور داوطلبانــه امکانــات خــود را
واقــع حقــوق شــهروندی آمیختــه ای از وظایــف جهــت کمــک بــه پیشــرفت و بهبــود شــهر بــه
ومســئولیت هــای شــهروندان در قبــال یکدیگــر ،کار مــی گیرنــد .شــهروندان فعــال بــا توجــه بــه
شــهر و دولــت یــا قــوای حاکــم و مملکــت اســت تخصــص و اســتعداد خــود درســازمان هــا وکمیتــه
و همچنیــن حقــوق و امتیازاتــی کــه وظیفــه تامین هــای محلــی ماننــد انجمــن اولیــا و مربیــان
آن حقــوق برعهــده مدیــران شــهری (شــهرداری) ،وســازمان هــای غیردولتــی عضویــت داشــته و
دولــت یــا بــه طورکلــی قــوای حاکــم اســت .بــه فعالیــت مــی کننــد .صاحبنظــران بــر ایــن عقیــده
مجموعــه ایــن حقــوق و مســئولیت هــا ،حقــوق اندکــه اجتماعــات محلــی و نهادهــای مــردم محور
مــی تواننــد بــا ارائــه رفتارهــای جدیــد و نهادینــه
شــهروندی اطــاق مــی شــود.
کــردن آنهــا در جوامــع نقــش موثــری در ایجــاد و
بازتولیــد مفهــوم شــهروندی ایفــا کننــد.
شهروند پویا
شــهروندی اشــاره بــه زندگــی روزمــره ،فعالیــت
هــای فــردی وکســب وکار افــراد اجتمــاع و نیــز مسئولیت های فردی
فعالیــت هــای اجتماعــی ایشــان دارد و بــه طورکلی رای دادن :حــق رای دادن در حالــی کــه از جملــه

مســئولیت هــای شــهروندی محســوب مــی گــردد
امــا یــک امتیــاز نیز هســت .کســانی کــه رای نمی
دهنــد صدایشــان در دولــت شــنیده نمی شــود.
احتــرام بــه قانــون و حقــوق دیگــران:
هــر شــهروندی بایــد از قوانیــن اجتمــاع ایالــت
وکشــوری کــه درآنجازندگــی مــی کنــد پیــروی
کنــد .هرشــهروندی مــی بایســت بــه حقــوق
دیگــران احتــرام بگــذارد.
پرداخــت مالیــات :هــر شــهروندی موظــف بــه
پرداخــت مالیــات بردرآمــد و دیگــر عـوارض قانونــی
بــر اســاس درســتکاری و راســتی و ســرموقع اســت.

آموزش شهروندی
آمــوزش شــهروندی بــه طــور غیررســمی در خانــه
یــا محــل کار یــا کارگاه هــای آموزشــی و یــا بــه
طــور رســمی بــه صــورت ســرفصل درســی مجــزا
در مــدارس و حتــی مــدارس ابتدایــی و یــا بــه
صــورت رشــته تحصیلــی دانشــگاهی در واقــع بــه
شــهروندان مــی آمــوزد کــه چگونــه یــک شــهروند
فعــال ،آگاه و مســئولیت پذیــر باشــند.
در واقــع مبنــای ایــن آمــوزش هــا پــرورش یــک
شــهروند نمونــه یــا شــهروند خــوب یــا ارائــه یــک
الگــوی شــهروندی نیســت بلکــه بــه آنــان مــی
آمــوزد کــه چگونــه تصمیمــات خــود را بــا توجــه
بــه مســئولیت هایشــان در قبــال اجتمــاع و زندگــی
فــردی خــود اتخــاذ نماینــد.
تربیــت شــهروند یکــی از فــروع شــهروندی اســت
کــه بــا توجــه بــه تحــوالت ســریع اجتماعــی،
فنــآوری و سیاســی دوران معاصــر از جملــه
دلمشــغولی هــای برنامــه ریــزان وسیاســت گــذران
تعلیــم و تربیــت کشــورهای جهان محســوب شــده
و در قوانیــن بــه آن پرداختــه مــی شــود.
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مسئولیتاجتماعیبنگاهها
محور اصلی توسعه پایدار

شــناخت نقــش و فعالیتهــای دولــت در
پیشــبرد مســئولیت اجتماعــی در کنــار مدیریــت
پایــدار اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطزیســتی
کشــور بــه درک بهتــر نقــش و ارتبــاط آن بــا
کســب و کار کمــک میکنــد .بخــش دولتــی
شــامل دولتهــای ملــی ،فــدرال ،ایالتــی،
شــهری ،و ســایر مســئوالن محلــی میشــوند.
در ســطح دولتــی ،کشــورهای سراســر دنیــا
بــرای افزایــش رفــاه اقتصــادی ،اجتماعــی
و محیطزیســتی شهروندانشــان مســئولیت
اجتماعــی را دنبــال میکننــد و در راســتای
اهــداف توســعه پایــدار و سیاســتهای پایــدار
خــود ،در ســطح سیاســتگذاری بــه تســهیل
و ترویــج مســئولیت اجتماعــی میپردازنــد.
تفاوتهــای اقتصــاد سیاســی هــر دولتــی
در پنــج عنصــر اساســی قابــل یافتــن اســت.
برنامهریــزی بــرای اســتراتژی مســئولیت
اجتماعــی در ســطح ملــی بایــد بــا در نظــر
گرفتــن پنــج فاکتــور ســطح توســعهیافتگی،

مدلهــای دولت-بــازار ،ســاختارهای نهــادی
قانونگــذاری ،چارچوبهــای سیاســتگذاری
و تفاوتهــای فرهنگــی صــورت گیــرد.
ایــن فاکتورهــا در کشــورهای مختلــف بــا هــم
تفــاوت دارنــد و ایــن تفاوتهــا بــه تغییــر
میــزان مســئولیت و اهمیــت هــر یــک از
بازیگــران در جامعــه بــرای ترویــج مســئولیت
اجتماعــی منجــر میشــود .در هــر کشــوری
رابطــه بســیار نزدیکــی بیــن ایــن فاکتورهــا
وجــود دارد .ســاختارهای نهــادی قانونگــذاری
و چارچوبهــای سیاســتگذاری بــه ســطح
توســعهیافتگی و مدلهــای دولت-بــازار
وابســتهاند و بــا توجــه بــه رابطههــا ،ماهیــت،
نقــش و ســاختار مســئولیت اجتماعــی در هــر
جامعـهای متفــاوت از دیگــری اســت .در نهایت،
تفاوتهــای فرهنگــی ،تدویــن اســتراتژی
مســئولیت اجتماعــی در ســطح ملــی را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد.
بخشــی از بلــوغ مســئولیت اجتماعــی بــه ســطح

توســعه یافتگــی کشــور مــد نظــر برمیگــردد.
کشــورهایی کــه ســطح پایینــی از توســعه
یافتگــی دارنــد ،بــه دلیــل محدودیــت منابــع
یــا شکســت در تأمیــن رفــاه شهروندانشــان،
انتظــارات متفاوتــی از مســئولیت اجتماعــی
بخصــوص توســط شــرکتهای بیــن المللــی
فعــال در کشورشــان دارنــد .بــرای مثــال،
ســطح پاییــن توســعه یافتگــی هنــد در کنــار
مــدل دولت-بــازار آن ،توجیهــی بــرای تدویــن
قانــون مســئولیت اجتماعــی شــرکت اجبــاری
کــه شــرکتها را مجــاب بــه تأمیــن کاالهــای
عمومــی میکنــد ،اســت .انتظــار مــیرود کــه
شــرکتهایی کــه بــه منابع بیشــتری دسترســی
دارنــد ،فراتــر از ســود و مالیــات خــود در جهــت
توســعه کشــور مشــارکت داشــته باشــند .سطوح
مختلــف توســعه یافتگــی بــه مدلهــای
دولت-بــازار مرتبــط اســت.
دولتهــا بــا مدلهــای دولت-بــازار متفــاوت،
دارای روابــط دولت-بازار-جامعــه متفاوتــی
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هســتند و در نتیجــه نــگاه متفاوتــی بــه مســئولیت اجتماعــی دارنــد.
از آنجایــی کــه ریشــه مســئولیت اجتماعــی در مــدل دولت-بازار-جامعــه
آمریکایــی اســت و هــر دولتــی ســعی میکنــد تــا از مســئولیت اجتماعــی
بــرای حمایــت از مــدل دولت-بازار-جامعــه خــود اســتفاده کنــد .اگــر
برنامـهای بــرای مســئولیت اجتماعــی در ســطح سیاسـتگذاری بــه خوبــی
تدویــن نشــود ممکــن اســت تــوازن ترکیــب سیاس ـتگذاری را بــر هــم
زده و مــدل دولت-بازار-جامعــه را بــه چالــش بکشــد .طراحــی برنام ـهای
اثربخــش بــرای ترویــج ملــی مســئولیت اجتماعــی بــا در نظــر گرفتــن
شــرایط دولت-بازار-جامعــه خــاص دولــت صــورت میگیــرد.
قانونهــای اساســی کشــورها ،ممکــن اســت یــک نهــاد قانونگــذاری را بــه
دیگــری ترجیــح دهنــد و کنترل فعالیتهــای صنعتــی و رفاه اجتماعــی را در
اختیــار آن نهــاد قــرار دهنــد .برای مثــال ،قانــون اساســی آمریــکا آزادیهای
اقتصــادی را در رأس برنامــه دولــت میدانــد در حالــی کــه قانــون اساســی
آلمــان دولــت را بــه هدایــت رفــاه اجتماعــی و پیشــبرد مناقع جمعــی ترغیب
میکنــد .بنابرایــن ،بــر اســاس ســاختارهای نهــادی قانونگــذاری و اجبــاری
یــا اختیــاری بــودن آنهــا روابــط کســب و کار بــا جامعــه تعریــف میشــود.
ســپس ،ایــن ســاختارها بــه شــکلگیری سیاس ـتها منجــر میشــود .در
نهایــت تمــام دولتهــا بایــد سیاســتهای خــود را بــا در نظــر گرفتــن
شــرایط منحصــر بــه فــرد تنظیــم کننــد .شــفافیت سیاســتگذاری را
میتــوان بــا مدلهــای دولت-بــازار تعییــن کــرد.
چنــد چارچــوب سیاسـتگذاری در رابطه با برنامه و سیاســت ملی مســئولیت
اجتماعــی در جهــان قابل شناســایی اســت که عبارتند از :مســئولیت اجتماعی
شــرکت بــه عنــوان تعهــدی اخالقــی؛ مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه
عنــوان حاکمیــت جهانــی؛ مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه عنــوان دولــت
رفاهــی و مســئولیت اجتماعــی شــرکت بــه عنــوان مزیــت رقابتی.
در بعضــی کشــورها اهمیــت مســئولیت اجتماعــی بــه بخشــی جدایــی
ناپذیــر از سیاس ـتگذاری کالن تبدیــل شــده اســت .بــرای مثــال ،دولــت
انگلســتان یکــی از وزرای خــود را مســئول توســعه مســئولیت اجتماعــی
در کشــور میدانــد .مســئولیت اجتماعــی شــرکت در آمریــکا بــه عنــوان
تعهــدی اخالقــی شــرکتها بــه جامعــه محســوب میشــود و از انتظــارات
جامعــه و ذینفعــان شــامل کارکنــان و مشــتریان نشــأت میگیــرد .بــه
همیــن دلیــل ،چارچــوب سیاسـتگذاری مســئولیت اجتماعــی شــرکت در

ایــن کشــور بــر فعالیتهــای داوطلبانــه تمرکــز داشــته اســت .در حالــی
کــه نــروژ مســئولیت اجتماعــی شــرکت را بــه عنــوان یکــی از اشــکال
حاکمیــت جهانــی میبینــد و قصــد دارد بــه یــک «ابرقــدرت انســان
دوســتانه» تبدیــل شــود.
تصویــب قانــون مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در هنــد میتوانــد ناشــی از
نــگاه ایــن کشــور بــه ایــن مفهــوم بــه عنــوان یکــی از مصداقهــای دولت
رفاهــی باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه دانمــارک مســئولیت اجتماعــی را
بــه عنــوان اســتراتژی مزیــت رقابتــی ملــی میبینــد و بــرای ترویــج آن
در شــرکتهای دانمارکــی تــاش میکنــد .بــا وجــود شــکلگیری یــک
هنجــار جهانــی بــرای مســئولیت اجتماعــی ،تنــوع طبقهبنــدی ارائــه شــده
اهمیــت تفاوتهــای سیاسـتگذاری مســئولیت اجتماعــی در ســطح ملــی
را مشــخص میســازد.
مســئولیت اجتماعــی از نظــر موضوعــی شــامل مســئولیتهای اقتصــادی،
اجتماعــی ،حاکمیتــی و محیطزیســتی میشــود .در ایــن میــان ،بعــد
اجتماعــی بیشــترین رابطــه را بــا مســائل فرهنگــی دارد .بــه همیــن
دلیــل ،در بررســی طرحهــای توســعه اجتماعــی بایــد خطــوط فرهنگــی
و هنجارهــای ســالم اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــوند.
در بعضــی مــوارد هنجارهــای جامعــه خــود نیــاز به اصــاح دارنــد .فرهنگ
ترافیــک و تصادفــات از ایــن جملــه هنجارهایی اســت کــه در این خصوص
طرحهــای مســئولیت اجتماعــی کــه بــا هــدف اصــاح رفتــار و یــا تغییــر
قوانیــن طراحــی میشــوند .ایــن طرحهــا بایــد بتواننــد بــا فرهنگســازی
بــه تغییــر مســیر جامعــه در جهــت مثبــت کمــک کــرده و بــا ارزیابیهــای
کمــی میــزان پیشــرفت طرحهــا را رصــد کننــد .در هــر  19دقیقــه یــک
نفــر جــان خــود را در تصادفــات جــادهای در ایــران از دســت میدهــد .از
بعــد اقتصــادی ،تلفــات جانــی ناشــی از تصادفــات هزینـهای بــه تنهایــی
معــادل  5درصــد درآمــد ناخالــص داخلــی کشــور اســت .ناگفتــه نمانــد
کــه هزینههــای اجتماعــی ناشــی از ایــن حــوادث نیــز بــه میــزان قابــل
توجهــی باالســت .بــرای اثربخــش بــودن قانونگــذاری و سیاسـتگذاری
تعریــف شــفاف و بــدون ابهــام هــدف ،شــناخت از جامعه هــدف و مخاطب
از اقدامــات اساســی محســوب میشــود.
* امیــر راهــداری ،مشــاور کمیســیون حاکمیــت شــرکتی و
مســئولیت اجتماعــی بنگاههــا
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هــم مرکــز را بــرای نشــان دادن CSRبــه کار بــرد .دایــره ی درونــی
کارکردهــای اقتصــادی پایــه ای را در بــر داشــت-که شــامل رشــد،محصول هــا
و شــغل هــا بــود .دایــره ی میانــی گویــای آن بــود کــه کارکردهــای اقتصــادی
بایــد بــا آگاهــی همــراه بــا حساســیت از ارزش هــا و اولویــت هــای دگرگــون
شــونده ی اجتماعــی انجــام شــود و دایــره ی بیرونــی مســئولیت هایــی نــو
ظهــور و هنــوز بــی شــکل را توصیــف میکــرد کــه کســب و کار بایــد بپذیــرد تــا
بــه گونــه ای فعاالنــه تــر در بهســازی محیــط اجتماعــی دخیــل باشــد .در ســال
هــای اخیــر،واژه ی عملکــرد اجتماعــی ســازمان هــا (ســی اس پــی) بــه ســان
مفهومــی فراگیــر و جهانــی ظهــور یافتــه اســت کــه مســئولیت اجتماعی کســب
و کارها،پاســخگو بــودن آنهــا و طیــف وســیع فعالیــت هــای ســودمند آنهــا را
بــه لحــاظ اجتماعــی در بــر میگیرد.تمرکــز در عملکــرد اجتماعــی بــر توجــه بــه
کنــش هــای ســازمان هــا و دســتاورد هــای آن هــا در ســپهر اجتماعــی اســتوار
اســت.
ســازمان هــا بــه عنــوان پدیــده هــای قدرتمنــدی کــه مبتنــی بــر نیازهــای
اجتماعــی بنــا نهــاده مــی شــوند ،بــا تصمیمــات و اقدامــات خــود مــی تواننــد
تأثیــرات مثبــت و منفــی بســیاری بــر خــوراک ،پوشــاک ،مســکن ،کار ،نحــوه
زندگــی ،حکومــت ،آمــوزش ،بهداشــت و تفریحــات جامعــه بگذارنــد .لــذا آن
هــا در قبــال تصمیمــات و اقدامــات اثرگــذار خــود بایــد مســئولیت پذیــر بــوده
و مالحظــات اخالقــی را رعایــت کننــد .از همیــن رو ســازمان هــای پیشــرو
در فعالیــت هــای تحقیقاتــی و توســعه ای خــود ،تولیــد محصــوالت و ارائــه
خدمــات بــه روزاجتماعــی را ســرلوحه ی فعالیــت هــای خــود قــرار داده انــد.
زمانــی تصــور بــر ایــن بــود کــه موسســات صرفــ ًا در برابــر ســهام داران و
کارکنــان مســئول انــد؛ امــا بــا افزایــش جمعیــت ،محدودیــت منابــع و اهمیــت
روزافــزون رقابــت هــای بیــن المللــی ،رویکردهــای جدیــدی در زمینــه مدیریت
شــکل گرفــت کــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی را مــی تــوان جــزو نتایــج ایــن
تحــوالت برشــمرد.
بنــا بــر تعریــف مفهــوم مســئولیت پذیــری اجتماعــی ،ســازمان ها نیــز همچون
اشــخاص حقیقــی عضــوی از اجتمــاع بــه شــمار مــی رونــد و در قبــال محیــط
پیرامــون خــود مســئولیت دارنــد ،لــذا عــاوه بــر درک اهمیــت بهبــود عملکــرد
اقتصــادی و اجتماعــی خــود ،بایــد التــزام بــه ارتقــای اســتانداردهای زندگــی
اجتماعــی افــراد جامعــه را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد.
رســالت یــک موسســه اقتصــادی یــا شــرکت عــاوه بــر عرضــه کاال و خدمات،
توســعه فــرآورده هــای بهتــر بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه اســت .آنچــه را کــه
بــرای مــردم منفعــت دارد بایــد تولیــد کنــد ،بــه تقاضــای اجتماعــی پاســخ مثبت
دهــد .حجــم تولیــد را در ســطحی نــگاه دارد کــه ســطح منطقــی قیمــت هــا
حفــظ شــوند .در واقــع ازگســترش تولیــد کاالهایــی کــه بــه زندگــی انســان هــا
ارتقــا مــی بخشــد و بــه غنــای فرهنــگ جامعــه کمــک می کنــد ،درک درســتی

داشــته باشــد .آمــاده بــودن بــرای تولیــد کاال بــه وفــور ،در دســترس عمــوم
گذاشــتن کاال و آســان تــر کــردن زندگــی مــردم و نابــودی فقــر از ایــن طریــق،
بایــد رســالت یــک شــرکت باشــد .هیــچ چیــز زشــت تــر و وحشــتناک تــر از
فقــر نیســت .فقــر بــه تنهایــی رنــج آور اســت و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فقــر
اصــول اخالقــی و فضیلــت فــردی را نیــز متزلــزل مــی کنــد و گاه عاملــی بــرای
ارتــکاب جنایــت مــی شــود.
بــرای فقــر زدایــی بایــد هــر آنچــه در تــوان داریــم انجــام دهیــم .یکــی از
کارهــای اساســی تولیــد فــراوان کاالهــای مــورد نیــاز مــردم و اطمینــان از
کیفیــت و توزیــع عادالنــه آنهــا اســت .بنابرایــن ،تولیــد و عرضــه انبــوه کاال و
پاییــن نگــه داشــتن ســطح قیمــت هــا اصلــی تریــن وظیفــه تولیــد کننــدگان
کاالهاســت .امــروزه بســیاری از شــرکت هــا  ،بــه عنــوان مزایــای شــغلی،
اســتادیوم ،اســتخر ،کلینیــک بهداشــتی ،و مراکــز تفریحــی بــرای ســامت و
اســتراحت کارمندانشــان ایجــاد مــی کننــد .ایــن گونــه اقدامــات قابــل تحســین
و ارزشــمند اســت و بــه ســامت روانــی ،اجتماعــی و جســمی افــراد جامعــه
کمــک مــی کنــد.
ایــن کــه ســاختمان بایــد در جــای مناســبی قــرار گیــرد و بــا نمــای شــهر و
طبیعــت پیرامــون خــود تناســب داشــته باشــد و بطــور کلــی مناظــر اطــراف را
خــراب نکنــد ،نکتــه ای اســت کــه مدیــران یــک بنــگاه اقتصــادی بایــد بــه آن
توجــه کننــد .اســتقرار در جایــگاه خــوب بــا ظاهــر مناســب و متناســب بــا محیط
پیرامــون ،بــه طــور یقیــن قســمتی از مســئولیت اجتماعــی یــک شــرکت اســت.
وقتــی یــک شــرکت ،ســاختمان و تاسیســاتی بنــا مــی کنــد بایــد بــه هماهنگی
و تناســب بناهــا بــا محیــط اطــراف خــود توجــه کنــد.
مســئولیت اجتماعــی یــک مســئله پیچیــده اســت و بــرای برخــورد بــا چنیــن
مســئله ای ،مدیــران الزم اســت کــه بــه آن مثــل ســایر مســائل ســازمان نــگاه
مدیریتــی داشــته باشــند .آنهــا بایــد بــه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک
مســئله اساســی ســازمان کــه احتیــاج بــه برنامــه ریــزی ،تصمیــم گیــری،
هماهنگــی و ارزشــیابی دقیــق هســت ،نــگاه کننــد.
ســازمان هــا بــه منظــور نیــل بــه تــوان پاســخگویی اجتماعــی در مقابــل ذی
نفعــان و ســایر افــراد جامعــه ،بایــد بــه دغدغــه هــای جامعــه در خصــوص
محیــط زیســت ،امــور اجتماعــی و بشردوســتانه ،اهمیــت داده و متناســب بــا
فرهنــگ ســازمانی خــود ،بــه تدویــن سیاســت هــای مســئولیت پذیــری
اجتماعــی مبــادرت ورزنــد.
مهمتریــن قســمت مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا ایــن اســت کــه اهــداف
خــود را بــر اســاس تفکــر هــم زیســتی ســازنده بــا جامعــه و پیشــرفت دو جانبــه
بنــا کننــد .در رونــد توســعه اقتصــادی و اعتــای صنعــت ضــرورت ایجــاب مــی
کنــد کــه بــاال بــردن کیفیــت زندگــی مــردم و دخالــت و ســهیم بــودن در رفــاه
عمومــی در اولویــت قــرار گیــرد.
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قراردادهادرمسئولیتاجتماعی

دکتر مینا قلیچ خان
دکترای حقوق بین الملل عمومی

مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها  ،موضوع
مهم واساســی در حــوزه اقتصادی و کســب و
کارها اســت که تاکنون به آن توجهی نشــده و
مورد بی مهری قرار گرفته اســت .این نوشــتار
برآن اســت که مســئولیت اجتماعــی در حوزه
قراردادها را در ابعاد مختلف بررســی نماید .با ما
همراه باشید.
مفهوم مسئولیت
در عصر حاضر استفاده از مســئولیت اجتماعی
برند در نــگاه اول بــه واژه مســئولیت ،اولین
مفهومی که به ذهن ما متبادر می شــود داشتن
حس تعهد و تکلیف نســبت به انســانها و دیگر
ارکان اجتماعی است .برای ایجاد این احساس،
قدم اول ورود به روابط و پایــگاه های اجتماعی
است که انســانها در پی ارتباط های اجتماعی با
یکدیگر تعهداتی ایجاد می کنند که چنانچه این
تعهدات به توافــق دو اراده طرفین و ایجاد یک
اثر حقوقی منتهی شــود ،به ایجاد قرارداد منجر
می گردد.
آنچه که در این مطلب مورد نظر نویسنده است،
میزان اطالعــات و دانش مــردم جامعه درباره
همان اراده ای اســت که منجر بــه توافق می
شــود که در مرحله اول برای افزایش اطالعات

مردم ،ارائه یک برنامه آموزشــی از طریق رسانه
های ســمعی و بصری می تواند قدم خوبی بری
ارتقاء این امر باشد .در کنار آن می توان از نقش
کارگزاران دولتی در ســمت هــای مختلف در
تحریر قراردادها در ســطوح مختلف اشاره کرد
که انتظــار مــی رود در تنظیــم قراردادها از به
کاربردن ادبیات ثقیل چشم پوشی کنند.
کلید واژه های مسئولیت اجتماعی در
حوزه قراردادها
پل ارتباطــی مســئولیت اجتماعــی در حوزه
قراردادها کلیدواژه تعهد و تکلیفی اســت که در
قبال اصول بنیادین انســانیت و پاسخگویی در
برابر آنان قرار مــی گیرد .بحث مســئولیت در
قراردادها حــرف اول را به خــود اختصاص می
دهد؛ این قراردادهــا می توانــد در حوزه های
حقوق مدنی ،حقوق شــهروندی ،قانون بیمه و
سایر قوانین باشد .البته الزامات خارج از قرارداد
را نیز نباید نادیده گرفت کــه این الزامات منجر
به ایجاد مســئولیت مدنی و یا مسئولیت کیفری
برای اشخاص حقیقی و حقوقی می شود.
امروزه خوشــبختانه با توجه به رشــد مطالعات
عموم مردم ،فــارغ از تحصیالت دانشــگاهی
آنان ،افراد دارای اطالعات نســبی در مســائل
مختلف حــوزه حقوقــی خود هســتند و همین
اطالعــات بینابین باعث ایجــاد اعتماد به نفس
و انجام اقداماتی در رابطه عقــد قرارداد با افراد،
شــرکت ها و یا حتی ارگان های دولتی می شود

که گاهی تبعاتی نامطلوب در پیش دارد.
ضمان قهری چیست ؟
البته دانستن این امر که افراد گاهی بدون انعقاد
قرارداد نیز دارای مســئولیت هایی می شوند که
به آن «ضمان قهری» می گویند؛ خالی از لطف
نیست و این در حالیســت که به طور معمول باید
حداقل توافق یا قراردادی بین افراد وجود داشته
باشــد تا به دنبال آن به اجرایی شــدن مفاد آن
متعهد شوند.
موارد خارج از قرارداد یا «ضمان قهری» عبارت
اند از :دارا شــدن ناعادالنــه (پرداخت بی دلیل،
مدیریت مال دیگری) ،غصب ،اتالف ،تســبیب
و استیفا.
نمونه های مسئولیت اجتماعی در حوزه
قراردادها
مورد دیگــر از مســئولیت اجتماعــی در حوزه
قراردادها این قاعده عمومی اســت که هر کس
مرتکب تقصیر یا کوتاهی شــود و این کوتاهی
منجر به ورود خسارت به دیگران گردد ،در قبال
آنها مســئول اســت و باید جبران خسارت کند.
(در ماده  ۱قانون مدنی به این مورد اشــاره شده
است).
شــایان ذکر اســت که در قوانین ویژه حرفه ای
مشاغلی مانند پزشــکان ،وکال ،حســابداران،
مهندسان ،بانکها و مؤسسات مالی ،مقرراتی در
مورد مســئولیت مدنی در قبال شخص ثالث که
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درواقع فردی خارج از آن دو توافق اراده اســت ،قانونی تدوین نشده و قانون سیاسی از آن خارج شوند .درصورتی که فرد خواهان چنین توافقی باشد باید
حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مصوب  ۱۳۸۸اســت ،حمایت خود را صفر تا صد آن را بپذیرد و این اجحاف در حق طرف راجل است.
تنها به طرف قرارداد محدود کرده و از اســتفاده کننده از خدمات و شخص به هر حال بــا در نظر گرفتن مطالب ذکر شــده برای مســئولیت اجتماعی
قراردادها ؛ یکی از موارد مسئولیت اجتماعی در قراردادهای تولید خودرو در
ثالث نامی برده نشده است.
کشور خودمان را با مثالی مورد بررسی قرر می دهیم:
جایگاه مسئولیت اجتماعی در حوزه قراردادها
مسئولیت اجتماعی در قراردادهای فروش خودرو
همانگونه که گفته شــد افراد به موجب عقد قرارداد نسبت به یکدیگر تعهد
ایجاد می کنند .امــا آیا تا به حال بــه این موضوع اندیشــیده ایم که بحث مســئولیت اجتماعی در این قراردادها ایجاب می کند که برای حقوق محیط
زیست نیز جایگاهی قائل شد .بدین گونه که خودروی خریداری شده توسط
مسئولیت اجتماعی در این میان چه جایگاهی دارد؟
بسیاری از موارد در تعریف انســانیت نهفته اســت و صرفا در قالب قرارداد مشــتری ،در صورت تولید آالینده های مخرب مصرف کننده حق مرجوع
جایگاهــی انحصاری نــدارد .به عنوان مثــال در بحــث قراردادهایی که کردن آن اتومبیل را داشــته باشــد .اما آیا اطالعات از پیش بررسی شده در
کارخانجــات تولیدات خودرو برای پیــش فروش با مردم انعقــاد می کنند این زمینه در اختیار مشــتری قرار می گیرد؟ آیا به بحث حقوق بشــر و حق
درست اســت که چهارچوب معینی دارد؛ اما بســیار نقاط تاریک در این راه زندگی سالم برای سایر افراد جامعه در قرارداد اشاره شده است که بیانگر آن
طویل وجود دارد که منجر به اعتراضــات مردمی در خیابان ها و مکان های باشــد که تولیدات آنان لطمه ای به سالمت انســانهای جامعه و حتی دیگر
عمومی می شــود .حال اگر آگاهی مــردم از متونی که با علــم و آگاهی و موجودات دارای حیات ،وارد نکند؟ آیا بحث مسئولیت بر رضایتمندی ارباب
ســامت کامل امضا می کنند ،ارتقا یابد و بیانی شــیواتر در قراردادها وجود رجوع مد نظر آنان است؟
داشته باشــد و به انضمام آن ،اجازه در کســر و اضافه کردن شروط در این کارخانه در قبال اطالعات و وعده های اشتباهی که در وهله اول به مشتری
قراردادها و جود داشته باشــد ،شــاید بتوان گفت گامی به سوی مسئولیت خود می دهد تــا او را به خرید ترغیب کند ،چه مســئولیت و ضمانت اجرایی
دارد؟ آیا به ایــن موضوع تا به حال فکر کرده ایم کــه فرهنگ خدمتگزاری
اجتماعی و زندگی سالم تر برداشته ایم.
در برابر مقام باالتر که اعمال حاکمیت می کند ،پیشنهاد این است که عموما و رفتار شهروندی چه جایگاهی برای کشــور ما دارد؟ پاسخگویی فردی در
مردم باید یک قراردادی را امضــا کنند که هیچگونــه اختیاری را به طرف بین کارکنــان دولت و اعمــال آن در قراردادها چه مســئولیت اجتماعی را
مقابل نمی دهد تــا بتوانند در صورت تخطی یا تغییر شــرایط اقتصادی و یا ایجاد می کند؟ اینها همه سؤاالتی هستند که بسیار جای تأمل دارند.
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نمایندگان مجلس در گفت و گو با دانسنتی آنالین:

رابطهنزدیکیبین

مسئولیتاجتماعیومردم
وجود دارد

دانســتنی آنالیــن /فرهــاد اســماعیلی :مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا ( )Corporate Social Responsibilityکــه در
ادبیــات نوشــتاری و گفتــاری اقتصــاد و مدیریــت امــروز دنیــا بــه اختصــار  CSRشــناخته مــی شــود ،مقولــه ای جدیــد در مدیریت
کســب و کار بــوده و ظــرف نیــم قرن اخیــر ،همچــون مقولــه توســعه پایــدار ( ) SUSTAINABLE Developmentو کســب و
کار ســبز ( )Green Businessیــا اقتصــاد دیجیتالــی ( ،)WebEconomieدر تحلیــل روندهــای اقتصــاد حــال و آینــده جهــان
مطــرح شــده اســت.
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه و حتــی در حــال توســعه ماننــد ایــران ،مقولــه احتــرام بــه حقــوق مصــرف کننــده ،فقط به
مقــوالت اقتصــادی و تخفیــف فصلــی و ســاالنه کاال و خدمــات مربــوط نمــی شــود و نــوع نــگاه به حقــوق مصــرف کننــده ،از کیفیت
کاال و خدمــات و کلماتــی کــه مثــل  OFFروی ویتریــن مغــازه هــا دیــده مــی شــود ،کمــی باالتــر اســت .قولــه مســئولیت اجتماعی
شــرکت هــا ،تــاش دارد تــا ایــن مفهــوم مهــم و بنیادیــن را در اقتصــاد قــرن بیســت و یکمــی رواج دهــد کــه تنهــا ،خریــداران
نهایــی کاال و خدمــات نیســتند کــه از خریــد آن ،ســود یــا ضرر مــی کنند .بلکــه دامنــه ســهامداران و ذی نفعــان ،بیش از خریــداران
نهایــی اســت و بــه همیــن خاطــر ،بحــث محیــط زیســت و جامعــه نیــز بــه میــان کشــیده مــی شــود .در واقــع بحــث  CSRبــه
طــور کلــی بــه ایــن مســاله توجــه دارد که چقــدر فعالیــت هــای تولیدی یــا خدماتــی بنــگاه هــای اقتصــادی ،حامی محیط زیســت،
حامــی جامعــه ،حامــی اقتصــاد پایــدار ،حامــی حقــوق برابــر کارگــران ،حامــی حقــوق انســان هــا و حیوانات اســت.
بــرای روشــنتر شــدن موضــوع مســئولیت اجتماعــی نظــرات پروانه مافی و ســید مصطفــی کواکبیــان دو نماینــده تهــران در مجلس
شــورای اســامی را جویــا شــده ایم.

رابطــه نزدیــک مســئولیت و ســرمایه
اجتماعــی
پروانــه مافــی نماينــده تهــران در مجلــس
شــوراي اســامي دربــاره مســئولیت اجتماعــی
و مفهــوم آن مــی گویــد :رابطــه بســيار نزديكــي
بيــن مســئولیت اجتماعــي و ســرمايه اجتماعــي
كــه مــردم هســتند وجــود دارد.
مافــي در تعريــف جايــگاه و اهميــت مســئولیت
اجتماعــي میافزایــد :مســئولیت اجتماعــي
دربرگيرنــده شــفافيت فعاليتهــاي كســب و
كار براســاس ارزشهــاي اخالقــي منطبــق بــا
الزامــات قانونــي اســت كــه احتــرام بــه افــراد،
تشــكل هــا ،مســايل اجتماعــي و فــرا اجتماعــي
و در اصــل ارزش آفرينــي همــه جانبــه و
يكپارچــه را بــه دنبــال دارد.
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همــگان اســت .تــک تــک آنــان نقــش رهبران
جامعــه را دارنــد و بایــد نســبت بــه کســانی کــه
زیرمجموعــه ایــن مســئولیت اجتماعــی قــرار
میگیرنــد ،احســاس مســئولیت کننــد.
کواکبیــان مــی افزایــد :برخــاف شــعارها
و مباحثــی کــه گفتــه میشــود مــا در عمــل
نســبت بــه جامعــه نقصــان داریــم .روحیــه
ایــن کار بایــد در همــگان وجــود داشــته باشــد.
بایــد منافــع جمعــی تقــدم بــر منافــع شــخصی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــركت هــا عــاوه
بــر كســب ســود اقتصــادي حاصــل از فعاليــت
هــاي خــود از اثــرات و تبعــات مســئولیت
اجتماعــي منتفــع مــي شــوند و ايــن اثــرات و
تبعــات بــر ذينفعــان آنهــا اثــر مــي گــذارد،
ادامــه مــی دهــد :شــايد تصــور شــود واژه
مســئولیت اجتماعــي و كاركردهــاي آن از
غــرب وارد فرهنــگ مــا شــده اســت امــا مــا
آنــرا بــا مفهومــي لطيــف تــر و زيباتــر بــه نــام
كار در راه رضــاي خــدا و خدمــت بــه خلــق در
ادبيــات سراســر ارزشــمند دينــي و ملــي خــود
مــي بينيــم.
ایــن عضــو فراکســیون زنــان مجلــس بیــان
مــی کنــد :مســئولیت اجتماعــي درمفاهيــم
دينــي و آيينــي مــا جــاي گرفتــه و ايــن
موضــوع كمــك مــي كنــد تــا ايــن حــوزه
بيــش از پيــش در كشــور موفــق عمــل کنــد.
مافــی بــا تاكيــد بــر نقشــي كــه مجلــس مــی
توانــد در تصويــب قوانيــن و لوايــح مربــوط بــه
حــوزه مســئولیت اجتماعــي داشــته باشــد ،مــی
افزایــد :از نــگاه مجلــس داريــم بــه ســمتي مــي
رويــم كــه بنگاههــا و شــركت هــاي اقتصــادي
كــه داوطلبانــه بــه مســئولیت اجتماعــي خــود
عمــل مــي كننــد تشــويق شــوند .برايــن
اســاس تــاش داريــم تــا بــا ايــن گروههــا
بيشــتر ارتبــاط برقــرار كــرده و بــا شــناخت داشــته باشــد .مــا مشــکل جــدی در بحــث
جامــع تــر از فعاليــت هــاي آنهــا در تصويــب مســئولیت اجتماعــی داریــم در حالــی کــه اگــر
قوانيــن بــه ســمتي حركــت كنيــم كــه بــه تقــدم منافــع جمعــی بــر فــردی وجــود داشــت
حتمــا همافزایــی ایجــاد میکــرد و از نظــر
بهبــود فعاليــت آنهــا كمــك كنــد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه رابطــه و مشــورت دیگــران برخــوردار میشــدیم و
بســيار نزديــك مســئولیت اجتماعــي و کارهــای مــا بهتــر پیشــرفت میکــرد.
ســرمايه اجتماعــي كــه مــردم هســتند ،ادامــه ایــن عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت
مــی دهــد :اعتمــاد مــردم ســرمايه اجتماعــي خارجــی ادامــه مــی دهــد :رهبــران جامعــه
تلقــي مــي شــود و بايــد قــدر ايــن ســرمايه بایــد در ایــن مســئولیتپذیریها الگــو باشــند
را دانســت .مــردم وقتــي اعتمــاد مــي كننــد و نبایــد مســئولیت را بــه گــردن دیگــران
اتفاقــات خوبــي در كشــور مــي افتــد و بايــد بیندازنــد و خــود فقــط مطالبهگــر باشــند.
ايــن ســرمايه اجتماعــي بيــش از هميشــه مــردم بــه حاکمــان خــود شــبیهتر هســتند
تــا بــه پــدران خــود .یکــی از موضوعاتــی کــه
تقويــت شــود.
میتوانــد مســئولیت اجتماعــی را تقویــت کنــد،
ایــن اســت کــه آنهایــی کــه مســئولیتهای
اولویت منافع جمعی به فردی
ســیدمصطفی کواکبیــان دیگــر نماینــده مــردم بیشــتری دارنــد در ایــن زمینه پاســخگو باشــند.
تهــران در مجلــس نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه کواکبیــان اضافــه مــی کنــد :عدالــت سیاســی،
فرهنــگ مســئولیت پذیــری در کشــور مــا بــاال اقتصــادی و اجتماعــی مهمتریــن ابــزار بــرای
نیســت و جــای تامــل زیــادی دارد و در عمــل راه انداختــن مســئولیت اجتماعــی اســت .چــون
نقصــان داریــم ،مــی گویــد :اعتقادمــان بــر ایــن اگــر کســی کــه در صــدر نشســته نخواهــد
اســت کــه آحــاد مــردم بــر اســاس فرهنــگ پاســخ بدهــد و ســطوح پاییــن جامعــه هــم
دینــی و آموزههــای اســامی در اجتمــاع انگیــزه نداشــته باشــد ،مســئولیت اجتماعــی
مســئولیت دارنــد و مســئولیتپذیری بــرای پیــش نمیآیــد.

ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکــه نیازمنــد
آمــوزش حقــوق شــهروندی در کشــور هســتیم،
مــی گویــد :واقعــا چقــدر بــه حقــوق شــهروندی
تســلط داریــم؟ در کشــورهای پیشــرفته ماننــد
ســوئیس در کوچکتریــن مســائل از نظــر مــردم
اســتفاده کــرده و آنــرا بــه رای مــی گذارنــد
چــرا؟ چــون بــرای نظــر مــردم ارزش قائــل
هســتند .امــا مــا در بســیاری از مســائل مهــم
مایــل بــه رفرانــدوم نیســتیم و میگوییــم

خودمــان بلــد هســتیم و تصمیــم میگیریــم.
کواکبیــان اضافــه مــی کنــد :اگــر سیســتم
تشــویق و تنبیــه نباشــد ،مــا بــه جایــی
نمیرســیم .آنهایــی کــه مســئولیتپذیر
هســتند اگــر بخواهنــد در قعــر جامعــه و
آنهایــی کــه مســئولیتناپذیر هســتند،
بخواهنــد در صــدر باشــند مســئولیت اجتماعــی
رخ نمیدهــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه قانــون ،موضــوع مهــم
در اجــرا و تحقــق مســئولیت اجتماعــی اســت،
عدالــت اجتماعــی را مهمتریــن ابــزار بــرای
مســئولیت اجتماعــی دانســته و مــی گویــد:
افــرادی کــه مســئولیت داشــته و یــا بــه منابــع
قــدرت دسترســی دارنــد اگــر خــارج از عدالــت
عمــل کننــد مســئولیت اجتماعــی نخواهنــد
داشــت.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر بیــان کــرد :ضعیفتریــن
فــرد جامعــه بایــد بتوانــد از باالتریــن فــرد
جامعــه مطالبهگــری کنــد .خبرنــگاری کــه
وضعیــت جامعــه را تشــریح میکنــد ،بــه
دادگاه میخوانیــم و بــا او کــه خــاف کــرده
نداریــم.
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مدل مفهومی مسئولیت های اجتماعی در بانک پاسارگاد

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مســئولیتهای اجتماعــی در بانــک پاســارگاد و ابعــاد متنــوع و گســترده آن در حوزههــای مختلــف،
بــا توجــه بــه نظریــات گوناگــون ارائــه شــده توســط اندیشــمندان جهانــی و مطالعــه تطبیقــی مدلهــای مهــم و مــورد اقبــال و هــم
چنیــن بهینــهکاوی شــرکتهای برتــر ،طراحــی مدلــی جامــع بــرای نظاممندســازی مجموعــه اقدامــات گســترده بانــک در حــوزه
مســئولیتهای اجتماعــی در دســتور کار قــرار گرفــت و در نهایــت ،بــا الهــام از مــدل ســه بعــدی  Carrollو متناســب بــا اهمیــت
فعالیتهــا و ویژگیهــای بانــک پاســارگاد ،مدلــی بــه شــرح زیــر مبنــای کار قــرار گرفتــه اســت:
این مدل دارای سه بعد اصلی است:

بعــد اول :چــه محــدوده ای از مســائل اقتصــادی ،قانونــی ،اخالقــی و انســانی توســط مســئولیتهای اجتماعــی
بانــک پوشــش داده میشــود؟
برای پاسخ به این سوال چهار سطح یا حوزه اصلی برای مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد تعریف شده است:
بعد دوم :بانک در مقابل کدام موضوعات و حوزههای اجتماعی مسئولیت دارد؟
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* مشــتریان :بانــک پاســارگاد شــعار ســازمانی خــود را «مشــتری ذات بانــک اســت» انتخــاب نمــوده و در راســتای تحقــق ایــن شــعار ،ارتبــاط با مشــتریان
را یکــی از اساسـیترین اصــول میدانــد .ایــن ارتبــاط بــه منظــور شــناخت نیازهــا و خواســتههای حــال و آینــده مشــتریان و تأمیــن آنهــا برقــرار میگــردد.
* ذینفعــان :ذینفعــان از جایــگاه ویــژهای در بانــک برخــوردار میباشــند بهگون ـهای کــه ایــن مهــم در بیانیــه مأموریــت بانــک «در نظــر گرفتــن
نیازهــای حــال و آتــی ذینفعــان ضمــن تاکیــد بــر بانکــداری ســبز و مســئولیتهای اجتماعــی جهــت خلــق ارزش کلیــه ذینفعــان» تاکیــد شــده اســت.
* محیطزیســت :توجــه بــه محیــط زیســت نیــز از دیگــر موضوعــات اساســی اســت کــه همــواره مــورد توجــه جــدی قــرار دارد .ایــن امــر در بیانیــه
ماموریــت بانــک بــه شــکلی کاربــردی و در قالــب بانکــداری ســبز و بانکــداری الکترونیکــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت.
* شــفافیت و امنیــت :ماهیــت و ذات فعالیتهــای بانکــی ایجــاب مینمایــد دو بعــد شــفافیت و امنیــت فعالیتهــا همــواره و بهطــور ویــژه مــورد توجــه
قــرار داشــته باشــد .ســابقه فعالیــت چندینســاله بانــک پاســارگاد و شــرکتهای گــروه نشــان دهنــده پایبنــدی جــدی و دقیــق بــه ضوابــط و مقــررات
قانونــی ،اصــول رفتــار اخالقــی و فرهنــگ پاســارگادی اســت و ایــن امــر بــه عنــوان یــک الگــو در ســطح ســازمانهای دیگــر مطــرح اســت.
* همــکاران :همــکاران بــه عنــوان یکــی از ذینفعــان کلیــدی بانــک مــورد توجــه جــدی قــرار دارنــد و ســرمایه اصلــی بانــک بــه شــمار میرونــد .از
ایــن رو اســتراتژی اصلــی بانــک بــرای تحقــق اهــداف عملیاتــی ،ارتقــا و بهبــود نظــام جامــع ســرمایههای انســانی بانــک تعییــن گردیــده و بــه تبــع آن
برنامههــای متعــددی در حوزههــای مختلــف از جملــه توانمندســازی ،توســعه و غنــای شــغلی ،تأمیــن آتیــه ،ســامت و رفــاه ایشــان پیشبینــی و بــه اجــرا
درآمــده اســت.
عدالت سازمانی و عدم تمایز
از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر رعایــت عدالــت ســازمانی ،وجــود ارزشهــای یکســان ،قوانیــن و مقــررات شــفاف و تکیــه بــر ضوابــط مصــوب و تاییــد شــده
در تمامــی ردههــای ســازمانی اســت .بانــک پاســارگاد بــا تدویــن آییننامههــا و دســتورالعملهای مناســب تــاش نمــود ه اســت تــا عــاوه بــر اطمینــان از
شایســتهگزینی و جــذب همــکاران جدیــد صرفــا بــر مبنــای ویژگیهــا و توانمندیهــای فــردی ،فرصتهــای ســازمانی برابــری بــرای تمامــی همــکاران
فراهــم نمایــد تــا براســاس میــزان عالقــه و پشــتکار ،تــوان یادگیــری و همینطــور قــدرت ب ـهکار بســتن آموختههــا و در نهایــت گذرانــدن آزمونهــای
کتبــی و شــفاهی ،از توجــه ،ارتقــا و دریافتــی عادالنــه بهرهمنــد گردنــد.
بعد سوم :رویکرد و فلسفه عملکرد سازمان واکنشی است یا پیشگیرانه؟
بانــک پاســارگاد براســاس اســتراتژی و رویکردهایــش ،محــدوده پاســخگویی اجتماعــی خــود را از «هیــچ کاری نکــردن» تــا «رویــه پیشــگیرانه» انتخــاب
مینمایــد .ایــن انتخــاب بــر اســاس نــوع عملکــرد مدیریــت تعییــن میشــود و مســتقل از میــزان پذیــرش قوانیــن و مقــررات الــزام شــده بــه بانــک
میباشــد.
مجموعه سه بعد فوق و اثرات متقابل آنها در قالب ماتریس زیر نشان داده شده است:
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دولت و حقوق شهروندی

مثلثحقوقی مردم؛ مدنی-اجتماعیوسیاسی
ادبیــات اجتماعــی -سیاســی مــا در ســالهای
اخیــر بــا تعبیــر شــهروندی مواجــه شــده
اســت؛ تعبیــری کــه آن را از منظــر معنــا
شــناختیاش قالــب پیشــرفته «شهرنشــینی»
میداننــد و اذعــان میکننــد شهرنشــینان
هنگامــی کــه بــه حقــوق یکدیگــر احتــرام
گــذارده و بــه مســئولیتهای خویــش در
قبــال شــهر و اجتمــاع عمــل کننــد ،بــه
«شــهروند» ارتقــا یافتهانــد.
بــا ایــن اوصــاف اســت کــه مــا امــروز

مفهــوم گســتردهتر حقــوق شــهروندی نیــز
بهرغــم همــه تکــرار و تبلیغــی کــه بــرای
آن میشــود ،در ایــران بــه تعمــق و تدقیــق،
مــورد مطالعــه و ادراک قــرار نگرفتــه اســت.
حقــوق شــهروندی ،بیــش از هــر چیــز راجــع
بــه حقوقــی اســت کــه هــر فــرد بهعنــوان
تابــع یــک دولــت از آن برخــوردار اســت.
مصادیــق حقــوق شــهروندی بســیار زیــاد
اســت و از حــق برخــورداری از مســکن و
آمــوزش و بهداشــت مناســب شــروع شــده و

حقــوق شــهروندی دســت یابــد ،ایــن دولــت
اســت کــه نخواســته اســت جامعــه از ســطوح
مناســب حقــوق شــهروندی برخــوردار و
بهرهمنــد شــود .ایــن نــوع نــگاه کــه
بهصورتهــای مختلــف در اندیشــه
سیاســی-اجتماعی -حقوقــی ایــران از
دیربــاز رواج بســیار داشــته اســت ،نقــش و
اهمیــت مناســبات اجتماعــی در شــکلگیری
و تحــول ســاخت حقوقــی را نادیــده
میانــگارد و حقــوق را یــک جــاده یکســویه

میتوانیــم از مفهومــی بــا عنــوان حقــوق
شــهروندی صحبــت کنیــم .در تعریــف
ایــن مفهــوم کارشناســان اعتقــاد دارنــد
کــه حقــوق شــهروندی آمیختــهای اســت
از وظایــف و مســئولیتهای شــهروندان در
قبــال یکدیگــر ،شــهر و دولــت یــا قــوای
حاکــم و مملکــت و همچنیــن حقــوق و
امتیازاتــی کــه وظیفــه تامیــن آن حقــوق بــر
عهــده مدیــران شــهری ،دولــت یــا بهطــور
کلــی قــوای حاکــم اســت.
حقــوق شــهروندی از واژگانــی اســت کــه
بهتازگــی بــه ادبیــات سیاســی و اجتماعــی
و حقوقــی ایــران وارد شــده و بههمیــن
ســبب نیــز ناشــناخته و مبهــم اســت،
همچنانکــه واژه حقوقبشــر بهعنــوان

تــا حقوقــی از قبیــل حــق دادرســی عادالنــه
ادامــه مییابــد .اینکــه امــوری ماننــد حــق
آزادی بیــان ،حــق آزادی مطبوعــات ،حــق
آزادی انتخابشــدن و انتخابکــردن را
بایــد در شــمار حقــوق شــهروندی دانســت
یــا اینکــه ،ایــن حقــوق جنبــه عمومیتــری
داشــته و در همــان مفهــوم حقوقبشــر قــرار
میگیرنــد ،مــورد اختــاف اســت.
بنــا بــه تصــور غالــب در ایــران ،در تحقــق
و نقــض حقــوق شــهروندی ،دولــت عامــل
اصلــی اســت .در ایــن تلقــی ،اگــر حقــوق،
ازجملــه حقــوق شــهروندی ،در جامعــه
محقق شــده اســت ،بایــد آن را ناشــی از اراده
دولــت دانســت؛ و اگــر جامعه نتوانســته اســت
بــه مراتــب و مــدارج درخــوری از معیارهــای

معنــا میکنــد کــه بــود و نبــودش فقــط
وابســته بــه اراده دولــت اســت و رونــدگان
ایــن جــاده ،عناصــر منفعــل و شــکلپذیری
هســتند کــه فقــط بازیگــران نمایشــنامه
دولــت نوشــتهاند.
مفهــوم مســئولیت اشــخاص یــا بهتعبیــر
بهتــر شــهروندان ،در چنیــن دیدگاهــی عمیقـ ًا
تحتتأثیــر قــرار میگیــرد .در واقــع ایــن
نــوع نــگاه بــه مفهــوم حقــوق شــهروندی،
عمــ ً
ا مســئولیت شــهروندی در تحــوالت
حقــوق شــهروندی را نادیــده گرفتــه و
بهنوعــی او را بیمســئولیت تلقــی میکنــد.
مثــ ً
ا برخــورداری از محیطزیســت ســالم،
یکــی از حقــوق شــهروندی اســت .بدیهــی
اســت دولــت بهعنــوان منبــع قــدرت ملــزم
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ســازمان ،انجمــن و ســندیکا بــرای تجمــع،
بیــان و برآوردســازی مطالبــات اجتماعــی،
حــق برخــورداری از بهداشــت عمومــی ،حــق
برخــورداری از آمــوزش فراگیــر و عمومــی،
حــق برخــورداری از حمایــت قانــون ،حــق
برخــورداری از رفتــار برابــر در مقابــل

اســت در نظــام طراحــی و برنامهریــزی و
اجــرای فعالیتهــای مختلــف اقتصــادی
و اجتماعــی ،ماننــد کشــاورزی و صنایــع و
امــور شــهروندی و ...ضوابــط و معیارهــای
مناســب بــرای حفــظ محیطزیســت ســالم را
طراحیکــرده و بــه مــورد اجــرا بگــذارد.
بــا اینحــال هرگــز
نمیتــوان بــه ایــن
اصــل مهــم بیتوجــه
مانــد کــه حقــوق عــاوه
بــر اینکــه متخــذ از
منابــع مشــروعیتبخش
اســت ،محصــول تجربــه
اجتماعــی نیــز هســت.
بــدون آنکــه جامعــه
نســبت بــه دســتورات
حقوقــی دولــت احســاس
نیــاز و ضــرورت کنــد و
بــرای وضــع و اجــرای
آنهــا مطالعــه عمومــی و
مشــارکت فعــال داشــته
باشــد ،امــکان و امیــد
چندانــی بــرای اجــرای کامــل دســتورات دســتگاه قضایــی ،حــق داشــتن دســتمزد
حقوقــی دولــت باقــی نمیمانــد .ایــن ویژگــی عادالنــه ،حــق داشــتن اســتراحت ،تفریــح و
در تمــام مــوارد راجــع بــه حقــوق شــهروندی ،اوقــات فراغــت ،حــق زنــان در برخــورداری
جریــان دارد .انــواع حقــوق شــهروندی از حقــوق برابــر بــا مــردان ،حــق برخــورد
عبــارت از حقــوق مدنــی ،حقــوق اجتماعــی و مبتنــی بــر کرامــت انســانی و رعایــت
حقــوق طبیعــی از طــرف حکومــت ،حــق
حقــوق سیاســی اســت.
برخــورداری از آزادی تجمــع بــرای اعتــراض
حقــوق مدنــی :آزادی بیــان ،آزادی عقیده ،مســالمتآمیز و حقوقــی مشــابه .شــهروند
آزادی وجــدان و مذهــب ،آزادی مالکیــت و فــردی اســت کــه در عرصــه اجتمــاع
آزادی رفتوآمــد از برجســتهترین حقــوق از حقــوق ذکرشــده بهصــورت نســبی
مدنــی یــک شــهروند شــمرده میشــوند .برخوردارنــد.
بــدون تضمیــن حفاظــت از ایــن حقــوق
توســط نظــام سیاســی و جامعــه نمیتــوان حقــوق سیاســی :حــق دسترســی برابــر
قائــل بهوجــود مفهــوم « شــهروندی» شــد .بــه مناصــب حکومتــی ،حــق برخــورداری از
مشــارکت سیاســی نهادمنــد ،حــق تشــکیل
حقــوق اجتماعــی :حــق تشــکیل حــزب بــرای شــرکت در تصمیمســازی

سیاســی ،حــق برخــورداری از انتخابــات
منظــم ادواری ،آزاد و ســالم ،برخــورداری
از حــق عــزل حاکمــان از طریــق
مکانیســمهای مطلــوب ،حــق داشــتن
امنیــت سیاســی ،حــق نقــد حاکمــان از
طریــق نهادینهســازی آزادی بیــان .حقــوق
سیاســی بهعنــوان حقــوق عالــی
شــهروندی تعریــف میشــود.
چنانچــه حقــوق ســهگانه فــوق
رعایــت نشــود وجــود مفهــوم
«شــهروند » دچــار شــک و
تردیــد میشــود .رعایــت یــا
عدمرعایــت حقــوق گفتهشــده
بــا ماهیــت نظامهــای سیاســی
ارتبــاط مســتقیم دارد لــذا
دمکراتیزاســیون در حــوزه
سیاســت ،ابــزاری مهــم بــرای
تحقــق «شــهروندی» اســت.
سیاســی
مطلقگرایــی
( )Absolutismمانعــی
مهــم بــرای نهادینگــی «حقــوق
شــهروندی» قلمــداد میشــود.
بخشــی از حقــوق شــهروندی در فرمــان
هشــت مــادهای امامخمینــی(ره) یــادآوری
شــده اســت .ایــن فرمــان خطــاب بــه
قــوه قضاییــه و تمــام ارگانهــای اجرایــی
نشــاندهنده اهتمــام امامخمینــی(ره) بــه
حقــوق شــهروندی از همــان آغــاز انقــاب
اســامی اســت (فرمــان هش ـتمادهای امــام
.)1361/9/24همیــن رویکــرد بــه حقــوق
شــهروندی را در اندیش ـههای رهبــر انقــاب
نیــز میتــوان بهخوبــی مشــاهده کــرد.
تأکیــد ایشــان بــر حقــوق شــهروندی تــا
آنجاســت کــه مراعــات حقــوق شــهروندی
را وظیفــه اصلــی حاکــم اســامی میداننــد؛
«نقطــه محــوری مســئولیت هــم رعایــت
حــدود و حقــوق مــردم ،رعایــت عدالــت در
میــان مــردم ،رعایــت انصــاف در قضایــای
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مــردم و تــاش بــرای تأمیــن امــور مــردم
اســت .بــرای حاکــم اســامی ،حوائــج و
نیازهــای مــردم اصــل اســت».
همچنیــن رهبــر معظــم انقــاب بــه پیوســتگی
میــان آزادی و حقــوق شــهروندی بــا مفاهیــم
دینــی تأکیــد دارنــد؛ «مــا بــه آزادی معتقدیــم.
اعتقــاد مــا بــه آزادی و تأمیــن حقــوق
شــهروندی در مســائل اجتماعــی هــم،
ریشــهدار و دارای مبنــای دینــی اســت ».در
کشــور مــا ایــران منابــع قانونــی چنــدی بــرای
حفاظــت از حقــوق اساســی و انســانی اتبــاع
ایرانــی وجــود دارد .بــدون شــک ،قانــون
اساســی بهعنــوان عالیتریــن ســند حقوقــی
کشــور در اصــول  19الــی  41بــه تشــریح ایــن
حقــوق پرداختــه و آنهــا را بیــان کــرده اســت؛
هــر چنــد کــه ضمانــت اجــرای ایــن اصــول
بهوضــوح بیــان نشــده و مشــخص نیســت
کــه اگــر مفــاد ایــن اصــول در بــاب حقــوق
ملــت نقــض شــد مــردم ایــران میبایســتی
بــه کــدام مرجــع عــارض شــوند و داد از
دســت رفتــه خــود را بســتانند.
بهنظــر میرســد کــه مقنــن بــا تصویــب مــواد

چنــد مــاه قبــل از آن بهصــورت بخشــنامه و
دســتورالعمل توســط ریاســت قــوه قضاییــه بــه
دســتگاهها و ســازمانهای ذیربــط ابــاغ
شــده بــود ،حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه
متأســفانه هنــوز هــم حقــوق شــهروندی افــراد
علیالخصــوص از حیــث برخــورد مســئوالن
دســتگاههای قضایــی و ضابطــان دادگســتری
بــا مــردم بهدرســتی رعایــت نمیشــود.
بــه هــر حــال تصویــب قوانیــن در هــر
جامعــهای ناشــی از نیــاز اجتمــاع در حــوزه
قانــون مصــوب اســت .اگــر قانــون اساســی و
قانــون مجــازات اســامی جوابگــوی امنیــت
قضایــی و حقــوق شــهروندان میبــود نیــاز
بــه تصویــب و ابــاغ ایــن قانــون و همچنیــن
تشــکیل ســتاد صیانــت از حقــوق شــهروندان
(کــه اخیــرا بــه دســتور رئیسجمهــور ،وزیــر
کشــور موظــف بــه تشــکیل آن شــده اســت)
بــه هیــچ وجــه احســاس نمیشــد.
تجربــه نشــان داده تصویــب قوانیــن مکــرر
کــه بــر مضمــون واحــد داللــت دارد حاکــی
از آن اســت کــه مضمــون مــورد نظــر فاقــد
زیرســاختهای مناســب در جامعــه اســت

قانون اساسی و حقوق شهروندی
براســاس اهدافــی کــه در قانــون اساســی
بــرای نظــام ترســیم شــده و بهویــژه طبــق
اصــل ســوم قانــون اساســی ،وظایفــی بــرای
دولــت بهروشــنی تدویــن شــده کــه طبــق آن
دولــت موظــف اســت بــرای برقــراری رفــاه
و امنیــت همــه مــردم و برقــراری عدالــت
و برابــری و تأمیــن آزادیهــای سیاســی
ملــت اعــم از زنــان ،مــردان و اقلیتهــا و
قومیتهــای مختلــف تــاش کننــد .مــردم
ایــن حــق را طبــق قانــون اساســی دارنــد
کــه از راههــای دمکراتیــک بــه حقــوق
قانونــی خــود دســت یابنــد و وظیفــه دولــت
در ایــن زمینــه ،ایجــاد نهادهــای انتخابــی
دیگــر و نهادهــای اجتماعــی اســت کــه از
دل مــردم شــکل میگیرنــد.
از ســوی دیگــر ،داشــتن مطبوعــات آزاد
و حضــور تشــکلهای صنفــی و مدنــی و
سیاســی از دیگــر حقوقــی اســت کــه در
قانــون اساســی بــرای مــردم تعریــف شــده
اســت .دولــت بایــد بــا درنظرگرفتــن قانــون
اساســی و افــق چشــمانداز ،برنامههــای

 570الــی  575قانــون مجازات اســامی ســعی
در حــل ایــن معضــل داشــته و مــردم ایــران
نیــز امیــدوار شــدهاند کــه بــا توجــه بــه نــص
صریــح قانونــی در مجــازات ســلبکنندگان
حقــوق مقــرر ملــت در قانــون اساســی ،دیگــر
شــاهد تضییــع بــدون مجــازات حقوق اساســی
و فطــری خــود نخواهنــد بــود .امــا تصویــب
مــاده واحــده قانــون حقــوق شــهروندی در
تاریــخ  83/2/15توســط مجلــس کــه قریــب

و بــرای مــردم و مســئوالن درونــی نشــده
اســت .در مــورد ایــن قانــون نیــز چنیــن
بهنظــر میرســد کــه اساســ ًا هنــوز در
کشــور مــا مفاهیمــی چــون حقــوق بشــر و
حقــوق شــهروندی بــرای بســیاری از افــراد،
ناآشــنا و غیرمانــوس اســت و ایــن نیازمنــد
آمــوزش و اطــاع رســانی دقیقتــر بــه
مــردم ،مســئوالن و همچنیــن متولیــان امــور
قضایــی اســت.

مشــخص توســعهای خــود را تدویــن کــرده و
آنهــا را بــه تصویــب مراجــع منتخــب مــردم
برســاند؛ چــرا کــه در قانــون اساســی مــا،
تعیینکننــدگان اصلــی ،مــردم هســتند و
بایــد همــه برنامههــای دولــت بــه تصویــب
مراجــع منتخــب مــردم برســد .در ضمــن
بهتریــن راه ارزیابــی عملکــرد دولــت در
بخشهــای مختلــف ،مقایســه تطبیقــی آن
بــا قانــون اساســی اســت.
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* ارسال  ۲۰۴میلیون ایمیل
*  1.8میلیون الیک در فیس بوک
*  ۲میلیون سرچ در موتورهای جست و جو
*  278هزار توئیت در تويیتر
* ارسال  ۲۱۶هزار عکس در اینستاگرام
* بارگذاری  ۲۰هزار عکس در تامبلر
*  ۱۷هزار نقل و انتقال مالی
* فروش  ۸۳هزار دالری امازون
* ایجاد  ۵۷۱سایت جدید در اینترنت
* بارگذاری  ۳۴۷پست جدید در ورد پرس
* فعالیت  ۱۱هزار کاربر فعال در پینترست
*  104میلیون دقیقه ارتباط اینترنتی با اسکایپ
* دیدن  ۲۰میلیون عکس از فیلکر
*  ۲۶۴پست در فیس بوک

جازی

دانســتنی آنالین /منیژه بازیار :در حال حاضر دنیای مجازی اوقات بسیاری از ما را اشغال کرده
است و ما در طول روز ســاعات زیادی را در فضای مجازی می گذارنیم .بر اســاس آمار رسمی به طور
متوسط هر کاربر فضای مجازی بیش از یک ســوم وقت خود را در سایت ها -شبکه های اجتماعی و کال
اینترنت می گذراند .اما تاکنون به این نکته فکر کرده اید که در یک دقیقه یا به عبارت درســت تر  ۶۰ثانیه
در فضای مجازی چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد؟
بر اساس تحقیقات در یک دقیقه می تواند اتفاقات زیر در فضای مجازی و اینترنت به وقوع بپیوندد:
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بانک پارسیان
در مسئولیت اجتماعی
به نام نیک تجاری می اندیشــد

نهادهــا و بنــگاه هــای مالــی و پولــی که
امــروزه بــه عنــوان بانــک شــناخته مــی
شــوند ،در ایفــای مســئولیت اجتماعــی
خــود ،راه و روش متفــاوت و البتــه
پیچیــده تــری را نســبت بــه دیگــر
بنــگاه هــای اقتصــادی طــی مــی کننــد.
هــر بنــگاه اقتصــادی  ،ماننــد تمامــی
اجــزا و عناصــر یــک نظــام اقتصــادی،
بایــد در عرصــه اجتماعــی ،نقــش
آفرینــی کنــد .بــه عبــارت دیگــر در
دنیــای مــدرن دیگــر پذیرفتــه نیســت
یــک بنــگاه اقتصــادی ماننــد جزیــره
ای در دل اقیانــوس ،خــود را از تمامــی
تالطمــات و افــت و خیزهــای اجتماعــی
دور نگــه دارد و بــا توجیــه اینکــه «مــا
فقــط یــک بنــگاه اقتصــادی هســتیم
نــه خیریــه» خــود را از مســئولیت
اجتماعــی بنــگاه داری ،تبرئــه کنــد.
ســئوال اینجاســت نهادهــای مالــی و
پولــی کــه در عرصــه مبــادالت پولــی
جامعــه نقــش آفرینــی مــی کننــد ،در
ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود ،چــه
اقداماتــی را انجــام مــی دهنــد؟ نهادهــا
و بنــگاه هــای مالــی و پولــی که امــروزه
بــه عنــوان بانــک شــناخته مــی شــوند،

در ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود،
راه و روش متفــاوت و البتــه پیچیــده
تــری را نســبت بــه دیگــر بنــگاه هــای
اقتصــادی طــی مــی کننــد .زیــرا ممکن
اســت یــک بنــگاه تولیــدی اقتصــادی
مثــا بــا اســتخدام افــراد جویــای
کار بــا تحصیــات ســطح پاییــن ،بــه
بازتوزیــع ثــروت در جامعــه و اشــتغال
کمــک کــرده یــا بــا اختصــاص بخشــی
از درآمــد خــود بــه امــور خیریــه ،بــه
مســئولیت اجتماعــی خویــش عمــل
کننــد ،ولــی بانکــداری ،نوعــا شــغلی
تخصصــی اســت و نمــی تــوان بــا
اســتخدام افــراد غیرمتخصــص ،عنوان
کــرد کــه مســئولیت اجتماعــی بانــک
اجــرا شــده اســت ،همچنیــن اختصاص
مســتقیم وجــوه بــه خیریــه هــا یــا
ســمن هــای فعــال در زمینــه حمایــت
از دهــک هــای پاییــن جامعــه بــه دلیــل
حساســیت و نظــارت مالــی در بانکهــا،
بــه ســادگی مقــدور نیســت .بــا ایــن
حــال ،بانکهــا راه حــل هــای خالقانــه
و البتــه مثمــر ثمــری را بــرای ایفــای
مســئولیت اجتماعــی خــود یافتــه انــد
کــه جالــب توجــه اســت.

بانــک پارســیان بــا وجــودی کــه یــک بنــگاه
اقتصــادی در گــروه پولــی و مالــی شــمرده
مــی شــود ،همــواره بــه عنــوان یــک نهــاد
اقتصــادی کــه خــود را موظــف مــی دانــد بــه
مســئولیت اجتماعــی خــود نــگاه ویــژه داشــته
باشــد ،شــناخته شــده اســت .در ایــن راســتا
فعالیتهــای معطــوف بــه بنــگاه داری اخالقــی و
بــه جــا آوردن مســئولیت اجتماعــی شــرکتها در
بانــک پارســیان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار
بــوده اســت.
مــی تــوان اینطــور گفــت فعالیتهــای معمــول
بانکــداری بانــک پارســیان هرگــز از فعالیتهــای
معطــوف بــه ارتقــای ســطح اقتصــادی،
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه مجــزا نبــوده
اســت و در حقیقــت بانــک پارســیان تــاش
کــرده اســت فعالیتهــای معمــول اقتصــادی
و بانکــداری خــود را بــا اقدامــات انســان
دوســتانه و اجــرای مســئولیت هــای اجتماعــی
و اخالقــی ایــن بنــگاه اقتصــادی ،همراســتا و
همــراه ســازد.
شــاید علــت اصلــی عجیــن شــدن فعالیتهــای
معمــول بانــک پارســیان بــا فعالیتهــای
معطــوف بــه مســئولیت هــای اجتماعــی
ایــن نهــاد بــه آن خاطــر باشــد کــه هــدف
اصلــی بانــک پارســیان از تاســیس صنــدوق
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پایــان آذرمــاه امســال در ایــن مقالــه عنــوان
شــده اســت.

قرضالحســنه نقشآفرینــی موثرتــر در
راســتای ایفــای رســالتهای اجتماعــی یــک
بنــگاه اقتصــادی ماننــد بانــک پارســیان بــوده
مشــارکت نیــک اندیشــان بــرای
اســت.
ایــن نکتــه نشــان دهنــده آن اســت کــه رونــق اقتصــادی
کمــک بــه اقشــار آســیب پذیــر و مشــارکت امــروزه ،اقتصــاد ایــران دچــار شــرایط خاصــی
در مســئولیتهای اجتماعــی و ملــی مــورد اســت کــه مــی طلبــد نیــک اندیشــان و
توجــه ویــژه ایــن صنــدوق از دیربــاز تاکنــون خیریــن اقتصــادی ،شــرایطی را فراهــم
کننــد تــا امــکان بــه جریــان افتــادن چرخــه
بــوده اســت.
اقتصــادی بــرای اقشــار ضعیــف تــر فراهــم
شــود .در ایــن راســتا ،بانــک پارســیان بــا
مسئولیت اجتماعی بانک پارسیان
مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا ( ،)CSRبــه مشــارکت طلبیــدن نیــک اندیشــان
بــه درک تاثیــرات اقتصــادی ،اجتماعــی و اقتصــادی ،ســعی کــرده اســت ســهم خــود را
زیســتمحیطی کســب وکارهــای مختلــف در مســئولیت اجتماعــی خویــش در راســتای
بــر دیگــران اشــاره دارد CSR .بــا هدایــت تقویــت بنیــه مالــی فعــاالن اقتصــادی کــه از
و ادارهی کســب وکار و اقدامــات آن بــه تــوان کمتــری برخــوردار ،ایفــا کنــد.
شــیوهای اخالقــی و مســئوالنه مرتبــط اســت .صنــدوق قرضالحســنه بانــک پارســیان تــا
میتــوان از مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا پایــان آذر مــاه  1397بــه بیــش از  81هــزار
اســتفاد ه مثبتــی کــرد و در صــورتِ اجــرای نفــر از متقاضیــان بــه میــزان  6958میلیــارد
موث ـ ِر  ،CSRبهــرهوری و ارزش نــام نیــک ریــال تســهیالت قرضالحســنه (از ابتــدای
تجــاری (برندینــگ) یــک فعالیــت هــم تاســیس صنــدوق در آبــان مــاه  92تــا
پایــان 20آذرمــاه  )97پرداخــت کــرده اســت.
افزایــش خواهــد یافــت.
در یــک تعریــف موجــز مــی تــوان گفــت فعالیتهــای گســتردهای کــه صنــدوق
مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا یعنــی قرضالحســنه بانــک پارســیان تاکنــون
برخــورداری از نگرشــی مســئوالنه و فراتــر در بخــش اعطــای وام داشــته متکــی بــه
رفتــن از حداقــل الزامــات قانونــی و پایبنــد منابعــی اســت کــه از محــل ســپردهگذاری
بــودن بــه اصــول درســتی کــه بــرای تمــام خیریــن و نیــک اندیشــان تامیــن میشــود،
کســبوکارها (بــا هــر انــدازهای) قابــل بدیهــی اســت کــه دســتمایه و ســرمایه
اجراســت .بــا ایــن نگــرش ،بانــک پارســیان از اصلــی صنــدوق بــرای ایفــای نقشهــا و
ابتــدای فعالیــت خــود در مســیر اجــرا و ایفــای ماموریتهــای محولــه ،جــذب و جلــب هــر
مســئولیت اجتماعــی خــود گام برداشــته اســت چــه بیشــتر منابعــی اســت کــه بــدون آنهــا
کــه گــزارش کوتاهــی از عملکــرد ایــن بانــک مطمئنــأ انجــام دیگــر فعالیتهــا میســر و
در مقابــل گــروه هــای قابــل حمایــت تــا ممکــن نخواهــد بــود.
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مســئولیت اجتماعــی بانــک پارســیان اقتضــا
مــی کنــد بــا جلــب اعتمــاد و مشــارکت نیــک
اندیشــان و خیریــن اقتصــادی ،شــرایطی را
فراهــم کنــد تــا امــکان بازتوزیــع ثــروت در
جامعــه از طریــق انعقــاد قــرارداد تســهیالت
بــا نــرخ بهــره انــدک بــه فعــاالن اقتصــادی
کــم تــوان تــر فراهــم شــود.
در ایــن راســتا بانــک پارســیان بــا روشــهای
بازاریابــی خالقانــه و اســتفاده از فنــاوری
هــای روز ،توفیــق داشــته اســت بــا رشــد
قابــل قبولــی در مســیر جلــب اعتمــاد ســپرده
گــذاران نیــک اندیــش قــدم بــردارد و بــا بــه
جریــان انداختــن ســپرده هــای متعلــق بــه
نیــک اندیشــان و خیریــن عــاوه بــر اینکــه
باعــث رونــق اقتصــادی کشــور مــی شــود،
کمــک شــایان توجهــی هــم بــه مشــاغل و
کســب و کارهــای نویــن و خــرد بــه عمــل
آورد.
برگــزاری مســتمر و بههنــگام جشــنواره
قرعهکشــی حســابهای قرضالحســنه
پسانــداز بــه دنبــال کمپینهــای تبلیغــی
و اطالعرســانی یکــی از ابزارهــای صنــدوق
بــرای گزارشدهــی شــفاف بــه هموطنــان
و در کنــار آن تشــویق ایشــان بــه افتتــاح
حســاب قرضالحســنه پسانــداز و افزایــش
موجــودی اســت.
دریافت کنندگان تسهیالت
قرض الحسنه
پــس از مرحلــه جلــب اعتمــاد و مشــارکت
نیــک اندیشــان و خیریــن و فعــاالن اقتصــادی
بــرای جــذب ســپرده هــای آنهــا ،نوبــت بــه
بازچرخانــی قــدرت ســرمایه موجــود در اعتماد

مشــتریان بانــک پارســیان مــی رســد .در
ایــن راهگــذر ،بانــک پارســیان بــا توجــه
بــه مســئولیت اجتماعــی کــه بــرای خــود
مفــروض مــی دانــد ،اقــدام بــه اعطــای
تســهیالت قــرض الحســنه بــه برخــی از
گــروه هــای نیازمنــد حمایــت کــرد کــه
گــزارش عملکــرد بانــک پارســیان در حمایــت
مالــی از ایــن گــروه هــا نشــان دهنــده توجــه
صنــدوق بــه مســئولیت اجتماعــی خویــش
اســت.
در مســیر مســئولیت اجتماعــی بانک پارســیان،
پرداخــت تســهیالت ازدواج در راســتای اجرای
قانــون بودجــه کشــور همــواره صــورت
گرفتــه اســت .همچنیــن پرداخــت تســهیالت
اشــتغال بــه مددجویــان معرفــی شــده از
ســوی ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد در
راســتای اجــرای قانــون بودجــه کشــور یکــی
از اصلــی تریــن جلــوه هــای توجــه بانــک
پارســیان بــه مســئولیت اجتماعــی خــود از
دیربــاز تاکنــون بــوده اســت.
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،بانــک پارســیان
پرداخــت تســهیالت درمــان براســاس
تفاهمنامــه هــای امضــا شــده بــا انجمــن
هــای حمایتــی از بیمــاران در اســتان هــای
محــروم را بــر عهــده داشــته اســت.
گــروه دیگــر بهــره منــد از اقدامــات معطــوف
بــه اجــرای مســئولیت اجتماعــی بانــک
پارســیان ،نیازمندانــی بودنــد کــه در اســتان
هــای کــم برخــوردار و محــروم زندگــی
مــی کننــد و درخواســت پرداخــت تســهیالت
مســکن داشــتند .بــه ایــن گــروه از اقشــار
مــورد حمایــت نیــز تســهیالت ارزان قیمــت
مســکن پرداخــت شــد و در نهایت یکــی دیگر
از جنبــه هــای توجــه بانــک پارســیان یعنــی
پرداخــت تســهیالت ضــروری بــه نیازمنــدان
جــزء امــور یومیــه و روزمــره شــعب مختلــف
بانــک پارســیان در سراســر کشــور اســت.

حمایــت اجتماعــی از بیمــاران خــاص
بــا همــکاری مــردم نهادهــا
انجمــن هــای مــردم نهــاد را بــه عنــوان
اساســی تریــن گــروه جامعــه مدنــی کــه
حتــی تــوان خدمــات رســانی بهتــر و بیشــتر از
دولتهــا دارنــد ،مــی شناســند .خوشــبختانه در
پهنــه ایــران اســامی ،گــروه هــای مختلــف
مردمــی از دیربــاز در قالــب خیریــه هــا و
انجمــن هــای حمایتــی ،بــه وظیفــه انســان
دوســتانه و بشــری خــود اهتمــام ورزیــده و
تشــکیل انجمــن هــای حمایــت از بیمــاران در
کشــور ،موضــوع تــازه ای نیســت.
بانــک پارســیان نیــز بــا پرداخــت تســهیالت
بــه بیمــاران از طریــق همــکاری بــا انجمــن
هــای حمایتــی بــه ایــن بخــش از مســئولیت
هــای اجتماعــی خــود عمــل کــرده اســت.
صنــدوق قــرض الحســنه بانــک پارســیان
در چارچــوب ایفــای بهتــر رســالت هــای
اجتماعــی خــود ،بــا پایــش انجمنهــای
حمایــت از بیمــاران در شهرســتانها و نیــز
نقــاط کــم برخــوردار و محــروم دور از مرکــز،
اقــدام عملــی را بــرای حمایــت از آنــان درحــد
تــوان و امــکان آغــاز نمــوده و توانســته اســت
بــا بیــش از  32موسســه و ارگان حمایتــی در
سراســر کشــور همــکاری داشــته باشــد و
از طریــق تمدیــد مســتمرتفاهمنامههای
منعقــده و شناســایی انجمنهــای خیریــه
جدیــد ،بــا اعطــای وام ارزان قیمــت بــا
کارمــزد 3درصــد ســالیانه بــه هموطنانــی
کــه نیازمنــد واقعــی ایــن تســهیالت بودهانــد
در رفــع نیازهــای ضــروری ایشــان در حــد
تــوان و وســعش نقشآفریــن و اثرگــذار
باشــد.
بانــک پارســیان بــا در نظــر داشــتن ایــن
واقعیــت کــه انجمــن هــای مــردم نهــاد
حمایتــی و فعــال در مقابــل بیمــاران خــاص،
در پیشــانی کمــک و یــاری بــه ضعیــف تریــن

و آســیب پذیرتریــن اقشــار جامعــه قــرار
دارنــد ،ســعی داشــته اســت بــا همــکاری ایــن
انجمنهــا ،نســبت بــه شناســایی ویــاری بــه
نیازمنــدان واقعــی اقــدام کنــد.
لــذا در ایــن مســیر بانــک پارســیان موفــق
شــده اســت تــا ایــن لحظــه بــا موسســات
و انجمنهایــی ماننــد کانــون هموفیلــی
ایــران انجمــن تاالســمی ایــران و اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،انجمــن بیمــاران
دیســتروفی تهــران ،مرکــز جامــع درمــان
بیمــاران خــاص کشــور ،انجمــن حمایــت
از بیمــاران ســرطانی اســتانهای کرمــان،
اردبیــل ،کردســتان ،گلســتان و خراســان
شــمالی (عطوفــت) ،انجمــن خیریــه بیمــاران
خــاص اســتان هرمــزگان ،انجمــن ام اس
اســتانهای اردبیــل و خراســان شــمالی،
امدادگــران عاشــورا تهــران و اســتان فــارس،
انجمــن جامــع درمــان بیمــاران خــاص
اســتانهای هرمــزگان و خراســان جنوبــی،
انجمــن حمایــت از بیمــاران ســرطانی اســتان
کردســتان ،انجمــن بیمــاران کلیــوی ایــران و
اســتانهای گیــان ،اردبیــل ،زنجــان ،ایــام،
فــارس ،لرســتان و بوشــهر و ...همــکاری
و تعامــل داشــته و مراحــل تخصیــص و
پرداخــت وام بــه بیمــاران تحــت پوشــش
ایــن انجمنهــا و موسســات بــه صــورت
مســتمر درحــال انجــام اســت.
ایــن موسســات ،از یــاوران اصلــی بانــک
پارســیان در بــرآورده ســازی مســئولیت
اجتماعــی ایــن نهــاد اقتصادی-مالــی بــه
شــمار مــی آینــد و انتظــار مــی رود در
ســالهای آینــده و بــا توجــه بــه مقــدورات
بانــک پارســیان ،بــه تعــداد ســازمانهای مردم
نهــادی کــه در امــر مقــدس کمــک و یــاری
بــه بیمــاران و ایفــای مســئولیت اجتماعــی
بانــک پارســیان مشــارکت مــی کننــد،
افــزوده شــود.
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استاندارد
و مســئولیت اجتماعــی
یکپارچــه
مســئولیت اجتماعی،گروهــی از تعهــدات اســت تمامــی افــراد ذینفــع()Stakeholders
کــه فــرد و یــا ســازمان در عملکــرد خــود معطــوف شــده اســت و مشــتری مفهومــی
مجبــور بــه عمــل در جهــت آن تعهــدات و گســترده تــر دارد.
حمایــت هــا و بــاال بــردن آن اســت.
یــک فــرد و یــا ســازمان مســئولیت پذیــر ،حتی مفهــوم اســتاندارد و مســئولیت
پــا را فراتــر گذاشــته و خــود را بــه عنــوان یــک ا جتما عــی
شــهروند در جامعــه دانســته و در جســتجوی مفهــوم اســتاندارد و مســئولیت اجتماعــی رامــی
موقعیــت هایــی اســت تــا در جهــت جامعــه تــوان از ســه دیــدگاه در نظــر گرفــت:
الف)فــردی کــه بطــور مثبــت در جامعــه
عمــل نمایــد.
بــرای دســتیابی بــه مســئولیت اجتماعــی ،آموزشــی و در جامعــه ای کــه دارای ســواد
فــرد یــا ســازمان بایــد تنهــا در چارچــوب اطالعاتــی اســت شــرکت مــی کنــد بایــد
قانــون عمــل کنــد نــه بیشــتر و ایــن قانــون اهمیــت اطالعــات را بــرای یــک جامعــه آزاد
در واقــع همــان اســتاندارد اســت.عمل بــر تشــخیص دهد.فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی
اســاس اســتانداردهای مســئولیت پذیر،پیــروی دارد بــا رعایــت مفاهیــم اطالعاتــی و بــه طــور
از اســتانداردهای پایــه اخالقــی و قانونــی در اساســی بــرای پایــه ریــزی دمکراســی(آزادی)
بایــد بــه اطالعــات دسترســی پیــدا نماید.ایــن
رفتــار اســت.
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی ،یــک چارچــوب فــرد اطالعــات بیرونــی را از یــک نقطــه نظــر
مفهومــی و رهنمودهــای وســیعی را بــه منظــور مختلف،شــرایط علمــی و دیــدگاه فرهنگــی
توصیــف و اجرایــی نمــودن مســئولیت اجتماعی در یــک کوشــش بــه منظــور رســیدن بــه
درک رســمی و بــا دلیــل منتــج شــده کســب
افــراد فراهــم مــی نمایــد.
ایــن مفاهیــم و رهنمودهــا ،در یــک ســطح مــی نمایــد و پــی مــی بــرد کــه دسترســی
عمومــی نوشــته شــده اند،بنابرایــن بایــد منصفانــه بــه اطالعــات از یــک شــاخه در
متخصصیــن در حالــت هــای منحصــر بــه فــرد ،اطالعــات در همــه قالبهــا یــک پایــه درســت
براســاس نیازهــای محلــی اقشــار مختلــف و در آزادی اســت.
نیــز نیازهــای آموزشــی،فرهنگی و توســعه کــه
موردنیــاز آحــاد ملــت مــی باشــد ،بیانیــه هــا را شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح
شــده از نقطــه نظــر دیــدگاه الــف:
فراهــم کننــد.
سیســتم نویــن ســازمان جهانــی -۱جســتجوی اطالعــات از منابــع
اســتاندارد( ،) ISOسیســتم نویــن مدیریتــی گوناگون،مفاهیم،نظــام هــا و فرهنــگ هــا
اســت کــه خــود تلفیقــی از مدیریــت منابــع -۲رعایــت اصــول دسترســی منصفانــه بــه
انســانی و اســتانداردهای سیســتم مدیریــت اطالعــات
اســت و سیســتم مدیریتــی مســئولیت اجتماعــی ب)فــردی کــه بــه طــور مثبــت در جامعــه
نامیــده مــی شــود.در ایــن سیســتم،توجه بــه آموزشــی و در جامعــه ای کــه ســواد اطالعاتــی

دارد شــرکت مــی نمایــد وبــه رفتــار اخالقــی
و در رعایــت فنــاوری اطالعــات و اطالعــات
پایبنــد اســت .فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی
دارد در رعایــت اصــول اطالعاتــی انعــکاس
اســتانداردهای اخالقــی ســطح بــاال را بــرای
دسترســی ،ارزیابــی و اســتفاده از اطالعــات
بــکار مــی بــرد و بــه آن عمــل مــی نمایــد .این
فــرد اهمیــت دسترســی منصفانــه بــه اطالعــات
را در جامعــه آزاد و احتــرام بــه اصــول آزادی
هوشــمندانه و صداقــت در میــراث عقالنــی
تشــخیص مــی دهــد .ایــن اصــول را در عــرض
شــاخه ای از قالــب هــای اطالعاتــی -چاپــی،
غیــر چاپــی و الکترونیکــی بــه کار مــی بــرد.
شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح
شــده از نقطــه نظــر دیــدگاه ب:
-۱رعایت اصول آزادی هوشمندانه
-۲رعایت صداقت در میراث عقالنی
-۳استفاده از مسئولیت فناوری اطالعات
ج)فــردی کــه بطــور مثبــت در جامعــه آموزشــی
و در جامعــه ای کــه ســواد اطالعاتــی دارد
بطــور موثــر در گــروه هــا شــرکت مــی نمایــد و
بــه دنبــال اطالعــات تولیــد شــده مــی باشــد و
بــه آن پایبنــد اســت.
فــردی کــه مســئولیت اجتماعــی دارد در رعایت
کارهــای اطالعاتــی و هــم در تنــوع فناوریهــا،
ارزیابــی و اســتفاده از اطالعــات پایبنــد مــی
باشــد.این فــرد جســتجوگر اســت و در ایــده هــا
و اطالعاتــی کــه در عرصــه شــاخه ای از منابــع
و دیــدگاه هــا و دانــش و بینــش هــا ســهیم
مــی باشــد  ،یــاری دهنــده تنــوع فرهنگــی
و نظــام هاســت و بــا افــراد گوناگــون بــرای
مشــخص کــردن مشــکالت اطالعاتــی و بــرای
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جســتجوی راه حــل هــا و بــرای ارتبــاط بــا
ایــن راه حــل هــای دقیــق و خــاق همــکاری
مــی نمایــد.

کننــد ،منافــع فــردی کســب و کار را محافظــت
مــی کننــد ،از تعــارض و مقابلــه کســب وکار
بادولــت جلوگیــری مــی کننــد و همــواره زمینــه
جــذب متخصصــان را تســهیل می ســازند.دولت
هــا در ایجــاد مســئولیت اجتماعــی و عمــل بــه
آن ،براســاس اســتانداردها،نقش برنامــه ریــزی
دارنــد و قوانیــن بایــد طــوری باشــند کــه افــراد
یــا ســازمانها بــه ایــن ســمت گرایــش پیــدا
کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه مســئولیت اجتماعــی
در مقابــل بــا فعالیــت دولــت و بخــش خصوصی
در کشــورها مــی توانــد شــکل بگیــرد ،بایــد
چیــزی فراتــر از اســتاندارد و الزامــات قانونــی
بــرای انجــام ایــن مهــم در کشــورها مهیــا
باشــد.
ایــن الزامــات و اســتانداردها در کشــورهای
توســعه یافتــه از پاییــن شــکل گرفتــه بــه
گونــه ای بخــش خصوصــی بــا فعالیــت خــود
ایــن مســئولیت را در واحدهــای خــود ایجــاد
کــرد و دولتهــا و ســازمانهای بیــن المللــی از
ایــن موضــوع حمایــت کــرده انــد.

فرهنگ،اســتراتژی هــای ســاختار تصمیــم گیــر و
شــیوه هــای عملیاتــی خــود را بــه شــکل شــفاف
و قابــل حسابرســی یکپارچــه کننــد .توســعه
مســئولیت اجتماعــی مــی توانــد در حقــوق افــراد،
مســائل زیســت محیطــی و حفــظ مســئولیت
جهانــی تأثیــر مهمــی داشــته باشــد.
کشــورهایی که بــا مســئولیت اجتماعــی موافقند
و بــر اســاس اســتانداردهای مربوطــه عمــل مــی

مصــرف کنندگان()Copolcoدرخواســت
کــرد تــا در زمینــه تدویــن اســتاندارد بیــن
المللــی مســئولیت اجتماعــی  SRامــکان
ســنجی نمایــد و از آن بعنــوان “مســئولیت
اجتماعــی یکپارچــه” نــام بــرد.
ایــن کمیتــه در مــاه مــی ســال  ۲۰۰۱کار را * نوید بازماندگان
آغــاز کــرد و در ژوئــن  ۲۰۰۲بــه ایــن نتیجــه کارشــناس ارشــد شــیمی آلی-گــروه
رســید کــه ســازمان  ISOبهتریــن ســازمان پژوهشــی ســلولزی و بســته بنــدی

شــاخص هــای اســتاندارد مطــرح
شــده از نقطــه نظــر دیــدگاه ج:
-۱ســهیم شــدن در دانــش و اطالعــات بــا
دیگــران
-۲احتــرام بــه عقایــد دیگــران و زمینــه هــا و
دانــش شرکایشــان
-۳همــکاری بــا دیگران،هــم بــا اشــخاص،هم
بــا فناوران،بــه منظــور تشــخیص مشــکالت
اطالعاتــی و بــه منظــور جســتجوی راه حــل هــا
-۴همــکاری بــا دیگــران ،هــم بــا شــخص ،هــم
بــا فناوران،بــه منظــور طراحی،توســعه و راه حــل
هــای اطالعــات تولیــد شــده
مســئولیت اجتماعــی امــروزه نقــش ارزشــمندی
در پایــداری ســازمان هــای اقتصــادی دارد.
امــروزه مســئولیت اجتماعــی نقــش ارزنــده ای
در پایــداری ســازمان هــای اقتصــادی دارد،
بطــوری کــه تمــام متفکــران علــم مدیریــت را
اســتاندارد بیــن المللــی مســئولیت
بــه خــود معطــوف داشــته اســت.
مســئولیت اجتماعــی ( )CSRطریقی اســت که اجتماعــی
ســازمانها مــی تواننــد بــا رویکردهــای اقتصــادی ،در آوریــل ســال ۲۰۰۳شــورای ســازمان ISO
اجتماعــی و زیســت محیطــی بــا ارزش هــا و از کمیتــه سیاســتگذاری ایــن ســازمان بــرای

از دیــدگاه مصــرف کننــده اســت کــه موفقیــت
هدایــت و پیشــبرد موضــوع مســئولیت اجتماعی
را دارد .ســپس پیشــنهاد تشــکیل یــک گــروه
کاری متشــکل از گروههــای ذینفــع و ذیربــط
توســط  Copolcoبــه شــورای ســازمان
 ISOارســال شــد تــا موضــوع در دســتور کار
ایــن ســازمان قــرار گیــرد.
در آغــاز ســال  ۲۰۰۳ســازمان  ISOیــک
گــروه مشــاورین اســتراتژیک()SAGرا در
مــورد مســئولیت اجتماعــی تشــکیل داد.ایــن
گــروه شــامل نمایندگانــی از سراســر جهــان
بــوده و طیــف وســیعی از گروههــای ذینفــع و
ذیربــط را در بــر مــی گرفــت ،از جملــه دولــت
هــا ،ســازمانها ،کارگــران ،مصــرف کننــدگان،
ســازمانهای غیردولتــی( ،)NGOصنعــت و
بازرگانــی .پــس از  ۱۸مــاه تــاش مســتمر،
ایــن گــروه گــزارش جامعــی ارائــه نمــود
کــه شــامل بررســی اقدامــات و ابتــکارات
کشــورهای مختلــف در زمینــه مســئولیت
اجتماعــی و نقــش ســازمان  ISOدر ایــن
زمینــه بود.گــروه مشــاورین اســتراتژیک بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه ســازمان  ISOخــود
مــی بایســت کار تدویــن اســتاندارد مســئولیت
اجتماعــی را بــا توجــه بــه پیشــنهاد دریافتــی
برعهــده بگیــرد.
بــه همیــن منظــور کنفرانــس بیــن المللــی
مســئولیت اجتماعــی توســط ســازمان  ISOو
بــا میزبانــی موسســه اســتاندارد ســوئد()SIS
در تاریــخ  ۲۲-۲۱ژوئــن  ۲۰۰۴در اســتهکلم
برگــزار شــد .هــدف از برگــزاری ایــن
کنفرانــس جلــب حمایــت کشــورها بــرای
مشــارکت در تدویــن اســتاندارد بیــن المللــی
مســئولیت اجتماعــی بــود.
هدف و دامنه کاربرد استاندارد
کمــک بــه ســازمانها در جهــت ایفــای نقــش
مســئولیت اجتماعــی آنهــا و تأمیــن راهنماهایی
عملــی در جهــت:
اجرایی نمودن مسئولیت اجتماعیشناسایی و درگیر نمودن گروههای ذینفعافزایش اعتبار گزارشهای مربوط به SRتأکید بر نتایج عملکرد و ارتقاءافزایش رضایت و اطمینان مشتریارتقاء واژه شناسی رایج در SRهمــراه شــدن بــا ســایر مــدارک واســتانداردهای بیــن المللــی.
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مسئولیت اجتماعی در بانکها و نقش روابط عمومی
روابط عمومی ســازمان باید با تدوین و ساختار پیام
بر حسب مخاطب شناسی سازمان خویش پرداخته
و عنوان عامل تغییر در نگــرش ،تغییر در دیدگاه و
در نهایت تغییر رفتار در سطح سازمانهای خویش
باشند و با شــناخت بر روی مخاطبان درون و برون
ســازمان به اعتماد ســازی بپردازند و بــا پایش و
سنجش و نظرسنجی و آموزشهای الزم زمینه ساز
تغییر نگرش و رفتار شوند.
شبکه اطالع رســانی روابط عمومی ایران (شارا)-
شــرایط امروزه جهان و فضای کسب و کار (مالی-
اقتصادی-بانکی) ایجاب مینماید ،تا مدیران ارشد
ســازمانها و بنگاههای بزرگ و تجاری که نقش
فعال و موثری در بازار اقتصــادی دارند تمام تالش
خود را در جهت ایجــاد ارزش برای تمامی ذینفعان
خود فراهم نمایند و نوعــی تبادل میان بخشهای
اجتماعی ،اقتصادی و زیســت محیطی کســب و
کارشان ایجاد نمایند.
در واقع امروزه ســازمانها عالوه بر انجام وظایف
سنتی خود به انجام فعالیتهای دیگری نیز مکلف
شــدهاند که هدف این فعالیتها ،پاســخگویی به
انتظارات جامعه اســت و از آن به عنوان مسئولیت
اجتماعی ( )CSRسازمانها یاد میشود .در این
دوران مدیریت موثر مدیریتی اســت که از محدوده
اندیشــه ،ســازمان خود را رها ســاخته و به جامعه
و محیطهای وســیعتری میاندیشــد ،چرا که نه

ســازمانها میتوانند خود را از جامعه جدا کنند و نه
جامعه میتواند بدون سازمان تداوم یابد.
به نوعی بــرای ما مفهــوم مســئولیت اجتماعی
ســازمانها یعنی چگونــه از طریق کســب و کار

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

مالحظهای بر آن دارند .از اینرو کارکنان ،مشتریان،
عرضه کنندگان رقبا و دولتها به عنوان سازمان نه
تنها به دنبال انجام تعامــل تجاری بین بخشهای
مختلف سازمان هســتند ،بلکه انتظار دیگر آنها از
مدیریت سازمان ،مشــارکت در مباحث اجتماعی و
توجه به مسئولیت اجتماعی است .در واقع مسئولیت
اجتماعی ســازمان بر مســئولیت و پاسخگویی به
عنوان پایه ،اســاس و رفتار یک سازمان در اجتماع
تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب وکار مسئوالنه
همراه بانفع سازمانی است.
در این میان بنگاههای اقتصادی باالخص بانکها
به عنوان حلقه واســط در تامین مالی پروژهها نقش
محوری در حمایــت از طرحهای همســو با منافع
عمومی اجتماعی و محیطی برای جامعه برخوردار
میباشند که هم اکنون این مسئولیت خیلی شفاف
نیست.
قطعــ ًا در بانکــداری اجتماعی هــر فعالیتی انجام
میگیرد برپایه خلق بازدهی جداگانه است ،بازدهی
که درآن ســود حاصل از فعالیتها و مبادالت پولی
نه هدف نهایی بلکه پیش نیاز رســیدن به مقاصد
باالتر اســت .بانکداری اجتماعی برای بانکهایی
که؛ تصمیمها و رفتارهای اشــتباه خــود به منافع
جامعه آســیب میزنند و اعتماد اجتماعی را ســلب
مینمایند ،مانند عامــل بازدارنده عمل میکنند .لذا
برای تحقق مسئولیت اجتماعی بانکها باید اصول
33
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و شــیوهها و معیارهای تازه در کسب
وکار بانکداری در این خصوص تعریف
شود .این اصول بر ســرمایه گذاری و
پیشــرفت اجتماعی از طریق تقویت
سرمایه ،زیســتی ،فرهنگی و انسانی
تاکید میکنــد و شــامل معیارهای
ارزیابــی عملکرد بانکهــا در انجام
وظایف و مسئولیت اجتماعی است.
امروزه مراکــز و کارخانههای عظیم
صنعتی بــا فعالیتهــا و محصوالت
خود درکنار خدمت به جوامع با اشاعه
آلودگی آب ،آلودگی هــوا و تخریب
خاک و جنگل و دریا و بخش ضایعات
و مواد زائد ادامه حیات را برای نســل
انســانها با مشــکل همراه کرده اند
و این کره خاکی را با چالشــی بزرگ
روبه رو نموده اند .البته تنها شــرایط
زیســت محیطی نیست که بشریت را
تهدید میکنــد؛ در محیطی پیچیده
و پویای امــروز که سرشــار از تضاد
منافع اســت .عدم توجه به ســامت
و بهداشــت جامعه ،تبعیض طبقاتی،
نژادی و مذهبی ،بی توجهی به منافع
اجتماعی ،پرهیز سازمانها در بهبود
رفاه اجتماعی ،عدم پاسخگویی به نیازهای به حق
جامعه ،زیر پا گذاشتن ارزشها ،هنجارها و اصول
اخالقی جامعه ،بیتوجهی بــه نیازهای اقتصادی
اقشار آسیب پذیر ،زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات
عمومی ،رعایــت نکردن اصول اخالقی کســب
و کار ،توجــه نکردن به حقوق ســازمانهای بین
المللی ،ملی و شــهروندی ،بیتوجهی به فرهنگ
و تمدن انســانی و عدم مشــارکت در برنامههای
عام المنفعه ،فســاد اخالقی ،اقتصادی و ...موجب
حرکت لجام گسیخته جهانی و فرهنگ بشری به
سوی انحطاط و انهدام شــده و جامعه بشری را با
چالشهای بزرگی مواجهه ساخته است.
در این جا این سوال پیش میآید؛ آیا جامعه بشری
میتواند این الگوی نامتوازن و ناپایدار توسعه را به
الگوی متوازن توسعه پایدار تبدیل نماید و دوباره
رنگ آبی را به آسمان باالی ســر خود برگرداند؟
آیا جامعه بشری امروزی میتواند هم چنان که از
محصوالت و خدمات متنوع صنعتی و غیر صنعتی
بهره مند میشود ،از انقراض تنوع زیستی و منابع
طبیعی و نا برابری و ناعدالتی اجتماعی جلوگیری
نماید؟
به نظر میرســد این آرمان تنها با نهادینه شــدن
مسئولیت اجتماعی به عنوان یک فرهنگ جهانی
در بین تمامی ساکنان روی زمین افراد ،شرکتها،
نهادهای مدنــی ،دولتها و ســازمانهای بین

المللی امکان عملی پیدا کند .اکنون همه جوامع،
انسانها ،سازمانها ،بنگاههای اقتصادی موظف
هستند تا از پیروزی بی نظمی در این خانه عمومی
و تخریب بنیادهای آن جلوگیری کنند.
در این میان توجه به مسئولیت اجتماعی ()CSR
یکی از راههای مهــم برون رفــت از این بحران
بزرگی اســت که گریبانگیر جوامع انســانی شده
است .موضوع مسئولیت اجتماعی سازمان در چند
سال اخیر با توجه به رشد سازمانهای غیردولتی،
جنبشهــای اعتراضی علیه قدرت ســازمانها،
افزایش آگاهی اجتماعی ،توسعه بازارهای سرمایه
و شرکتهای سهامی عام و رســواییهای مالی
و اخالقی ســازمانهای بزرگ تبدیــل به الگوی
مناسب و غالب در ســازمانها شده است .تا حدی
که کمیسیون اروپا ســال  2005را به عنوان سال
مســئولیت اجتماعی شــرکتهای کشورهای
اتحادیه اروپا نام گذاری کرد.
مســئولیت اجتماعی ،نه یک وظیفه که یک تعهد
اســت که ســازمانها باید در قبال آن پاسخگو
باشند .موضوعی که متاســفانه در کشور ما کمتر
مورد توجه قرار گرفته اســت به خصوص از سوی
بنگاههای اقتصادی و بویــژه بانکها که از ارکان
اصلی اقتصادی کشور محسوب میشوند.
بانکها به عنوان حلقــه واســط در تامین مالی
پروژههای صنعتــی و خدماتی نقــش محوری
در حمایت از طرحهای همســو با منافع عمومی

اجتماعــی و محیطــی بــرای جامعه
برخوردار هستندکه متاسفانه هم اکنون
این مسئولیت شــفاف نیست .مسئولیت
اجتماعی بانکها رســالتی چند وجهی
دارد که یکی از وجوه آن جذب ســرمایه
ملی در جامعــه کلی و ســهیم بودن در
توسعه آن و حفظ محیط زیست و کمک
به حفظ محیط مناسب کســب و کار در
جهت ایجاد رقابت عادالنه و ســالم بین
بانکها و برخورداری مشــترک آنها از
رشد و شکوفایی بوده است.
بانکهــا باید بــه تصمیــم گیریها و
فعالیتهایــی دســت بزنند کــه مورد
قبول جامعه و منطبق بــا ارزشهای آن
باشد و ســود و زیان خود را برای جامعه
طوری تنظیــم نمایند که مــردم پیش
از هزینههایی که پرداخت کــرده اند از
آنها ســود ببرند .در کنــار آن صداقت،
کنترل ،نظارت سازمان ،احترام به حقوق
مشــتریان ،توســعه اقتصادی جامعه،
شــفافیت ،جلوگیری از رشــوه خواری
و فســاد ،ســرمایه گذاری در اهداف و
برنامهریــزی زیســتمحیطی و عــام
المنفعه ،تعهد بــه انجام وظایف قانونی و
انسانی ،مســئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها
و خواســتههای آحاد جامعه و  ...از دیگر مواردی
است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .آیا در کشور
ما ،بانکها به این موضوعاتی که اشــاره شد دقت
و توجه دارند .در شــرایطی که جامعه با مشکالت
عمده اقتصــادی رو به رو هســتند ،بانکها تا چه
میزان به وظایف و رســالت و مسئولیت اجتماعی
خود توجه داشته اند.
متاسفانه بیشــتر از هر چیز توجه به باال بردن نرخ
سود ،نداشتن برنامههای مدون و یک استراتژی
منسجم در ارائه خدمات احتماعی ،نبود یک مدل
و الگوی مناسب در راستای تحقق مسئولیتهای
اجتماعی که بر عهــده دارند ،فقــر پژوهش در
راستای تشریح مسئولیتها و  ...حکایت از آن دارد
که این موضوع مهم در حیــات اجتماعی جامعه
تا حد بسیار زیادی توســط بانکها به فراموشی
سپرده شــده اســت .البته نباید فراموش کرد که
بانکها در توســعه اقتصادی و رفــاه اجتماعی
مثل :ساخت مدرسه ،بیمارستان ،اماکن مذهبی و
سرمایه گذاری در اشتغال جوانان ،ارائه تسهیالت
به صنایع کشــور و  ...اقداماتی انجام دادهاند که
ناگفته پیداست ناکافی ،برنامه ریزی نشده و بیشتر
ســلیقهای ،مقطعی و گاهی جنبه تبلیغاتی داشته
اســت .لذا ضرورت تدوین یک الگوی مناسب و
البته بومی با تاکید بر ساختار اجتماعی بانکداری
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در ایران بسیار حائز اهمیت است.
با این مقدمه و اگر بپذیریم که مســئولیت اجتماعی
بانکها در ایــن عرصه از تاریــخ از اهمیت ویژهای
برای جامعه و بشــریت برخوردار اســت و بایستی
به یک فرهنگ و باور اجتماعی برســد و در ساختار
ســازمانی طراحی و پیاده ســازی گردد ،باید درچند
حیطه تقسیم شــود :قانون ،منابع انســانی ،روابط
عمومی ،حسابداری ،برنامه ریزی و  ...که مسئولیت
اصلی بر عهده هر کدام باشــد روابــط عمومی باید
بازیگر فعال ایــن برنامه گردد .در کنار مســئولیت
حرفــهای روابط عمومــی بایدبرای رســالتهای
اجتماعی آن نیز اهمیت کافی قایل شویم .چرا که از
طریق آثار اجتماعی عملکرد روابط عمومیهاســت
که فعالیت این واحدها برای مخاطبان مشــتریان و
حتی سهامداران سازمان ملموس ،محسوس و قابل
ارزیابی میشود و از همین طریق نیز موفقیت و میزان
اثر گذاری برنامههای روابط عمومی مورد سنجش
قرار میگیرد .مســئولیت اجتماعی روابط عمومی
در سازمان بر مســئولیت و پاســخگویی به عنوان
پایه و اساس رفتار یک ســازمان تاکید دارد و ناظر بر
چگونگی انجام کار مسئوالنه است.
به نوعی ،مفهوم مســئولیت اجتماعی روابط عمومی
یعنی چگونه از طریق آن میتوان به کار مســئوالنه و
ایجاد ارزش افزوده که این مسئولیت شامل کارکنان،
مشتریان ،محیط زیست و  ...نیز میشود ،رسید .در این
میان آن چه که برخی بانکها در کشــور ما از روابط
عمومی انتظار دارند :یک روابط عمومی سنتی مبتنی
بر تاثیر پذیری ،تملق گویی ،توجیه عملکرد سازمان،
اطالع رسانی به نفع سازمان ،تبلیغات صرف و برخی
برنامههای پیش پا افتاده اســت که هیــچ ارتباطی با
روابط عمومی مــدرن و متعهد علمی نــدارد و از این
رو نقش و جایگاه آن در مســئولیت اجتماعی سازمان
عم ً
ال به فراموشی سپرده شده است.
بازگرداندن جایگاه واقعی روابط عمومی در سازمان،
تدوین و رسیدن به مدل و الگوی علمی برای تحقق

آرمانهای روابط عمومی بخصوص در مســئولیت گرفت .با این برداشــت روابط عمومی هر ســازمان
اجتماعی که در پیکره بانکها بر عهده دارند ،یک امر باالخص بانکها عــاوه بر آنکه در قبال ســازمان
کامال ضروری اســت چرا که روابط عمومی میتواند خود و منافع آن دارای مســئولیت اســت ،نسبت به

در مسئولیت اجتماعی بانکها مهم ترین و باالترین
نقش را ایفا نماید.
نقشی که اساس و بنیاد سازمان را دگرگون نماید و راه
رسیدن به اهداف ســازمانی را در مسئولیت اجتماعی
هموار سازد.
روابط عمومی به عنوان یکــی از مهم ترین ابزارهای
مدیریت و ســازمان با این حقیقت مهم روبه رو است
که میتواند در خدمت یا ضد منافع عمومی اســت .از
این روست که روابط عمومی در سازمانهای پیشرو
و باالخص بانکها که منافع سرشار مالی را در اختیار
دارند ،میتواند جایگاه با اهمیتی در تحقق رســالت و
مسئولیتهای اجتماعی داشته باشد.
در واقع اگر مســئولیت حرفهایی روابط عمومی را در
راستای تامین منافع ســازمان بدانیم ،مسئولیتهای
اجتماعی آنــان (تامین منافع اجتماعــی) نام خواهد

جامعه و محیط اجتماعی محل فعالیت ســازمان خود
نیز مسئولیت دارد که عدم ایفای این مسئولیتها در
واقع بی توجهی به فلسفه وجودی روابط عمومی است
که متاســفانه هماکنون در کشــور ما به این امر مهم
بیتوجهی و کم توجهی شده است.
روابط عمومی ســازمان باید با تدوین و ســاختار پیام
بر حسب مخاطب شناسی ســازمان خویش پرداخته
و عنوان عامل تغییر در نگــرش ،تغییر در دیدگاه و در
نهایت تغییر رفتار در ســطح ســازمانهای خویش
باشــند و با شــناخت بر روی مخاطبان درون و برون
سازمان به اعتماد سازی بپردازند و با پایش و سنجش
و نظرســنجی و آموزشهای الزم زمینه ســاز تغییر
نگرش و رفتار شوند.
* شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران
(شارا)
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دانستنی آقتصاد :گروه صنعتي ايران خودرو با توليد بيش از  61هزار دستگاه خودرو سواري و وانت از ابتداي امسال
تا پايان ارديبهشت ماه ،همچنان در تامين خودرو بازار در اين بخش پيشتاز است.
به گزارش خبرنگار دانستنی اقتصاد ،ايران خودرو توانسته در ارديبهشت ماه امسال تعداد  40هزار و  302دستگاه
خودرو سواري و وانت توليد كند و مانند هميشه در تامين نياز مشتريان در بازار پيشتاز و نخستين باشد.
برمبناي اين گزارش ،گروه صنعتي ايران خودرو در مجموع از آغاز سال كاري  98تا پايان ارديبهشت ماه تعداد 61
هزار و  631دستگاه خودرو سواري و وانت توليد كرده است.
توليد اين تعداد درحالي محقق شده كه ايران خودرو با مشــكالت متعددي در زمينه تامين و توليد روبرو بوده اما در
نهايت توانسته با برنامه ريزي ،همراهي و مشاركت قطعه سازان با شرايط تحميلي ناشي از تحريم مقابله كرده و
سبب رونق توليد در زنجيره توليد خودرو كشور شود.
ايران خودرو در صدد است تا با بهره گيري از توان شركت هاي دانش بنيان و سازندگان توانمند كشور ،تيراژ توليد را
افزايش داده و با عرضه مستمر خودرو به بازار ،در مسير متعادل سازي بازار گام بردارد.
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تکمیل و تحویل  16255خودرو توسط ایران خودرو

بخت آزما با بيــان اينكه كارگــروه هاي ويژه اي براي هــم افزايي و
همكاري در تمامي زمينه هــاي تامين ،برنامه ريزي و شــركت هاي
قطعه ساز تشكيل شده است ،افزود :در روزهاي تعطيل خرداد ماه اخير،
كاركنان در واحدهاي مرتبط به صورت ســه شيفت در محل كار حاضر
شدند و توانستند عدد تجاري سازي خودروهاي ناقص را به بيش از 16
هزار دستگاه خودرو افزايش دهند.
به گفته وی ،در روز عيد ســعيد فطر تعداد دوهزار و  500دستگاه خودرو
تكميل و تحويل مشتريان داده شده است.
نماينده تام االختيار مديرعامل ايران خودرو بــا تاكيد بررعايت تمامي
شاخص هاي اســتانداردي و كيفيت در فرآيند تجاري سازي خودروها
گفت :به مشــتريان اطمينان مــي دهيم كه با برنامه ريزي منســجم،
قطعات تامين و بر روي خودروها نصب شــده و فرآيند تجاري ســازي
بدون هرگونه تخطي از استانداردهاي كيفي انجام شده است.
بخت آزمــا به حداقل رســاندن توليد خــودروي ناقــص را از اهداف
تعيين شده ،برشــمرد و افزود :هيچ توليدي خارج از فرآيند و چارچوب
استاندارد كيفيت اجازه تجاري سازي ندارد.
وی ادامه داد :بــا تثبيت تجاري ســازي روزانه دوهزار دســتگاه ،در

یکی از مشکالت دو شرکت بزرگ خودروســازی ایران تامین قطعات
محصوالت دارای کســری بوده اســت که بــه دلیل تحریــم و دیگر
مشــکالت بین المللی و داخلی مانند افزایش نرخ ارز ایجاد شده است.
بر همین اســاس شــرکت ایران خودرو مهمترین برنامه خود را کامل
کردن محصوالت دارای کمبود قطعات قرار داده اســت .گروه صنعتي
ايران خودرو به منظــور تامين نياز بــازار و افزايش عرضــه ،تكميل
محصوالت داراي كســري را آغاز كرده و در روزهاي اخير  16هزار و
 255دستگاه خودرو را تحويل مشتريان داده است.
علیرضا بخت آزمــا نماينده مديرعامل گــروه صنعتي ايران خودرو در
این باره گفــت :با توجه به آغــاز فصل افزايش تقاضــا در بازار خودرو
و ضرورت تامين نياز مشــتريان از ســويي و ايجاد گــردش نقدينگي
در زنجيره توليــد خودرو از ســويي ديگر ،با دســتور مديرعامل گروه
صنعتي ايران خــودرو تمامي گروه هاي تاميــن ،توليد ،برنامه ريزي و
سازندگان ،بر تجاري ســازي خودروهاي ناقص و تحويل به مشتريان
تمركز كرده اند.
وی با اشاره به مشــكالت تحميلي ايجاد شــده به دليل تحريم هاي
ظالمانه گفت :در حال حاضر ســازندگان نيز با شــرايط جديد منطبق هفته هاي آينده تيراژ تكميل ،تجاري سازي و تحويل خودرو را روزانه
شده و با تمهيداتي كه انديشيده شــد ،زنجيره تامين درحال بازگشت به به دوهزار و  500دســتگاه و در نهايت  3هزار دســتگاه خواهيم رساند.
خودروهاي كف كارخانه در زمان مناســب و با كيفيت مطلوبي به دست
شرايط عادي است.
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دســتگاه خودرو اعالم كرد و با اشــاره به اینکه انــواع كاميون،
كشــنده ،كاميون ســبك ،پيكاپ ،ون ،ميني بوس و اتوبوس در
ســبد توليدات اين شــركت قرار دارند ،اضافه کرد :ايران خودرو
ديزل تنها شركت ايراني اســت كه توان توليد انواع محصوالت
تجاري و سنگين و نيمه ســنگين باري و مسافري را به صورت
هم زمان دارد.
وي بازسازي اتوبوس هاي فرســوده را از برنامه هاي مهم اين
شــركت برشــمرد و گفت :با توجه به نبود بودجــه كافي براي
نوســازي و خريد اتوبوس توســط شركت اتوبوســراني ،ايران
خودرو ديزل بازســازي اتوبوس هاي فعلي ناوگان اتوبوسراني
را در دستور كار قرار داده است.
مديرعامل ايران خودرو ديزل با اشــاره به اینکه صرفه اقتصادي
و صرفه جويــي در منابع مالي از مزاياي اين اقدام اســت ،افزود:
بازسازي اتوبوس و تبديل آن از شــرايط فرسودگي و آاليندگي
باال به خودروي داراي استاندارد آاليندگي يورو  3و  4بودجه اي
كم تر از يك ســوم خريد اتوبوس نو نياز دارد كــه ايران خودرو
ديزل با توجه بــه محدوديت منابع مالي و مشــكالت نقدينگي
اين روش را در دستور كار قرار داده است.
به گفته یونســیان درحال حاضر همكاري هايي را با شهرداري

هاي برخي شهرها براي اجراي اين پروژه آغاز كرده ايم.
وي بــا تاكيد بر ايــن كه توان خريــد و نوســازي ميني بوس و
اتوبوس در شــركت هاي خصوصي وجود ندارد ،ادامه داد :توان
نوسازي در اين بخش توســط ايران خودرو ديزل ساالنه دوهزار
دستگاه است.
مدیرعامل ایران خودرو دیزل گفت :اتوبوس شــهري در اقتصاد
و ســاختار حمل و نقل ايران به گونه اي اســت كه نوسازي آن
نيازمند حمايت مســتقيم دولت و اختصاص بودجه و تسهيالت
مناسب است.
يونســيان واردات اتوبوس كاركرده را اقدامــي غيرتخصصي و
عجوالنه خواند و در ادامه افزود :هر اتوبوس وارداتي دســت دوم
نيازمند شــبكه خدماتي ،ابزار مخصوص ،آموزش نيروي انساني
و قطعات يدكي اســت كه تمامی این موارد مســتلزم ســرمايه
گذاري سنگين و قابل توجهي است.
وي اضافه كرد :بازســازي اتوبوس هاي فرسوده عالوه بر هزينه
بســيار كم تر از واردات دست دوم ،شــبكه خدماتي مناسبي نيز
در اختيار مصرف كنندگان قــرار مي دهد .بــه طوریکه تمامی
اتوبوس هاي بازســازي شــده تا  12مــاه از مزايــاي گارانتي
بهره مند مي شوند.
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بانک  ،مســئوليت اجتماعي
و وفاداری مشتریان

تایمازسیدمصطفایی
رئیس هیئت مدیره (هم آ)
و دبیر جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران

رضایــت مشــتری عاملــی اســت کــه مــی تــوان
بــا آن عملکــرد بنــگاه هــا و کســب و کارهــا را
ســنجید؛ زیــرا رضایــت مشــتری از هــدف هــای
اصلــی هــر کســب و کار اســت .امــروزه نیــز
رضایــت مشــتری از ملزومــات موفقیــت یــک
تجــارت اســت و موجــب نگــرش مثبــت ،تاثیــر
مســتقیم هــر برنــد ،تبلیغــات شــفاهی مثبــت از
بنــگاه  ،تکــرار خریــد و وفــاواداری مشــتری مــی
شــود.
منظــور از وفــاداری مشــتری ،تمایــل رفتــاری
و نگرشــی مشــتری نســبت بــه کاال ،خدمــات
 ،رفتــار و خریــد مجــدد از محصــوالت یــک
ســازمان اســت.
از طرفــی در دنیــای امــروز مســئولیت اجتماعــی
شــرکتی یــا  CSRیــک مفهــوم نویــن مدیریتی
اســت کــه بــا هــدف اجتماعــی کــردن بنگاههــای
اقتصــادی وخلــق ارزشــهای مشــترک میــان
ســازمانها و جامعــه ایجــاد شــده اســت .بدیــن
ترتیــب از آنجایــی کــه گســتره و محــدوده
مفهومــی ایــن موضــوع در بانــک هــا بــه علــت
نــگاه ســنتی و دســتوری از بــاال بــه پاییــن و نبــود
یــک سیســتم و نقشــه راه کســب و کار مســئوالنه
مشــخص نیســت ،موجــب گردیــده اســت کــه
زبــان و درک مشــترکی از ایــن مفهــوم در میــان
ذی نفعــان وجــود نداشــته باشــد.
لــذا بایــد یــک ســاختار مدیریتــی بــا هــدف تبیین
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مفهومــی موضــوع و تعییــن گســتره و محــدوده
موضــوع مســئولیت اجتماعــی در بانــک ایجــاد
شــود تــا مشــخص گــردد کــه بنــگاه بــه عنــوان
یــک ســازمان چــه مســئولیت هــای اجتماعــی
دارد و چگونــه ایــن مفهــوم را در عملیــات روزانــه
خــود نهادینــه مــی کنــد و از ســوی دیگــر تــا چــه
محــدوده ای مســئولیت شــرکتی بایــد در شــرکت
بــه بلــوغ و یکپارچگــی برســدکه ایــن محــدوده از
گســتره مدیریــت ریســکهای اجتماعــی تا پیشــرو
بــودن بــه عنــوان یــک بنــگاه مســووالنه در
صنعــت و کشــور را شــامل مــی شــود.
در مقایســه بــا ســایر بنگاههــا ،بانکهــا نقشــی
کلیــدی در نهادینــه ســازی مســئولیت اجتماعــی
در جوامــع ایفــا مــی کننــد .نقــش بانکهــا بــه
عنــوان تســهیل گــر و محــرک چرخهــای اقتصــاد
و تجــارت ،بــه عنــوان نهادهــای مولــد ثــروت و
همچنیــن بــه عنــوان فراهــم آورنــدگان خدمــات
بــرای اجتماعــات محلــی ،ملــی و بیــن المللــی
بیانگــر اهمیــت ایــن موسســات در بــه جریــان
انــدازی حرکــت فکــری مســئولیت اجتماعــی در
کل جامعــه اســت.
اگرچــه صنعــت بانکــداری ،بــرای مــدت طوالنــی،
بخشــی بــا تاثیــرات منفــی زیســت-محیطی
و اجتماعــی ناچیــز و قابــل چشمپوشــی در
نظــر گرفتــه مــی شــده اســت امــا در ســالهای
اخیــر ،موسســات مالــی بــه وســعت دامنــۀ

فعالیتهــای اجتماعــی و زیســت-محیطی قابــل
اجــرا در موسســات خــود پــی بــرده انــد .چــرا
کــه موسســات مالــی عــاوه بــر نقشــی کــه از
طریــق مدیریــت ارزیابــی اثــرات عملکــرد خــود
بــر جامعــه دارنــد ،نقشــی حیاتــی در تشــویق و
انگیــزش مشــتریان (حقیقــی و شــرکتی) خــود بــه
اقــدام مســئوالنه و کاهــش اثــرات ســوء اجتماعی
و زیســت محیطــی فعالیتهــای خــود دارنــد.
از آنجــا کــه موسســات مالــی نظــارت و کنتــرل
جریــان ســرمایه ،وام دهــی ،تامیــن مالــی پــروژه
هــا و سیاســتها و اقدامــات بیمــه ای را بــر عهــده
دارنــد ،قادرنــد در نحــوۀ عملکــرد کســب و
کارهــای تحــت حمایــت خــود اعمــال نفــوذ
نماینــد .بــه ایــن ترتیــب ،بانکهــا مــی تواننــد
بنگاههــا را وادار بــه پاســخگویی در قبــال مســائل
و معضــات اجتماعــی و زیســت محیطــی نماینــد
کــه ناشــی از کســب و کار آنهــا اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،عــدم توجــه بنــگاه هــا بــه
مســئولیت هــای اجتماعــی و عواقــب عملکــردی
خــود مــی توانــد ریســکهای ســرمایه گــذاری و
اعتبــاری چشــمگیر بــرای آنهــا بــه همــراه داشــته
باشــد.
مشــارکت داوطلبانــه در فعالیتهــای اجتماعــی
نظیــر کمــک بــه آســیب دیــدگان بالیــای
طبیعی،حمایــت کامــل مــادی و معنــوی از
کارمنــدان و خانــواده هــای آنهــا ،پرداخــت حقــوق
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و مزایــای برابــر بــه کارمنــدان و ایجــاد احســاس
برابــری در آنهــا ،فراهــم آوردن محیــط ایمــن
بــرای کارکنــان و مشــتریان ،انجــام تحقیقــات
پیرامــون وضعیــت رضایــت مشــتریان و دریافــت
نقطــه نظــرات و لحــاظ کــردن آنهــا در جریــان
کار بــه منظــور مشــارکت  ،افزایــش ســرعت
انجــام فعالیتهــای ســازمانی  ،دادن خدمــات
گوناگــون و متنــوع بــا توجــه بــه نیــاز مشــتریان،
تدویــن و بــه کارگیــری معیارهــای اخالقــی،
اجتماعــی و زیســت محیطــی و برابــری جنســیتی؛
شــامل ســامت و ایمنــی در سیاســتهای کاری و
همچنیــن در نحــوه برخــورد بــا کارمنــدان مــی
توانــد در جلــب رضایــت مشــتریان تاثیــر بســزایی
داشــته باشــد کــه در نهایــت وفــاداری و اعتمــاد
مشــتری را همــراه دارد.
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی یــا  CSRامــروز
نــه بــه عنــوان یــک رویکــرد داوطلبانــه بلکــه می
بایــد بــا عنــوان یــک ضــرورت و در چشــم انــداز
و اســتراتژی هــای اصلــی بنــگاه قــرار گیــرد .در
غیــر اینصــورت مشــتریان در مــورد وجهــه بنــگاه
تصمیــم خواهنــد گرفــت و اعتبــار بنــگاه توســط
رقبــا مدیریــت خواهــد شــد .
بنابرایــن بانــک هــا بایــد بــرای تنظیــم برنامــه
کاری خــود در تهیــه و تدویــن برنامــه مســئولیت
اجتماعــی خــود  ،برنامــه هــای زیــر را در دســتور
کار خــود قــرار دهنــد :
* طراحــی مــدل مفهمومی-عملیاتــی و نقشــه راه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در بانــک
* تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمانی
* پایــش بلــوغ مســئولیتپذیری بانــک و
شــرکتهای وابســته و زیــر مجموعــه
* طراحــی برنامــه عملیاتــی و بودجــه ســاالنه
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی
* تهیــه گــزارش جامــع مســئولیت اجتماعــی
( )GRI
از همیــن رو مــی تــوان اهــداف بانــک را از
دنبــال كــردن چنيــن پــروژه اي بــه صــورت زيــر
بيــان كــرد :

* بازگردانــدن و کســب اعتبــار و وجهــه جهــت
حفــظ وفــاداری مشــتریان
* تحکیــم و ترویــج ارزشــهای ســازمانی و
اخالقــی از طریــق برنامــه هــای مســئولیت
اجتماعــی ،ســرمایه گــذاری اجتماعــی مســئوالنه
 ،داوطلبــی کارکنــان ،بازاریابــی خیرخواهانــه و
مشــارکت اســتراتژیک بــا ســازمانهای مــردم نهــاد
* مشــخص کــردن محــدوده اقــدام مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی از مبــارزه بــا فســاد و پاســخگو
بــودن تــا فعالیتهــای بشــر دوســتانه اســتراتژیک
* کــم کــردن شــکاف فعالیتهــا و رویــه هــای
بانــک در حــوزه  CSRبــا اســتانداردها و
فعالیتهــای بیــن المللــی
* پــر کــردن شــکاف میــان فعالیتهــای انجــام
شــده در بانــک و تصویــر بیرونــی شــرکت
* مســئوليت اجتماعــي شــركتي بــه عنــوان
ابــزاري بــراي توســعه بــازار و برنامــه ارتباطــی
بــرای واحــد بازاریابــی و روابــط عمومــی
* هدفمنــد كــردن و يكپارچــه كــردن فعاليتهــاي
پراكنــده كنونــي در حــوزه مســئوليت اجتماعــي
شــركتي بــه منظــور اتصــال و هــم افزايــي
فعاليتهــاي مســئوليت اجتماعــي شــركتي بــه
ديگــر فرايندهــاي درون ســازماني
* اولویــت و انتخــاب فعالیتهــای مســئولیت
اجتماعــی شــرکتی کــه بیشــترین ارزش افــزوده را
مــی توانــد بــرای بانــک بــه همــراه آورد
بررســی سیاســتها و اقــدام هــای
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در حــوزه
هــای هــدف بانــک کردیــت ســوئیس:
 -۱ناتوانــان جســمی :از فعالیــت هایــی کــه
بانــک کردیــت ســوئیس در راســتای مســئولیت
اجتماعــی انجــام مــی دهــد بــه اســتخدام
افــراد دارای ناتوانــی جســمی اســت .ایــن بانــک

در اســتخدام کارکنــان فرصــت هــای برابــر و
منصفانــه بــرای افــراد دارای ناتوانــی جســمی در
نظــر مــی گیــرد و از کســانی کــه در طــول دوره
کار خــود ناتــوان شــده انــد نیــز حمایــت مــی
کنــد .ایــن بانــک در انگســتان یــک ابتــکار عمــل
جدیــد بــا عنــوان مجمــع حمایــت از ناتوانــان بــه
راه انداختــه اســت .
یکــی دیگــر از فعالیــت هــای ایــن مجمــع آگاه
ســازی نســبت بــه ناتوانــی جســمی اســت و
محیطــی را فراهــم مــی کنــد کــه در آن کارکنــان
ناتــوان حمایــت مــی شــوند و فرصــت مــی یابنــد
از همــه پتانســیل هــای خــود بــه نحــو احســن
اســتفاده کننــد.
 -۲برنامــه ســرمایه گــذاری موثــر10 :
ســال فعالیــت در زمینــه اقتصــاد خــرد ،برنامــه
ســرمایه گــذاری موثــر پیــش از هــر چیــز در
زمینــه اقتصــاد خــرد فعالیــت مــی کنــد .ایــن
ســرمایه گــذاری هــا معمــوال مختــص کســانی
اســت کــه بــه لحــاظ اقتصــادی دچــار مشــکل
هســتند و در کشــورهای در حــال توســعه بــه ســر
مــی برنــد .ایــن افــراد بــه ایــن وســیله از وام های
کوچــک ،بیمــه و دیگــر محصــوالت و خدمــات
مالــی بهــره منــد مــی شــوند در نتیجــه آنهــا
هــم مــی تواننــد کســب و کارهــای کوچــک راه
بیندازنــد و از حداقــل معیشــت برخــوردار گردنــد.
ســال  2012دهمیــن ســالگرد فعالیــت کردیــت
ســوئیس در زمینــه اقتصــاد خــرد بــود .اقتصــاد
خــرد همچنیــن یکــی از راه هــای موثــر بــرای
رســیدن بــه اهــداف توســعه هــزاره ســازمان ملــل
اســت.
تعهــدات اقتصــاد خــرد در ایــن بانــک اولیــن
بــار در ســال  2002آغــاز گردیــد .ایــن بانــک
در ســال  2002در بنیانگــذاری یــک شــرکت
ســرمایه گــذاری اجتماعــی بــا عنــوان ســرمایه
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گــذاری مســئولیت اجتماعــی در زوریــخ مشــارکت
نمــود .در طــول دهــه ای کــه گذشــت ،کردیــت
ســوئیس همــکاری هــای مســتحکمی در ایــن
زمینــه شــکل داده اســت و عــاوه بــر ایجــاد
مزایــای اجتماعــی و زیســت محیطــی ،راه هــای
خالقانــه ای بــرای تولیــد ســود مالــی یافتــه
اســت .تــا بــه امــروز بیــش از  2.2ملیــون نفــر در
انتهــای هــرم درآمــدی بــا اســتفاده از ایــن ابتــکار
عمــل هــا از خدمــات مالــی ایــن بانــک بهــره
منــد شــده انــد.
کردیــت ســوئیس همچنــان خالقیت هــا و ابتکار
عمــل هــای خــود را بــا مهــارت و تخصــص و
منابــع خــود مــی آمیــزد تــا بــرای مشــتریان خــود،
موسســات اقتصــاد خــرد و صاحبــان بنــگاه هــای
کوچــک ارزش ماندنــی ایجــاد کنــد و در نهایــت
فرصــت هــای مالــی را بــرای همــه انســان هــا
ممکــن ســازد .تقریبــا دو ســوم جمعیــت دنیــا
همچنــان از دسترســی بــه خدمــات مالــی محــروم
هســتند و بانــک کردیــت ســوئیس بــه دنبــال
بهبــود ایــن وضعیــت اســت.
کســانی کــه در تــه هــرم درآمــدی قــرار دارنــد
احتیاجــات مختلفــی دارنــد کــه از خدمــات مالــی
هــم فراتــر مــی رود و در نتیجــه کردیــت ســوئیس
اهــداف دیگــر نظیــر تولیــد محصــول ،پژوهــش و
ظرفیــت ســازی در زمینــه هــای و حــوزه هــای
جدیــد و تــازه مثــل آمــوزش ،کشــاورزی ،تغذیــه
و ســامت و انــرژی را نیــز مــد نظــر قــرار داده
اســت .موسســه پژوهشــی کردیــت ســوئیس و
بنیــاد ســکواب بــرای کارآفرینــی اجتماعــی مقالــه
ای در ایــن زمینــه بــا عنــوان بازتعریــف ســود
توســط کارآفرینــی اجتماعــی منتشــر کــرده انــد،
ایــن مقالــه در مجمــع جهانــی اقتصــاد در داوس
در ســال  2012ارایــه گردیــد.
 -۳تولیــد بــرق روی بــام :پیشــرفت در
بخــش تولیــد انــرژی خورشــیدی ،توزیــع انــرژی
خورشــیدی را بــرای مشــتریان قابــل دســترس
تــر کــرده اســت .اســتفاده از بــرق خورشــیدی
در ایــاالت متحــده رو بــه گســترش اســت و
مــی توانــد چشــم انــداز مصــرف انــرژی را بــه
کلــی عــوض کنــد .بانــک کردیــت ســویس در

ایــن زمینــه فعــال و پیــش قــدم بــوده اســت
و بــا مدیریــت مالــی شــرکت هــای نصــب و
راه انــدازی ،از خریــد و نصــب هــزاران سیســتم
خورشــیدی ،حمایــت کــرده اســت .سیســتم هــای
تولیــدی شــرکت های سیســتم خورشــیدی ســان
ران و ســوالر ســیتی معمــوال قیمــت هــای خیلــی
باالیــی بــرای منــازل و کســب و کارهــا ندارنــد و
مشــتریان بــه یــاری کردیــت ســوئیس مــی توانند
بــا راحتــی بیشــتری نســبت بــه گذشــته از ایــن
منبــع انــرژی جدیــد اســتفاده کننــد.
 -۴مشــکالت جوانــان :بانــک کردیــت
ســوئیس نقــش جوانــان را در شــکل بخشــیدن
بــه آینــده مــی دانــد و در نتیجــه برقــراری ارتبــاط
بــا ایــن نســل بــرای ایــن بانــک امــری مهــم
بــه حســاب مــی آیــد .در نتیجــه ایــن بانــک در
ســال  2010پیمایشــی بــا عنــوان یــوت بارومیتــر
(ســنجش جوانــان) آغــاز کــرد کــه نمونــه آن
افــراد بیــن  16تــا  25ســال در ســوئیس ،آمریــکا
و برزیــل بودنــد.
ایــن پیمایــش بــرای ارزیابــی نظــرات افــراد
دربــاره مســایل مختلــف برگــزار شــد .از مشــارکت
کننــدگان خواســته شــد بــه ســواالتی دربــاره
خوشــبینی بــه آینــده ،نگــرش بــه کار و پــول،
آگاهــی نســبت بــه مســایل سیاســی و مشــکالت

اجتماعــی و ارزش هــای شــخصی پاســخ بدهنــد.
علــی رغــم تفــاوت هــای فرهنگــی و بــا وجــود
اینکــه پیمایــش در زمــان یکــی از بزرگتریــن
بحــران هــای مالــی جهــان برگــزار شــده اســت،
پاســخ گویــان هــر  3کشــور نســبت بــه آینــده
احســاس خوشــبینی داشــتند .آنهــا هچنیــن
بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود بــه کار و تــاش
گرایــش داشــتند .در عیــن حــال ایــن پیمایــش
نشــان داد کــه خانــواده ،دوســتان و ویژگــی
هــای مثبــت فــردی چــون صداقــت و وفــاداری
بــرای پاســخگویان از امــور بســیار مهــم اســت.
اطالعاتــی کــه کردیــت ســوئیس از ایــن پیمایش
بــه دســت آورده اســت بــه آن کمــک مــی کنــد
کــه از جزییــات نیازهــای مشــتریان و کارکنــان
جوانتــر بــا خبــر شــود و در نتیجــه بهتــر بــه آن
نیازهــا پاســخ گویــد.
 -۵آمــوزش :کردیــت ســوئیس معتقــد اســت
آمــوزش بــرای تضمیــن ثبــات اجتماعــی و رشــد
اقتصــادی حیاتــی اســت .در نتیجــه ایــن بانــک
از ســازمان هــای همــکار برگزیــده بــا هــدف
دسترســی بــه آمــوزش و بهبــود فرصــت هــای
تحصیلــی حمایــت مــی کنــد و همچنیــن بــا
برنامــه ابتــکار عمــل جهانــی آمــوزش کــه از
ســال  2008آغــاز شــده اســت نیــز همــکاری
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مــی کنــد .در حمایــت از برنامــه هــای آموزشــی
اهــداف توســعه هــزاره ســازمان ملــل ،هــدف
بانــک فراهــم کــردن دسترســی  45000کــودک
و نوجــوان بــه آمــوزش بــا کیفیــت اســت .در
طــول  5ســال گذشــته بانــک موفــق شــده حتــی
از عــدد هــدف خــود هــم فراتــر رود و در ایــن راه
بــا  6ســازمان بیــن المللــی دیگــر همــکاری نموده
اســت.
 -۶برنامــه علــم ،تکنولــوژی ،مهندســی
و ریاضــی :یکــی از برنامــه هــای حمایــت از
علــم و آمــوزش ،برنامــه اســتم (علــم ،تکنولــوژی،
مهندســی و ریاضــی) بــوده اســت کــه توســط
ســازمان همــکار بانــک کردیــس ســوئیس یعنــی
وورلدفانــد در برزیــل برگــزار شــده اســت .از همــان
ابتــدا یکــی از اصلــی تریــن حامیــان برنامــه ،بانک
کردیــت ســوئیس بــوده اســت کــه وظیفــه آموزش
معلمیــن را برعهــده داشــته اســت .معلمــان برنامــه
اســتم را بــا اســتفاده از آمــوزش کردیــت ســوئیس
بــا کیفیــت بهتــر پیــاده مــی کننــد .ایــن برنامــه
بــه ایــن دلیــل در برزیــل برگــزار مــی شــود کــه
سیســتم آموزشــی ایــن کشــور در حــال حاضــر
نمــی توانــد نیــروی کار مناســب بــازار و در جهــت
رشــد پایــدار تربیــت کنــد .برنامــه اســتم چنــان
مــورد تقاضــا واقــع شــد کــه بعــد از یــک ســال 21
مدرســه را تحــت پوشــش قــرار داد و اکنــون جــزو
برنامــه رســمی ایــن مــدارس بــه شــمار مــی رود.
 -۷داوطلبــی کارکنــان :بانــک کردیــت
ســویس بــا بســیاری از ســازمانهای برگزیــده در
همــه مناطــق فعالیــت خــود همــکاری دارد و
برنامه-هــای داوطلبــی کارکنــان نیــز جــزوی از
ایــن همــکاری هــا بــه شــمار مــی رونــد .در ســال
 2012ایــن بانــک روی برنامــه هــای داوطلبــی ای
تمرکــز کــرده اســت کــه منجــر بــه انتقــال دانــش
و مهــارت از بانــک بــه ســازمان هــای همــکار
شــده اســت .در راســتای داوطلبــی کارکنــان ،ایــن
بانــک در ســال  2010برنامــه شــهروندی جهانــی
را بنیــان نهــاد .طبــق برنامــه شــهروندی جهانــی

کارکنــان بانــک مــی تواننــد در کشــورهای دیگری
در ســازمان هــای همــکار بــا بانــک کــه در زمینــه
هــای آمــوزش و اقتصــاد خــرد فعــال هســتند،
حضــور یابنــد و مهــارت و تخصــص خــود را بــرای
ظرفیــت ســازی بیشــتر در اختیــار ایــن ســازمان ها
قــرار بدهنــد .برنامــه شــهروندی جهانــی فرصــت
هــای داوطلبــی حرفــه ای و شــخصی بــی ســابقه
ای را در اختیــار کارکنــان بانــک قــرار داده اســت
کــه مــی توانــد بــه کار متعــارف آنهــا در بانــک
هــم کمــک کنــد .ایــن برنامــه همچنیــن باعــث
مــی شــود کارکنــان نقــاط مختلــف دنیــا در کنــار
یکدیگــر قــرار بگیرنــد و همــکاری هــای میــان
منطقــه ای نیــز تقویــت مــی شــود.
در ســال  2012شــمار داوطلبیــن برنامه شــهروندی
جهانــی از  31نفــر بــه  44نفــر افزایــش یافــت34 .
نفــر از داوطلبیــن بــه  18کشــور مختلــف بــرای
همــکاری بــا ســازمان هــای آموزشــی فرســتاده
شــدند و تعــداد  10داوطلــب نیــز بــرای همــکاری
بــا موسســات اقتصــاد خــرد در  4کشــور مختلــف
فرســتاده شــدند .دوره فعالیــت ایــن داوطلبیــن 3
مــاه بــود.
 -۸همــکاری بــا گالــری ملــی :کردیــت
ســوئیس بــا همــکاری گالــری ملــی پــروژه هــای
مختلفــی را اجــرا مــی کننــد .در اکتبــر ســال 2012
ایــن دو ســازمان بــا همــکاری یکدیگــر و موسســه
ســنترپوینت دو کارگاه تخصصــی بــرای  30نفــر از
جوانــان  16تــا  25ســاله برگــزار کردنــد .هنرمندی
بــه نــام دیــو لویــس در ایــن کارگاه هــا تدریــس
کــرد کــه خــود پیــش از ایــن در گالــری ملــی
نمایشــگاهی بــا عنــوان فریفتــه هنــر :گذشــته
و حــال عکاســی برگــزار کــرده بــود .کارگاههــا
بــرای آمــوزش نــکات کلیــدی و کشــف رویــه
خــاق مشــارکت کننــدگان طراحــی شــده بودنــد
تــا در نهایــت از طریــق هنــر ،اعتمــاد بــه نفــس
آنهــا را بهبــود بخشــند .کردیــت ســویس و گالــری
ملــی کارگاه هــای مشــابهی بــا همــکاری یکدیگــر
بــرای انجمــن بیمــاران آلزایمــری ،بنیــاد کــودک،
مــدارس همــکار بانــک و دیگــر خیریــه هــا برگــزار

کــرده انــد.
 -۹پــروژه کــرم شــب تــاب :ایــن پــروژه
کــه در ابتــدای ســال  2012کلیــد خــورده اســت،
یــک ســکوی آنالیــن فراهــم مــی کنــد کــه
دانشــجویان نزدیــک بــه فــارغ التحصیلــی از
طریــق آن فرصــت مــی یابنــد بــا اندیشــمندان
نامــدار ،برنــدگان جایــزه نوبــل و همچنیــن
حامیــان مالــی ارتبــاط برقــرار کننــد .ایــن پــروژه
بــه مشــارکت کننــدگان اجــازه مــی دهــد ایــده هــا
و خالقیــت هــای خــود را بــا یکدیگــر در میــان
بگذارنــد و انجمنــی فراهــم مــی کنــد کــه در
آن افــراد مــی تواننــد بــه مباحثــه هــای ســازنده
بپردازنــد .کردیــت ســویس یکــی از بنیانگــذاران
ایــن پــروژه اســت و ســه مســابقه مقالــه در 2012
برگــزار کــرده اســت کــه اولیــن آنهــا مســابقه
رهبــران نوظهــور در ژانویــه  2012بــود 3 .داوطلب
اول بــه کنفرانــس ســرمایه گــذاری آســیایی در
هنــگ کنــگ دعــوت شــدند.
 -۱۰حمایــت از موســیقی :بانــک کردیــت
ســوئیس از ســال  2000از موســیقیدانان جــوان بــا
اســتعداد بــه وســیله برگــزاری دو جایــزه هنرمنــد
جــوان کردیــت ســوئیس و پریکــس کردیــت
ســویس در ســالهای متنــاوب ،حمایــت و تشــویق
بــه عمــل مــی آورد .در ســال  2012ویلــده فرنگ،
ویولونیســت نــوروژی جایــزه هنرمنــد جــوان را
از آن خــود کــرد و  75000فرانــک ســوئیس بــه
همــراه فرصــت نوازندگــی در کنســرت فســتیوال
تابســتانی گــروه فیــل هارمونیــک ویــن را بــرد.
همچنیــن مرحلــه نهایــی جایــزه دیگــر در ســال
 2013بــه صــورت مشــترک توســط الرا اشــمید
نوازنــده رکــوردر آلمانــی و
پابلــو بــاراگان کالرینــت
نــواز اســپانیایی بــرده
شــد .بنیــاد کردیــت
ســوئیس حامــی مالــی
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رفاتکپیچ

بستر حمایتی بانک رفاه از استارتاپ ها

دانســتنی آنالیــن /مریــم شــقاقی :بــا بزرگتــر شــدن صنایــع در
کشــورهای مختلــف بــه همــان انــدازه موضــوع منابــع انســانی و اشــتغال رشــد
کــرد و تبدیــل بــه یکــی از بحــران هــای قــرن  ۲۱شــد.
نداشــتن شــغل یکــی از مهــم تریــن دغدغــه هــای قــرن اخیــر اســت کــه
راه حــل هــای برطــرف کــردن آن بــه صــورت مقطعــی بــوده و هیچکــدام
نتوانســتند بــه صــورت ریشــه ای ایــن مشــکل را برطــرف کننــد .ایــن موضــوع
باعــث عملکــرد منفــی در توســعه ی کشــورها شــده و مســائل زیــادی را بــرای
آنهــا ایجــاد کــرده زیــرا تأمیــن منابــع انســانی و ایجــاد بســتر حمایتــی یکــی از
اولیــن نیازهــای بالندگــی اقتصــادی اســت.
بــه گــزارش دانســتنی اقتصــاد بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک رفــاه در حــال
حاضــر یکــی از سیاســت هــای پیــش روی هــر دولتــی مطالعــه عوامــل مؤثــر
در بحــث اشــتغال و راه هــای ایجــاد آن اســت و بــرای آن بیشــتر از هــر زمــان
دیگــری وقــت مــی گذارنــد .جمعیــت بــاالی فــارغ التحصیــل کشــور در ســال
هــای اخیــر موجــی از نگرانــی را بــه جهــت فراهــم نبــودن مناصــب و جایــگاه
شــغلی بــه وجــود آورده و بیــکاری قشــر تحصیــل کــرده در کنــار ســایر مســائل
کشــور بیشــترین دغدغــه ی خانــواده هاســت.
هدایــت نیــروی کار بــه بخــش خصوصــی بــا توجــه بــه فراهــم نبــودن جــذب
همــه ی تحصیــل کــردگان دانشــگاهی در بخــش دولتــی یکــی از راهکارهــای
اساســی بــرای حــل مســئله ی اقتصــاد در کشــور اســت امــا آیــا ایــن بخــش
بــه انــدازه ی کافــی منابــع مالــی و موقعیــت دارد کــه بتوانــد ایــن معضــل را
پوشــش دهــد و آن را مرتفــع کنــد؟
منطقــی تریــن و واقعــی تریــن جــواب بــه ایــن مســئله خیــر اســت .زیــرا بــا
توجــه بــه رقابــت بخــش هــای دولتــی و خصوصــی بــا هــم شــاهد قلــع و
قمــع شــدن بســیاری از منابــع در چندســال اخیــر بودیــم کــه ایــن موضــوع بــه
تعطیلــی بســیاری از کارگاه هــای خصوصــی منجــر شــده کــه خــودش یــک
بحــران جــدی تلقــی مــی شــود.
محــور انتقــادات در زمینــه ی اشــتغال بــه فضــای آموزشــی مرتبــط مــی شــود

زیــرا مهــارت آمــوزی در کمتریــن ســطح ممکــن در آنهــا صــورت مــی گیــرد و
بیشــترین نیــروی کار نیــز از همیــن فضــا بــه جامعــه تزریــق مــی شــود .البتــه
برنامــه ریــزی کالن نیــز در ایــن مــورد نقــش مؤثــری دارد زیــرا هنــوز بــا توجه
بــه درک بحــران اشــتغال در کشــور هماهنگــی درســتی بیــن نیــاز اشــتغال
کشــور و رشــته هــای موجــود در دانشــگاه وجــود نــدارد.
کافــی بــودن منابــع اطالعاتــی مــورد تدریــس در دانشــگاه هــا بــا مهــارت های
مــورد نیــاز در جامعــه مهــم تریــن موضوعــی اســت کــه پرداختــن بــه آنهــا
مــی توانــد تفــاوت اساســی را باعــث گــردد امــا ایــن موضــوع اتفــاق نیفتــاده
و همچنــان کــج دار و مریــز در پــی ســرازیر کــردن نیــروی کار بــه جامعــه
هســتیم بــی آنکــه برنامــه ی روشــنی در ایــن مــورد حســاس ارائــه کنیــم.
راه انــدازی اســتارت آپ هــا یکــی از راهکارهایــی هســتند کــه ضمــن
بــه دســت گیــری نبــض اشــتغال در دنیــا دریچــه ی تــازه ای از فنــاوری و ارائه
ی خدمــات را بــاز کــرده انــد .پرداختــن بــه موضــوع اســتارت آپ هــا از ایــن
جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه برخــی از آنهــا بــا صــرف منابــع انــدک امــا
ثمــره ی زیــاد موجــی از اشــتغال زایــی را در کشــور بــه وجــود آورده انــد و هنوز
فضــای کافــی جهــت ایجــاد ،توســعه و بهــره وری آنهــا در کشــور مهیاســت.
بانــک رفــاه در جهــت حمایــت از تولیــد و نیــز بــه کار گرفتــن ایــده هــای
خــاق در زمینــه ی فیــن تــک و ســامت از صاحبــان ایــده در ایــن زمینــه
دعــوت مــی کنــد تــا ایــده هــای خــود را در رویــداد رفاتــک پیــچ معرفــی کننــد
تــا ضمــن برخــورداری از هدایــای نفیــس بســتر حمایتــی بــرای آنــان فراهــم
گــردد.
بــدون شــک چنیــن حمایتــی زمینــه ســاز حمایت ســایر ســازمان هــا از موضوع
اشــتغال زایــی در زمینــه ی ایــده هــای خالقانــه و اســتارتاپی اســت کــه مــی
توانــد بــا نــگاه درســت موضــوع اشــتغال جوانــان را برطــرف کنــد کــه ایــن
موضــوع مســئولیت هــای اجتماعــی بانــک رفــاه و نــگاه اســتراتژیک بــه
بحــث آینــده نگــری را نشــانه مــی رود و بایــد بــه مدیــران بانــک رفــاه کــه
مــی تواننــد بــا ایــن حرکــت رفــاه جوانــان را فراهــم کننــد خداقــوت گفــت.
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ماده  ۱۷۲مالیات
راهکاری برای جلب اعتماد مردم

احمدبختیاری
کارشناس امور مالی و مالیاتی

بــر اســاس مــاده  ۱۷۲قانــون مالیــات هــای مســتقیم کشــور ،صددرصــد
وجوهــی کــه بــه حســابهای تعییــن شــده از طــرف دولــت بــه منظــور
بازســازی یــا کمــک و نظایــر آن بــه صــورت بالعــوض پرداخــت میشــود
و همچنیــن وجــوه پرداختــی یــا تخصیصــی و یــا کمکهــای غیــر نقــدی
بالعــوض اشــخاص اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی جهــت تعمیــر ،تجهیــز،
احــداث و یــا تکمیــل مــدارس ،دانشــگاهها ،مراکــز آمــوزش عالــی و
مراکــز بهداشــتی و درمانــی و یــا اردوگاه هــای تربیتــی و آسایشــگاه هــا
و مراکــز بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و جمعیــت هــال
احمــر و کتابخانــه و مراکــز فرهنگــی و هنــری (دولتــی) طبــق ضوابطــی
کــه توســط وزارتخانههــای آمــوزش و پــرورش ،علــوم ،تحقیقــات و فــن
آوری ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و امــور اقتصــادی و دارایــی
تعییــن میشــود ،از درآمــد مشــمول مالیــات عملکــرد ســال پرداخــت
منبعــی کــه مــودی انتخــاب خواهــد کــرد قابــل کســر اســت.
ایــن مــاده قانونــی در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت هــا را بــر ایــن
داشــته تــا بــا مشــارکت در برخــی پــروژه هــا بتواننــد مالیــات خــود را
کاهــش دهنــد .امــا اینکــه چگونــه مــی تــوان از ایــن مــاده قانونــی
اســتفاده کــرد نیــاز بــه توضیحــات خــاص دارد کــه در ایــن مــاده خــاص
بــا اصالحاتــی کــه در ســال  ۶۶بــر آن آوردنــد و در اســفند همــان ســال
بــه تصویــب مجلــس رســید ،آمــده اســت.
در زیــر ایــن اصــاح بیــان مــی شــود « :اصــاح ضوابــط اجرايــي مــاده
 ۱۷۲قانــون ماليــات هــاي مســتقيم مصــوب اســفند مــاه  ۱۳۶۶موضــوع
مــاده  ۵۰قانــون اصــاح مــوادي از قانــون مالياتهــاي مســتقيم مصــوب
 ۱۳۷۱/۲/۷مجلــس شــوراي اســامي
 -1وجوهــي کــه بــه حســابهاي تعييــن شــده از طــرف دولــت بــه منظــور
بازســازي و يــا کمــک و نظائــر آن بــه صــورت بالعــوض پرداخــت مــي
شــود  ،بــا تســليم قبــض بانکــي بــه اداره امــور مالياتــي ذيربــط از درآمــد

مشــمول ماليــات عملکــرد ســال پرداخــت و از منبــع مالياتــي کــه مــودي
انتخــاب خواهــد کــرد کســر مــي گــردد .
 100 -2درصــد وجوهــي کــه توســط موديــان مالياتــي بــرای مصــرف
در امــور مشــروحه زيــر بــه حســابهاي خاصــي کــه در تهــران از طــرف
وزارت يــا ســازمان ذيربــط و در اســتانها از طــرف ادارات کل يا ســازمانهاي
مربــوط و در مــورد دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــي توســط روســاي
آنهــا افتتــاح مــي گــردد واريــز مــي شــود ،از در آمــد مشــمول ماليــات
عملکــرد ســال پرداخــت و از منبــع مالياتــي کــه مــودي انتخــاب خواهــد
کــرد کســر خواهــد شــد.
برداشــت از حســابهاي فــوق بــا امضــاء مشــترک باالتريــن مقــام مســئول
دســتگاه و ذيحســاب مربــوط صــورت مــي پذيــرد و دســتگاه دريافــت
کننــده مکلــف اســت صــورت کمــک هــاي دريافتــي خــود در هــر ســال
را حداکثــر تــا آخــر تيــر مــاه ســال بعــد در تهــران بــه ســازمان امــور
مالياتــي کشــور و در اســتانها بــه اداره کل امــور مالياتــي اســتان تســليم
نمايــد.
مــوارد مصــرف وجــوه واريــزي يــاد شــده عبارتنــد از تعميــر ،تجهيــز،
احــداث و يــا تکميــل آن دســته از مــدارس ،دانشــگاهها  ،مراکــز آمــوزش
عالــي و مراکــز بهداشــتي و درمانــي و يــا اردوگاه هــاي تربيتــي و
آسايشــگاهها  .مراکــز بهزيســتي و کتابخانــه هــا و مراکــز فرهنگــي و
هنــري کــه بودجــه آنهــا بــه وســيله دولــت تاميــن مــي شــود .
 -3وجوهــي کــه جهــت بهداشــت و درمــان و بهزيســتي بيمــاران بــه
انجمــن حمايــت از بيمــاران کليــوي  ،بنيــاد امــور بيماريهــاي خــاص ،
موسســه خيريــه حمايــت از کــودکان مبتــا بــه ســرطان  ،کانــون بهبــود و
پــرورش هموفيليــان ايــران  ،انجمــن امــداد بــه بيمــاران ســرطاني ايــران
( انجمــن امــداد ايــران) و انجمــن حمايــت از بيمــاران ســرطاني يــزد کــه
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مــورد تاييــد وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکي مــي باشــند
پرداخــت مــي شــود  ،مشــروط بــه رعايــت مــوارد ذيــل از درآمــد مشــمول
ماليــات عملکــرد ســال پرداخــت و از منبــع مالياتــي منتخــب مــودي
کســر مــي شــود .
 -۳-۱کمــک هــاي نقــدي موديــان بــه اشــخاص موضــوع ايــن بنــد
حداکثــر تــا  ۲۰درصــد درآمــد مشــمول ماليــات منبــع مالياتــي انتخــاب
شــده مــودي  ،قابــل کســر از در آمــد مشــمول ماليــات عملکــرد ســال
پرداخــت او خواهــد بــود .
 -۳-۲موسســات يــاد شــده (دريافــت کننــده کمــک) مکلفنــد فهرســت
وجــوه دريافتــي هــر مــاه را تــا پايــان مــاه بعــد و بــر اســاس دســتورالعملي
کــه ســازمان امــور مالياتــي کشــور تعييــن و ابــاغ خواهــد نمــود  ،بــه
ســازمان مزبــور اعــام کننــد و وجــوه دريافتــي را بــر اســاس نظــر وزارت
بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکي بــه مصــرف بهداشــت و درمــان و
بهزيســتي بيمــاران مســتمند و تهيــه وســايل پزشــکي مــورد نيــاز مزبــور
برســانند و تائيديــه صــادره از وزارت مذکــور در مــورد صحــت مصــرف
وجــوه دريافتــي هــر ســال را تــا پايــان تيــر مــاه ســال بعــد بــه اداره کل
امــور مالياتــي ذيربــط تســليم نماينــد .
 -۴کمکهــاي اعطائــي غيــر نقــدي جهــت انجــام ایــن امــور در بندهــاي ۲
و  ۳از درآمــد مشــمول ماليــات عملکــرد ســال اعطــاء کســر خواهــد شــد .
 -۵در صورتيکــه امــوال منقــول يــا غيــر منقــول يــا منافــع امــوال بــه
عنــوان کمــک غيــر نقــدي بــه موسســات مذکــور در بندهــاي  ۲و ۳اعطــاء
گــردد  ،ارزش امــوال غيــر منقــول امــوال طبــق نظــر کارشــناس رســمي
دادگســتري بــه تاريــخ انتقــال  ،تقويــم و در مــورد انتقــال امــوال منقــول
مبنــاي محاســبه قيمــت روز اعطــاء آنهــا خواهــد بــود  .و در صورتــي کــه
نســبت بــه مــورد اخيــر بيــن ادارات امــور مالياتــي و اعطــاء کننــدگان راجــع
بــه ميــزان قيمــت اختــاف بــروز نمايــد  ،مرجــع رســيدگي بــه اختــاف
هيئــت ســه نفــري حــل اختــاف مالياتــي خواهــد بــود کــه راي آن قطعــي
و الزم الجــرا بــوده و در ســاير مراجــع مالياتــي قابــل طــرح نخواهــد بــود .
 -۶ادارات امــور مالياتــي بــا دريافــت اصــل قبــوض بانکــي پرداخــت
وجــوه و يــا اصــل گواهينامــه و يــا اســناد تحويــل کمکهــاي غيرنقــدي
و ضبــط آن در پرونــده مالياتــي (در مــورد موسســات موضــوع بنــد  ۳ايــن
ضابطــه بــا کســب تاييديــه از مرجــع ناظــر ذيربــط) مربــوط نســبت بــه
کســر مبالــغ پرداختــي يــا ارزش کمکهــاي غيــر نقــدي از در آمد مشــمول
ماليــات عملکــرد ســال پرداخــت يــا اعطــاء کمــک از منبــع منتخــب
مــودي اقــدام خواهنــد نمــود .

 -۷تاريــخ اجــراي ايــن اصالحيــه از پانزدهــم خردادمــاه ســال ۱۳۸۳
خواهــد بــود .
حــال بایــد راهــکاری بــرای ســوق دادن ایــن معافیــت هــای مالیاتــی بــه
ســمت مشــارکت جامعــه در نظــر گرفــت.
بــه نظــر نگارنــده اگــر ســازمان امــور مالیاتــی راهکارهایــی در نظــر بگیــرد
کــه مالیــات هایــی کــه شــرکت هــا و کارخانــه هــای بــزرگ کــه دارای
ســودهای بــاال هســتند ،بــه صــورت مســتقیم و بــا نظــارت برخــی ارگان
هــای دولتــی و شــبه دولتــی ،در جامعــه تزریــق شــود و بــرای بخــش های
زیربنایــی ماننــد بهداشــت و ارتقــای ســامت ،آمــوزش و توســعه آمــوزش
هــای نویــن ،تهیــه صنایــع تبدیلــی در بخــش هــای کشــاورزی و باغــات
و دیگــر امــور اجتماعــی کــه بــه ارتقــا ســامت و رفــاه اجتماعــی مــی
انجامــد هزینــه شــود ،بــه مقصــودی کــه مــد نظــر دولــت اســت بــدون
بروکراســی اداری خواهیــم رســید.
البتــه در ایــن مهــم بایــد ارگان هــای نظارتــی نقــش پررنــگ و بــدون
اغماضــی داشــته باشــند تــا ایــن موضــوع بــه انحــراف نــرود و منشــا برخی
ســوء اســتفاده هــا نشــود.
از ســویی دیگــر نــگاه مشــارکتی بــه مالیــات هــر چنــد کــه الــزام قانونــی
محســوب مــی شــود ،مــی توانــد موجبــات اعتمــاد صاحبــان مشــاغل و
صنایــع را بــه حاکمیــت ایجــاد کنــد .نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن
موضــوع هــم کاهــش فــرار مالیاتــی اســت کــه متاســفانه در جامعــه مــا
بســیار شــایع اســت.
در ایــن میــان نــگاه دولــت و شــفاف ســازی در هزینــه کــرد مالیــات هــا
هــم مــی توانــد اعتمــاد عمومــی را بــه پرداخــت آن ایجــاد کنــد .اگــر
هزینــه کردهــای مالیــات دریافــت شــده از مودیــان در بخــش هــای
مختلــف آموزشــی ،بهداشــتی ،فرهنگــی و عمرانــی نمــود مشــخص داشــته
باشــد ،بــه طــور حتــم رضایــت عمومــی بــرای پرداخــت مالیــات بــه وجــود
مــی آیــد.
چــه دولــت و چــه صاحبــان مشــاغل هــر یــک اگــر درامدهــای حاصــل از
مالیــات را طــوری هزینــه کننــد کــه در مــردم تغییــر را حــس کننــد،بــه
طــور حتــم ســطح مشــارکت افزایــش پیــدا کــرده و خــود مــردم در مقابــل
فــرار کننــدگان از مالیــات مــی ایســتند.
پــس بــرای تحقــق مــاده  ۱۷۲قانــون مالیات هــای مســتقیم کشــور ،باید
ابتــدا دولــت شــفاف ســازی در هزینــه کردهــا داشــته باشــد تــا به واســطه
آن بتــوان صاحبــان مشــاغل و صنایــع اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی را بــه
ایــن ســمت ســوق داد.
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مدیر برنامه ریزی و نظارت ســازه گســتر سایپا:

پویش ملی بومی سازی قطعات خودرو نگاه ملی می طلبد
دانســتنی آنالیــن /یــاس اســماعیلی :پویــش ملــی بومــی
ســازی قطعــات وارداتــی ارزبــر کــه از اردیبهشــت امســال فراخــوان
آن از ســوی دو گــروه بــزرگ خودروســازی ســایپا و ایــران خــودرو
اعــام شــد ،طرحــی ملــی اســت کــه بــا پشــتیبانی وزارت صنعــت،
معــدن و تجــارت در کشــور در حــال انجــام اســت.
ایــن پویــش ملــی بــا برگــزاری نمایشــگاه در ســازه گسترســایپا و
ســاپکو آغــاز شــده اســت .در ایــن نمایشــگاه قطعــات وارداتــی کــه
بــه خــروج ارز منجــر مــی شــود ،در معــرض دیــد عمــوم قــرار داده
شــده اســت تــا صاحبــان صنایــع ،قطعــه ســازان ،صاحبــان ایــده،
نخبــگان و طراحــان صنعتــی بتواننــد در بازدیــد از ایــن نمایشــگاه،
بــه کمــک بومــی ســازی قطعــات خودرویــی ایــران بشــتابند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی آنالیــن ،بــرای روشــنتر شــدن
موضــوع و کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره ایــن پویــش بــه ســراغ
علیرضــا افغــان ،مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا
رفتــه و دربــاره ایــن پویــش گفــت و گویــی انجــام داده ایــم کــه
ماحصــل آنــرا در زیــر مــی خوانیــد:
داخلــي ســازی قطعــات از ســال گذشــته مجــددا احيــا
شد
مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا دربــاره پویــش
ملــی بومــی ســازی قطعــات وارداتــی محصــوالت ســایپا مــی گویــد:
آغــاز کار بــه مــرداد و شــهریور ســال گذشــته بــر مــی گــردد .در آن
زمــان بــا خــروج آمریــکا از برجــام و آغــاز تحریــم هــای ظالمانــه
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در کنــار افزایــش قیمــت ارز و مشــکالت آن ،مــا پیــش بینــی مــی
کردیــم کــه روی قطعــات وارداتــی بــه ویــژه قطعــات «هــای تــک»،
دچــار مشــکل شــویم.
علیرضــا افغــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال هــای گذشــته نیــز
کــه شــرایط مناســب تــر بــود ،ســازه گســتر ســایپا بومــی ســازی
قطعــات را در دســتور کار قــرار داده بــود و بــر اســاس برنامــه ریــزی
ســاالنه  10درصــد از ارزبــری محصــوالت تیبــا و پرایــد را بایــد کــم
مــی کــرد ،مــی افزایــد :ایــن موضــوع بــه ویــژه در مــواد اولیــه بســیار
حائــز اهمیــت بــوده اســت .امــا اتفــاق پارســال باعــث شــد کــه تمامی
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قطعــات وارداتــی و غیرداخلــی را شناســایی کــرده و بــرای قــرار
گرفتــن در پروســه ســاخت داخــل ،برنامــه ریــزی دقیقــی بــرای آنهــا
تعریــف کنیــم.
دسته بندی قطعات غیرداخلی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بعــد از شناســایی قطعــات ،آنهــا بــه دو دســته
کلــی تقســیم بنــدی شــدند ،اضافــه مــی کنــد :دســته اول قطعاتــی
بودنــد کــه فقــط نیــاز بــه ســرمایه گــذار داشــتند تــا بتــوان خــط
تولیــد آنهــا را بــر پــا کــرد و بــه تولیــد انبــوه داخلــی رســاند .البیتــه
بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه ایــن ســرمایه گــذاری امــکان
پذیــر اســت امــا ســرمایه ســنگین مــی خواهــد .چراکــه هــم بایــد
دانــش فنــی آن ایجــاد شــود و هــم خریــد تکنولــوژی انجــام گیــرد.
ایــن کارشــناس خودروســازی دربــاره دســته دوم قطعــات کــه نیــاز بــه
بومــی ســازی دارنــد نیــز مــی گویــد :ایــن دســته در حقیقــت مــواد
اولیــه قطعــات هســتند کــه تنهــا مربــوط بــه گــروه خودروســازی
ســایپا و صنعــت خودروســازی نیســت و تقریبــا تمامــی صنایــع بــه
آن وابســته هســتند .بــه عنــوان نمونــه پلیمــر ،فــوالد یــا ورق هــای
مختلــف جــزو مــواد اولیــه ای هســتند کــه در بســیاری از صنایــع
کاربــرد دارنــد.
تمامی بخش ها به طور مشخص تعریف شده است
افغــان بــا اشــاره بــه اینکه بــرای اجــرای کار بــا وزارت صمت جلســات
بســیاری برگــزار شــد ،ادامــه مــی دهــد :مــا تمامــی پــروژه هــای در
دســت اجــرا را مونیتــور و پــروژه هــای جدیــد را هــم تعریــف کردیــم
کــه چــه نــوع ســرمایه گــذاری مــی خواهــد و در چــه ســطحی؟ در
نهایــت هــم بــا حمایــت هایــی کــه از ســوی وزارتخانــه اتفــاق افتــاد
و سیاســت هایــی کــه مدیریــت ارشــد ســایپا در نظــر داشــت ،منجــر
بــه برگــزاری نمایشــگاهی در ســازه گســتر ســایپا شــد تــا قطعــات در
معــرض بازدیــد عمــوم قــرار گیــرد و بــا حمایــت وزارت صمــت ایــن
بومــی ســازی هــم در قطعــات نیمــه ســاخته و هــم در مــواد اولیــه
انجــام شــود.

سرمایه گذار اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا مــی افزایــد:
ســرمایه گــذاری خــارج از گــروه ســایپا ،تــا آنجــا کــه مــن اطــاع
دارم از طــرف وزارت صمــت و بــا حمايــت دولــت محتــرم انجــام مــی
شــود .رقــم هــا و میــزان ســرمایه گــذاری هــا هــم مشــخص شــده
اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :شــرکتی بایــد وارد ایــن موضــوع شــود کــه
عــاوه بــر ســرمایه گــذاری  ،دانــش را نیــز انتقــال دهــد و روی آن
کار کنــد تــا بــه ثمــر برســد .مــا شــرکت هــای ســازنده ای داریــم کــه
مــی تواننــد ایــن کار را انجــام دهــد امــا شــرايط نقدينگــي وبدهــي
بانكــي مانــع از انجــام ســرمايه گــذاري جديــد مــي شــود .شــركت
هــاي دانــش بنيــان نيــز در ايــن زمينــه مــي تواننــد بســيار مثمــر
ثمــر باشــند.
نگاه ملی تضمین پروژه است
افغــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تضمیــن پایــداری حمایــت
عکس :بهرام حسن پور

48
بهار 98

ایــن کارشــناس اضافــه مــی کنــد :پــس مــدت زمــان تمامــی پــروژه
هــا مشــخص اســت .بــر ایــن اســاس اگــر نــگاه ملــي باشــد و
احســاس وظیفــه داشــته باشــیم بایــد بــه نتیجــه مطلــوب برســیم .بــه
عنــوان مثــال بعــد از هشــت ســال کــه از اجبــاری شــدن ایربــک در
خــودرو گذشــته ،اکنــون دیگــر وقــت آن اســت کــه ایــن قطعــه بــه
صــورت کامــل در داخــل تولیــد شــود .بــه ایــن صــورت کل ســرمایه
شــرکت ســرمایه گــذار پــس از  1/5ســال بــر مــی گــردد.
وی دربــاره زمــان اجــرای ایــن بومــی ســازی هــم مــی گویــد :مــا
تمامــی زمــان بنــدی هــا را بــا قطعــه ســازان فعلــی کــه بــا آنهــا کار
مــی کنیــم در آورده ایــم کــه زمــان بنــدی بیــن شــش مــاه تــا یــک
و نیــم ســال اســت .البتــه بایــد ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــت کــه
ایــن قطعــه ســازان تقریبــا دانــش فنــی ایــن قطعــات را دارنــد.
و پشــتیبانی وزارت صمــت و ســایپا چگونــه اســت و آیــا مــی تــوان
امیــدوار بــود کــه بــا تغییــر وزیــر و مدیــران ،پــروژه بــه زمیــن نخــورد؟
بیــان مــی کنــد :ایــن برنامــه هــا بایــد طــوری در وزارتخانــه تدویــن
شــود کــه بــا تغییــرات در آن پــروژه متوقــف نشــود .در حقیقــت بایــد
نــگاه ملــی بــه ایــن پــروژه هــا فراتــر از نــگاه شــخصی باشــد و بــا
نــگاه ملــی بــه آن پرداختــه شــود .بــه نظــر مــن بایــد یــک برنامــه
ملــی کــه فراتــر از شــرکت ســایپا و وزارت خانــه اســت تدویــن شــود
و دولــت مســتقیم حمایــت آنهــا را بــر عهــده بگیــرد تــا ریســک آن
کاهــش پیــدا کنــد تــا شــرکت هــا بــرای حضــور در ایــن پویــش ملــی
رغبــت پیــدا کننــد.
وی مــی افزایــد :از ســوی دیگــر بســیاری از ایــن پــروژه ها بلنــد مدت
نیســتند .حتــی همــان پــروژه هایــی هــم کــه میــزان ســرمایه گــذاری
آنهــا مشــخص شــده و تــوان اجــرای آنهــا بــه دلیــل محدودیــت هــای
نقدينگــي نيســت برنامــه زمــان بنــدی دارد .بــر اســاس برنامــه هــای
تدوینــی پــروژه هــا شــش ماهــه یــا یکســاله هســتند و تنهــا در چنــد
مــورد از پــروژه هــای ســنگین 1/5 ،ســال بــرای آن در نظــر گرفتــه
شــده اســت.

کیفیت قطعات حتما تضمین می شود
افغــان دربــاره کیفیــت قطعــات تولیــد داخــل نیــز معتقــد اســت کــه
کیفیــت قطعــات بایــد تــک بــه تــک مــورد بررســی قــرار گیــرد و
در ادامــه مــی گویــد :اینکــه کلــی گفتــه مــی شــود قطعــات داخلــی
خــوب نیســت را قبــول نــدارم .بــه عنــوان مثــال در صورتــي كــه
قطعــه اي مطابــق بــا نمونــه  CKDدر داخــل کشــور ســاخته شــود
و ايراداتــي در نمونــه اصلــي هــم وجــود دارد کــه شــايد همــراه بــا
ســاخت داخــل برطــرف كــردن آن ايرادهــا امــكان پذيــر نباشــد و
مرحلــه بهبــود كيفيــت صــورت پذيــرد.
صاحبان ایده را به شرکت ها معرفی می کنیم
مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت ســازه گســتر ســایپا دربــاره حمایــت
ســایپا از کســانی کــه مــی تواننــد ایــن قطعــات را طراحــی کننــد ،امــا
ســرمایه تولیــد آنــرا ندارنــد ،مــی گویــد :بــه طــور قطــع ایــن نخبــگان
از حمایــت ســایپا برخــوردار مــی شــوند .مــا مــی توانیــم ایــن افــراد را
بــه شــرکت هایــی کــه مــی خواهنــد فعالیــت داشــته باشــند ،معرفــی
کنیــم اگــر طــرح آنهــا قابلیــت اجرایــی داشــت حتمــا مــی تواننــد
فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد و بــه تولیــد انبــوه برســانند.
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بچه هایی که کودکی نکرده بزرگ شدند

بازدید کودکان کار
از ایران خودرو

دانســتنی آنالین/جمشــیدی۲۴ :
کــودک کار کــه زیــر پوشــش انجمــن
حمایــت از کــودکان کار هســتند بــه
مناســبت روز جهانــي مقابلــه بــا كا ِر
كــودكان ،مهمــان شــرکت ایــران خــودرو
بودنــد و از نزدیــک بــا ایــن کارخانــه
خودرویــی آشــنا شــدند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری دانســتنی
آنالیــن ایــن مهمانــان هفــت دختــر و
 ۱۷پســر و در رده ســنی  ۸تــا  ۱۴ســال
بودنــد کــه يــا اکنــون شــاغل هســتند ،يــا
در گذشــته شــاغل بودنــد و يــا در معــرض
ايــن مشــکل قــرار دارنــد.
مهمانــان كودكانــي بودنــد کــه وقتــي بــه
چهرههايشــان نــگاه ميكــردي تمامــا
كودكــي بــود و كودكــي ،امــا در نــگاه

دخترهــا و دســتان پســرها ،ميشــد بــه
راحتــي رنــج حاصــل از مســئوليتي دشــوار
و كار ســخت را مشــاهده كــرد.
بــا دخترهــا كــه حــرف ميــزدي ميــل و
رغبــت زيــادي بــراي بازديــد نداشــتند،
شــايد بــه ايــن دليــل كــه تصــور ميكردنــد
يــك شــركت خودروســاز جاذبــهاي بــراي
دختــران نــدارد ،امــا پســرها كنجــكاو بودنــد
تــا زودتــر ماجراجويــي ايرانخودرويــي را
آغــاز كننــد.
بــراي شــروع بــه مــوزه ايرانخــودرو
رفتيــم .بچههــا بــا ديــدن خودروهــاي
قديمــي بــه وجــد آمدنــد و پــس از شــنیدن
توضیحــات و گرفتــن پاســخ پرســش هــای
خــود هركــدام بــه كنــاري رفتنــد و مشــغول
بازديــد دوبــاره از خودروهــا شــدند.

«گلمحمــدي» ،يكــي از ســه مرب ـي همــراه
كــودكان ،گفــت کــه تمــام بچههــا داراي
خانــواده هســتند ،خانوادههايــي كــه اكثــرا
درگيــر مشــکل اعتيادنــد يــا توانايــي انجــام
كار را ندارنــد ،بــه هميــن دليــل اســت كــه
كــودكان بــراي تاميــن مخــارج خــود و
خانــواده اقــدام بــه فعاليتهــاي درآمــدزا
ميكننــد .وی ادامــه داد :دخترهــا بیشــتر
كارهــاي خانگــي انجــام ميدهنــد و پســرها
بيــرون از خانــه مشــغولاند .تعــدادي
از والديــن هــم بــراي كســب درآمــد در
ســاختمان انجمــن كارهايــي ماننــد آشــپزي
يــا نگهبانــي انجــام ميدهنــد و ماهانــه
مبلغــي را بــه عنــوان دســتمزد دريافــت
ميكننــد .
ایــن مربــی بــا اشــاره بــه اینکــه كــودكان در
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انجمــن هــم درس ميخواننــد و هــم اگــر
فرصتــي شــد اوقــات فراغتشــان را در آنجــا
ميگذراننــد افــزود :نــه كــودكان توانايــي
پرداخــت هزينههــاي مــدارس دولتــي
را دارنــد و و نــه خانوادههايشــان .بــه
هميــن دليــل اســت كــه ایــن کــودکان در
انجمــن تحصيــل ميكننــد و پــس از آنكــه
بــه یــک ســطح از تحصیــل مــی رســند ،از
ادامــه تحصیــل بــاز مــی ماننــد چــرا کــه
قــدرت پرداخــت هزینــه هــای تحصیــل در
مقاطــع باالتــر را ندارنــد.
گلمحمــدی همچنیــن گفــت :تعــداد انگشــت
شــماري از كــودكان هســتند كــه توانســتهاند
ايــن دوره را طــي كــرده و وارد دانشــگاه
شــوند .هرچنــد ايــن اتفــاق واقعــا نــادر اســت
زيــرا ايــن بچههــا از پــس هزينههــاي
تحصيــل در دانشــگاه بــر نميآينــد.
او از كمبــود روپــوش مدرســه بــراي

كــودكان و نيــاز آنهــا بــه لــوازم التحريــر
و كتــاب انتقــاد کــرد و از نااميــدي برخــي
كــودكان بــراي ادامــه تحصيــل و داشــتن
آينــدهاي خــوب ســخن گفــت.
پــس از مــوزه بــه ســالن پــرس ســه،
بدنهســازي پنــج و مونتــاژ چهــار رفتيــم.
هرچــه بيشــتر زمــان ميگذشــت و بچــه هــا
ســالن هــاي متعــدد را مشــاهده ميكردنــد،
بيشــتر از بازديــد راضــي و خوشــحال
ميشــدند و وقتــي از ميــان دســتگاههاي
پــرس و ُرباتهــا عبــور ميكرديــم بــا
شــور تمــام بــه آنهــا خيــره ميشــدند.
بــه قــول « ُمرســل» كــه دختــري زيبــا
و شــيرين بــود ،كــودكان تصورشــان از
كارخانــه ســاخت ماشــين ،ديــدن آدمهايــي
بــود كــه بخشهــاي مختلــف خــودرو
را بــه هــم پيــچ و مهــره ميكردنــد و
اصــا توقــع ديــدن ايــن همــه ربــات و

ماشــينهاي ســنگين را نداشــتند.
در انتهــاي بازديــد بــه قــدري ايرانخــودرو
توجــه كــودكان را جلــب كــرده بــود كــه
دائــم دربــاره نحــوه كار در شــركت ســوال
ميكردنــد .دخترهــا كــه در ابتــدا تمايلــي
بــراي بازديــد نداشــتند ،ميپرســيدند كــه
چــه درس و رشــتهاي را بايــد بخواننــد تــا در
آينــده بتواننــد كارمنــد ايرانخــودرو شــوند.
پســرها هــم كــه از همــان ابتــدا هيجــان
بازديــد را داشــتند و بــا دقــت تمــام بــه
توضيحــات همــكاران ایــران خــودرو دربــاره
نحــوه ســوار كــردن هريــك از قطعــات بــر
روي خــودرو گــوش ميســپردند .در آخــر
نيــز از مربيهايشــان خواســتند تــا از آنهــا
در كنــار خودروهــا عكــس بگيرنــد و وقتــي
زمــان رفتنشــان رســيد ،برخــاف ابتــداي
ورود ،خنــدان و در نهايــت ادب تشــكر و
خداحافظــي كردنــد.
بــاور اينكــه كــودكان كار تــا ايــن انــدازه آرام
و مــودب بودنــد برايــم كمــي دشــوار بــود
امــا بــه گفتــه مربيشــان ،ايــن بچههــا
بــه دليــل زندگــي در شــرايط ســخت و
محيــط خانوادگــي كــه هنــوز بــر اصــل
پــدر ســاالري پايبنــد اســت ،يــاد گرفتهانــد
كــه مطيــع و قانــع باشــند .كودكانــي كــه
تقريبــا هــر روز توســط والدينشــان تنبيــه
بدنــي ميشــوند؛ تــن بــه كار زود هنــگام
ميدهنــد امــا شــب كــه ميشــود طبــق
عــادت بزرگســاالن ،بــا دســتاني پــر بــه
خانــه بــاز ميگردنــد.
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منشورمسئولیتاجتماعی
وزارت راه و شهرسازی

تحقــق توســعهی پایــدار مســتلزم پایبنــدی عمومــی بــه اصــول
هدايــت و مداخلــهی مســئوالنه در اجتمــاع و محیــط زیســت
اســت .وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یــک شــهروند
ســازمانی ،بــه اهمیــت آثــار و پیامدهــای اقدامــات خــود در
اجتماعــات انســانی و محیــط زیســت آگاه بــوده و بــه موجــب
منشــور حاضــر پایبنــدیاش را بــه اصــول و ارزشهــای اساســی
هدايــت و مداخلــهی مســئوالنه در حــوزهی ماموریــت و وظایــف
خــود و ســازمانها و شــرکتهای تابعــه اعــام م ـیدارد .اصــول
و ارزشهــای یادشــده ،مبانــی مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و
شهرســازی را در قبــال فرهنــگ ،جامعــه و محیطزیســت شــکل
ميدهــد و چارچوبــی جدیــد بــرای ارزیابــی ایــن دســتگاه از

مســئوليت اجتماعــي ،عبــارت اســت از تمايــل
يــک ســازمان بــه مــد نظــر قــرار دادن مالحظــات
اخالقــي ،اجتماعــي و زيســتمحيطي در
تصميمگي ريهــاي ســازماني و پاســخگويي
نســبت بــه تأثيــر فعاليتهــا و تصميمــات خــود
بــر جامعــه و محيــط زيســت.
ســازمان ،مجموعــهي هدفمنــدی اســت بــا
ماموریتــي خــاص و دارای مرزهــا و حــدودی کــه
آن را از محیــط خــود جــدا میســازد .در اينجــا،
منظــور از ســازمان ،ســتاد وزارتخانــه و كليــه
شــركتها و ســازمانهاي تابعــه هســتند.
محیطزیســت( ،شــامل زميــن ،آب ،هــوا ،اتمســفر،
گیاهــان و موجــودات زنــده) بــه همــه عرصههايي
گفتــه میشــود کــه در آنهــا زندگــی جریــان دارد
و بــر بقــا و رشــد ســاكنان آن تأثیــر میگــذارد.
مشــتري ،بــه ســازمان يــا فــردي گفتــه ميشــود
كــه محصــول يــا خدمــات دريافــت ميكنــد.
در اينجــا ،منظــور از ســازمان ،مؤسســات
دولتــي ،شــرکا ،تأمينکننــدگان كاالهــا و
خدمــات ،پيمانــكاران ،رقبــا ،نهادهــاي حرفــهاي
و انجمنهايــي اســت کــه ســازمانها در آنهــا
عضويــت دارنــد.
جامعــه ،بــه مجموع ـهای از افــراد گفتــه ميشــود
ص
کــه بــا نظامــات و ســنن و آداب و قوانیــن خــا 
بــه یکدیگــر پیونــد خــورده ،زندگــی دســته جمعی
دارنــد و معمــو ًال در ســرزمين معينــى زندگــى
مىکننــد.

اثربخشــی و مطلوبیــت اقدامــات و فعالیتهــای آن خواهــد بــود.
مســئولیت اجتماعــی وزارت راه و شهرســازی ایجــاب میکنــد کــه
در ارتبــاط خــود بــا مشــتریان ،اجتماعــات محلــی و محیطزیســت
بــه اصــول کلــی شــفافیت ،پاســخگویی ،رفتــار اخالقــی ،احتــرام
بــه منافــع ذینفعــان ،حاکمیــت قانــون و حقــوق شــهروندی پایبنــد
باشــد.مرکز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی به عنــوان بازوی
علمــی وزارت راه و شهرســازی ،تدوین منشــور مســئولیت اجتماعی
ســازمانی ایــن وزارتخانــه را وظیفــه ذاتــی خــود مــی داند .بــر این
اســاس بخــش مطالعــات اجتماعــی و توســعه پایــدار مرکــز ،طــی
سلســله جلســاتی بــا کارشناســان و اســاتید ایــن حــوزه ،نظــام
نامــه مســئولیت اجتماعــی را تدویــن کــرده اســت.

حوزههاي مسئوليت اجتماعي
 -۱مســئوليتهاي اجتماعــي در ارتبــاط
بــا ســازمان
 ایجــاد محیــط فرهنگــی مناســب در محــلکار بــرای تمریــن و كاربســت مســئولیتهای
اجتماعــی.
 ایجــاد فرصتهــای عادالنــه بــرای ارتقــایســازمانی مبتنــی بــر قوانیــن و مقــررات مصــوب؛
صرفنظــر از قومیــت ،جنســیت ،زبــان و ســایر
ویژگیهــای شــخصی.
 برطــرف کــردن موانــع تحقــق رفتارهــایقانونــی در درون ســازمان و التــزام بــه قانــون.
 بــه رســمیت شــناختن تشــکلهای درونســازمانی و تعامــل ســازنده آنهــا بــا یکدیگــر و  -بهبــود شــرایط ایمنــی و بهداشــت جســمی و
روانــی و تــاش در جهــت کســب اســتانداردهای
برطــرف کــردن موانــع ایجــاد تشــکلها.
 اطمینــان از شــفافیت و نفــی تبعیــض در الزم در ايــن زمينــه ،متناســب بــا محیــط و فــرد.دسترســی آزاد بــه اطالعــات و اجــرای کامــل  -احتــرام بــه حریــم خصوصــی کارکنــان و
حفاظــت از اطالعــات شــخصی آنــان.
قانــون دسترســی بــه اطالعــات.
 ایجــاد فرآیندهــای مناســب جهــت تعامــل میان  -اجــرای ســازوكارهايي کــه گزارشدهــیکارکنــان و مدیریــت بــدون واهمــه از تبعــات هرگونــه تخلــف از سیاسـتهای وزارتخانه ،فســاد
مالــی ،اداری و انــواع ســوء اســتفاده از قــدرت و
منفــي و نتایــج آن.
 اطمینــان از اجــرای کامــل قانــون کار و مقررات جایــگاه ســازمانی را بــدون هــراس از انتقــام یــاپرداخــت حقــوق ،دســتمزدها و نظــام هماهنــگ اخــراج از کار ممکــن ســازد.
 تقویــت احســاس مســئولیت کارکنــان در برابــرپرداخــت.
 شناســایی و رفــع موانــع و مشــکالت ایمنــی وقــوع رشــوه ،فســاد مالــی و اداری در ســازمان ازطریــق آمــوزش ،اطــاعرســانی و سیاس ـتهای
محــل کار.
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تشــویقی.
 -۲مســئوليتهاي اجتماعــي در
ارتبــاط بــا محیــط زیســت
 رعايــت ســبك زندگــي پايــدار و پرهيــزاز خســارت بــه محيــط زيســت و رعايــت
هماهنگــي فعاليتهــا بــا آن
 ارزیابــی آثــار زیســت محیطــی کلیــهفعالیتهــا ،طرحهــا و پــروژههــا و لحــاظ
کــردن هزینـ ه هــای محیطزیســت در ارزیابــی
اقتصــادی طرحهــا و پــروژههــا.
 جبــران خســارتهاي احتمالــي ناشــي ازاجــراي طرحهــا و پروژههــا بــه محیطزیســت.
 کاهــش مصــرف انــرژی و ســرمای ه گــذاریدر جهــت انــرژیهــای تجدیدپذیــر و پــاک و
بــه کارگیــری آن.
 كاهــش مصــرف آب و ســرمايهگذاري درامــر بازيافــت پســابها.
 تعامــل بــا ســازمانهای مــردم نهــاد فعــالدر حــوزه محیــط زیســت.
 جایگزینــی فناوريهــا ،مــواد و مصالــح ســازگاربــا محیــط زیســت (قابــل بازيافــت) بــه جــای
مــوارد مخــرب و آلودهكننــده محیــط زیســت.
 الــزام بــه تدویــن بیانیــه پایــداری زیســتمحیطــی در حــوزه فعالیــت و ارزیابــی آن.
 -۳مســئوليتهاي اجتماعــي در
ارتبــاط بــا مشــتریان
 شناســایی خطرپذيريهــاي (ریســکهای)فســاد و اجــرا و توســعهي سیاســتها و
فعالیتهــای مقابلــه بــا رشــوه و اخــاذی
 -رعایــت شــفافیت در سیاســتهای خریــد،

توزیــع و پیمانــکاری (از جملــه رعایــت زمــان
پاســخگویی بــه درخواســتها بــه صــورت
مکتــوب).
 رعایت حقوق مالکیت مادي و معنوي التــزام بــه قراردادهــا و اجتنــاب از حقــوق واختیــارات یکجانبــه و درج مــوارد ناعادالنــه در
تنظیــم قراردادهــا بــا مشــتریان.
 تقویــت فرهنــگ داوری و نهادهــایمیانجیگــری و مکانیزمهــای حــل اختــاف و
ســازوکارهای تاســیس نهادهــای میانجیگــری.
 اطمینــان یافتــن از تناســب ارائـهي خدمــاتبــا نیازهــای مشــتریان متفــاوت و احتــرام
گذاشــتن بــه ســایق متفــاوت آنــان.
 دفــاع از ســازوکار رقابــت منصفانــه وفعالیتهــای ضــد انحصــار و ضــد دامپینــگ
و دسترســی آزادانــه بــه اطالعــات
 راهنمایــی مشــتریان در اســتفادۀ درســت وبهینــه از خدمــات و ارائــهي اطالعــات الزم،
صحیــح ،قابــل درک در کلیــه ابعــاد بــه آنــان.
همچنیــن ،آگاهــیدادن نســبت بــه خطــرات
احتمالــی و قابــل پیشبینــی مربــوط بــه
اســتفاده از خدمــات.
 شفافســازی ســازوكارهای جبــرانخســارت بــرای ذینفعــان و مشــتریان.
 ارائــه اطالعــات شــفاف و کافــی دربــارهقیمــت (شــامل :کســورات و هزینــه نهایــی)،
شــرایط و هزینــه کاال و خدمــات بــه مشــتریان.
 در نظــر گرفتــن تعرفــۀ یارانـ ه ای بــرای افرادو خانوادههــاي نیازمنــد در تعییــن قیمتهــا و
هزینــ ه ها.
 حمايــت از نهادهــاي حرفــهاي بهعنــوانيــك ســرمايه ملــي در مواقــع درگيــر شــدن

آنهــا بــا بحرانهــاي اقتصــادي
 -۴مســئوليتهاي اجتماعــي در
ارتبــاط بــا جامعــه
در راســتای توســعۀ اجتماعــات محلــی و کمــک
بــه حــل چالشهــای اجتماعــی:
 مشــورت بــا نماینــدگان گروههــای محلــیت هــای
و نهادهــا و ســازمان ،در تعییــن الویــ 
مرتبــط بــا ســرمایه گــذاری اجتماعــی و
فعالیتهــای توســعه جامعــه.
 اطمینــان از بهــره منــدی گروههــایب پذیــر از منابــع حاصــل از ســرمایه
آســی 
گــذاری اجتماعــی و فعالیتهــای توســعهای.
 همــکاری بــا انجمنهــای محلــی وســازمانهای مردمنهــاد بــا هــدف جلــب
مشــارکت آنهــا در افزایــش رفــاه عمومــی و
توســعه اجتماعــات محلــی.
 در الویــت همــکاری و مشــارکت قــراردادنتامینکننــدگان ،تهیـ ه و توليدکننــدگان محلــی
محصــوالت و خدمــات.
 در اولویــت قــرار دادن آمــوزش مهارتهــاو توانمندســازی جامعــه محلــی بویــژه زنــان و
جوانــان.
 حفــظ و حراســت از ميــراث تاريخــي وفرهنگــی و احتــرام بــه فرهنگهــای محلــی
و ســنتهای فرهنگــی.
 رعایــت پیوســتهای فرهنگــی ،اجتماعــیدر اقدامــات و فعالیتهــا و ارزیابــی ســاالنۀ آن.
 پرهيــز از هرگونــه اقدامــي كــه منجــر بــهفروپاشــي اجتمــاع محلــي شــده و مهاجرتهاي
گســترده را موجــب ميشــود ،تــداوم ســكونت
در مــكان را مختــل ميســازد و يــا پديــده
خانهبدوشــي را گســترش ميدهــد.
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بنیادخیریهسرور
 ۳دهه فعالیت خیرانه برای مردم

نام مادر را جاودانه کرد
دانســتنی آنالیــن /ناصرالدیــن تقیلــو :زمانــی کــه
نــام بنیــاد خیریــه ســرور بــه گــوش کســانی کــه مهنــدس اکبــر
علیــزاده راد را مــی شناســند مــی رســد ،ناخــودآگاه بــه یــاد
مــادری دلســوز بــه نــام ســرور مــی افتنــد کــه بــر اثــر ســرطان
دار فانــی را وداع گفــت.
بنیــاد ســرور در ســال  1362توســط مهنــدس اکبــر علیــزاده راد

ایــن موسســه در ســال  ۷۵نیــز بــا تصمیــم هیــات مدیــره بــه
بنیــاد تغییــر نــام داد.
بــه گفتــه اکبــر علیــزاده راد ،فعالیــت هــای بنیــاد خیریــه ســرور
بهداشــتی آموزشــی اســت و هــدف اصلــی آن کمــک هــای
پزشــکی بــه افــراد بــی بضاعــت در سراســر کشــور اســت.
ایــن بنیــاد تاکنــون یــک درمانــگاه و دو بیمارســتان ســاخته و

و بــا همــکاری بــرادرش مهنــدس کاظــم علیــزاده راد ،بــه نــام
و یادبــود مــادر گرامیشــان بانــو ســرور علیــزاده قطــاوی بــا
هــدف خدمــت بــه ســامت کــودکان تاســیس شــد.
مهنــدس علیــزاده راد کــه خــود بنیانگــذار شــرکت آمــا،
بزرگتریــن شــرکت الکتــرود ســازی در ایــران اســت ،در ســال
 ۶۱و پــس از فــوت پــدرش ،از خواهــران و بــرادر خــود بــرای
تاســیس یــک موسســه خیریــه دعــوت کــرد و در ســال ۱۳۶۲
بــا حمایــت و پشــتبانی خانــواده خــود -علیــزاده راد و قطــاوی-
و پیگیــری هــای علیــزاده ،موسســه خیریــه ســرور بــا شــماره
 ۲۵۵۶بــه ثبــت رســید.

بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد اهــدا کــرده اســت کــه از
جملــه آنهــا بیمارســتان کــودکان اکبــر اســت کــه بزرگتریــن و
مجهزتریــن بیمارســتان کــودکان حــال حاضــر کشــور اســت.
ســاخت پلیکلینیــک تخصصــی ســرور ،مرکــز پزشــکی
فوقتخصصــی کــودکان ســرور بیمارســتان دکتــر شــیخ و مرکــز
پزشــکی فوقتخصصــی کــودکان ســرور بیمارســتان اکبــر کــه
همگــی در مشــهد احــداث شــده اســت ،در کنــار حمایــت از
فعالیــت هــای آموزشــی و پژوهشــی از جملــه مهمتریــن فعالیــت
هــای ایــن بنیــاد خیریــه اســت .حــال نگاهــی بــه ایــن بناهــای
پزشــکی احــداث شــده بنیــاد ســرور مــی اندازیــم:
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پلیکلینیک تخصصی سرور

بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ

موسســان بنیــاد ســرور در ســال  ۱۳۶۲در محــل ملــک پــدری
خــود واقــع در خیابــان  ۱۷شــهریور مشــهد (میــدان تنباکوچــی)
نســبت بــه احــداث درمانــگاه تخصصــی ســرور در مجموع ـهای
بــه وســعت دوهــزار و  ۵۰۰مترمربــع و در ســاختمانی ســه طبقــه
اقــدام کردنــد و در ســال  ۱۳۶۴محــل مذکــور تحویــل ســازمان
منطق ـهای بهداشــت درمــان اســتان خراســان شــد.
ایــن مرکــز بــه منظــور فعالیتهــای تخصصــی پلیکلینیکــی
بــه مــردم منطقــه و بهخصــوص زائــران آســتان قــدس رضــوی
مبــادرت و از دیمــاه  ۱۳۸۲بــا همــکاری دانشــگاه علومپزشــکی
محــل مــورد نظــر بهعنــوان مرکــز درمانــی آموزشــی و پژوهشــی
بــه بیمــاران هموفیلــی و تاالســمی ارائــه خدمــت میکنــد.

موسســان بنیــاد ســرور در ســال  ۱۳۶۲در محــل پــس از شــروع بــه
ســاخت پلیکلینیــک تخصصــی ســرور بــا توجــه بــه عالقــه بنیــاد ســرور
بــرای ادامــه فعالیتهــای عامالمنفعــه ،ایجــاد یــک مرکــز پزشــکی
کــودکان ضــروری بهنظــر میرســید.
بــه همیــن دلیــل در ۱۳۶۸بــرای احــداث مرکــز پزشــکی کــودکان در
چهارطبقــه بــا ظرفیــت  ۱۱۰تخــت در فضــای بیمارســتان دکتــر شــیخ
قدیــم مشــهد ،تفاهمنامــه ای مابیــن بنیــاد ســرور و دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد منعقــد شــد و بنــا بــه تعهــد بنیــاد ســرور در  ۱۳۷۵پــس
از احــداث و تکمیــل ،طــی مقاولهنام ـهای بــه نــام مرکــز پزشــکی فــوق
تخصــص کــودکان ســرور بیمارســتان دکتــر شــیخ بــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی مشــهد اهــدا شــد .ایــن مرکــز تنهــا مرکــزی اســت کــهدر شــرق
کشــور خدمــات فــوق تخصصــی بــه کــودکان و نــوزادان ارایــه مــی کنــد.

مرکز پزشکی فوقتخصصی کودکان سرور بیمارستان اکبر

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

بنیــاد ســرور بــا درک ضرورتهــای روز و بــا پیشبینــی حاصــل از تجربــه ســی
ســاله و رشــد روزافــزون مراجعــان بــه مرکــز پزشــکی فوقتخصصــی کــودکان
ســرور بیمارســتان دکتــر شــیخ و نبــود فضــای فیزیکــی مناســب بــرای پاســخگویی
و درمــان و بســتریکردن بیمــاران ،اقــدام بــه احــداث بیمارســتان فوقتخصصــی
ویــژهای کــرد و در اردیبهشــت ســال  ۹۶بــه بهــره بــرداری رســید.
ســاختمان ایــن مرکــز در جنــوب شــهر مشــهد و در زمینــی متعلــق بــه دانشــگاه
علومپزشــکی بــه مســاحت ده هکتــار و بــا زیربنایــی بیــش از ۲۲هــزار مترمربــع بــا
اســکلت بتونــی در حــال آمادهســازی بــرای راهانــدازی اســت .ایــن بیمارســتان بــا
مشــارکت بنیــاد خیریــه ســرور و دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد در  6طبقــه ســاخته
و تجهیــز شــده اســت .بــرای ســاخت و تجهیــز ایــن بیمارســتان کــه عملیــات
ســاخت آن از ســال  89آغــاز شــده بــود ،حــدود  73میلیــارد تومــان اعتبــار صــرف
شــده اســت.

بنیــاد ســرور عــاوه بــر احــداث چنــد درمانــگاه و بیمارســتان
موضــوع حمایــت از طــرح هــای پژوهشــی و آموزشــی بــه
ویــژه پزشــکی را در دســتور کار خــود دارد بــر همیــن اســاس،
پــروژه هــای آموزشــی و پژوهشــی زیــادی را مــورد حمایــت
قــرارداده اســت کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
*تشــخیص آلفــا و بتاتاالســمی در حیــن ارزیابــی میکروســپتوز
توســط روشهــای مولکولــی وابســته بــه PCR
*طــرح تحقیقاتــی تعییــن شــایعترین موتاســیونهای افــراد
ناقــل بیمــاری هموفیلــی  ،بــا اســتفاده از ژنتیــک مولکولــی
بــرای تشــخیص قبــل از تولــد و تهیــه تجهیــزات مــورد نیــاز
بــه منظــور تحقیقــات بالینــی و امــکان ارتبــاط اینترنتــی بــا
ســایر مراکــز تحقیقاتــی.
*پایهگــذاری جشــنواره علمــی ـ تحقیقاتــی کــودکان ســرور
بــه منظــور قدردانــی از زحمــات و تالشهــای محققــان،
پژوهشگــران و پزشــکان متخصــص در عرصــه طــب اطفــال
(نــوزادان و کــودکان) بنیــاد ســرور بــا همــکاری و همیــاری
دانشــگاه علومپزشــکی مشــهد طــی مراســمی چهــار دوره
جشــنواره علمــی ،تحقیقاتــی کــودکان ســرور را هــر ســال در
آبانمــاه از  ۱۳۸۱تــا  ۱۳۸۹برگــزار کــرده اســت.
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and more responsible in general.

more efficient when it comes to managing energy and resources.
The Development And InstitutionaliToday, it’s hard to find medium/big size
zation Of CSR
companies that don’t have a CSR reIn the 1990s and 2000s, governments in port, a CSR department, or at least a
several countries around the world start- communication strategy dedicated to
ed putting in place regulations that creCSR.
ated the foundations for modern CSR. In
France, NRE laws were the first to force The Path Of CSR And The CSR Tools
companies to communicate their perfor- Used Today
mance in terms of sustainable develop- Many tools are being developed to enment. These laws were then followed by able companies to better quantify their
various regulations such as the Grenelle performance and actions in terms of
Laws or the Laws of Vigilance.
sustainable development. For example,
Afterward, companies started being
companies now use LCA (Life Cycle Asaware of the need of starting to invest in sessment) to quantify their greenhouse
CSR so that they didn’t stay behind their gas emissions and their impacts on the
competitors. At this point, CSR started
environment and make CSR or sustainto be seen and used as a tool for manability reports to assess and share their
agement, communication, and business positive and negative contributions to

development. CSR also became essential in improving corporate image among
consumers, in enhancing internal communication and productivity and also in
reducing costs by turning organizations

the environment and society. Some do
it because it’s mandatory (for instance,
by the EU, if they’re big companies) or
because they want to improve their reputation and employer branding.
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they buy the company’s products. As
well, if a company better manages its
impact on the environment, it will save
money in the short term by avoiding
fines and in the long term by bypassing
the necessity to manage natural disasters. In 1953, Howard Bowen published
CSR: History And Origin Of CSR
a book entitled “The Social ResponsiThe idea that companies must do CSR
bility of the Businessman” in which he
and play an active role in the sustainexplains why companies have an interable development fight has its roots in
est in being more socially and environthe work of some American managers
in the 1950s. What was their idea? They mentally accountable and gave the first
“recognized” definition of CSR.
thought that if companies no longer
With the development of environmental
focus only on their profits but also on
the impact they have on society and the concerns in addition to economic and
social issues in the second half of the
environment, they will have other kinds
20th century, corporate responsibility beof benefits. For example, if a company
pays its employees better, it may spend came a growing issue. More and more
more on paying salaries but on the other consumers started becoming critical of
companies and wanted them to be more
hand, their workers purchasing power
respectful of the laws, the environment,
increases and so do the chances that
which we can act in a sustainable way –
from technology to food, transportation,
fashion, housing, and others. Find out
more about it by following in our sustainability article.
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tations of stakeholders; complies with
current laws and is consistent with international standards of behavior; and is
integrated throughout the organization
and implemented in its
relations. l

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

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

they’ll assess a company’s responsible
.practices
CSR And Sustainability: What’s
The Connection? a
CSR is definitely based on a sustainability mindset. Yet, it is based on what
companies can do to help reach a sustainable development path. However,
there are other circumstances under
58

98 بهار

CSR
History and Evolution

European Union’s Official Definition
Of CSR

er relations. l

ISO 2600 Official Definition Of CSR
The European Union, in an attempt to
The International Organization for
offer a framework for companies wishStandardization (ISO) is an internationing to invest in sustainable developal standard-setting body that also adment, published in 2001 a Green Paper dressed the definition of CSR through
on Corporate Social Responsibility
its ISO 26000 standards on Corporate
defining CSR as: The voluntary integra- Social Responsibility. In these guidetion of companies’ social and ecological lines, ISO defines CSR as: The responconcerns into their business activities
sibility of an organization for the impacts
and their relationships with their stakeof its decisions and activities on society
holders. Being socially responsible
and the environment, resulting in ethmeans not only fully satisfying the apical behavior and transparency which
plicable legal obligations but also going contributes to sustainable development,
beyond and investing ‘more’ in human
including the health and well-being of
capital, the environment, and stakehold- society; takes into account the expec59
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The World Guide to CSR: A Country by Country Analysis of
Corporate Sustainability and Responsibility
This is the first book to provide comparable national profiles that describe the evolution and practice of Corporate Sustainability and Responsibility
(CSR) for 58 countries and 5 global regions. Each
regional and national profile includes key information about the relevant CSR history, country-specific issues, trends, research and leading organisations. The purpose of the book is to give CSR and
sustainability professionals a quick reference guide
to CSR in different regional and national contexts.
The book is an edited volume, with expert contributors from around the world

The Poetry of Business: A CEO’s Quest for Meaning
It was time to leave. A bitter-sweet time. The CEO felt
sadness, but also contentment. The business he had conceived and birthed and nurtured was mature enough to
stand on its own feet now; to live out its own life. Ironically, the way he saw it, the company was not the legacy he
was leaving at all. The real value was in the way in which
the business lived and breathed and kept its people engaged and passionate. That was the real gift he had given
them. And that was why he was leaving behind his scruffy
notebooks in the boardroom cabinet – those dog-eared,
tea-stained pages on which, over the years, he had jotted
down his ideas. Scrawled untidily were the lessons he had
learned along the way: about how to make a business ‘fit
’for human beings
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The Quest for Sustainable Business: An Epic Journey in
Search of Corporate Responsibility
In 2010, Dr Wayne Visser set off on a 20-country
“quest” to talk to entrepreneurs, business leaders and
innovators and learn about how companies in all parts
of the world can and are helping to tackle the world’s
most pressing social and environmental problems. The
result is this treasure trove of a book, full of stories,
ideas, extracts from more than 100 interviews, best
practices and tools for making sustainable business
work in a myriad of different contexts, cultures and
settings. Besides sharing insights from his 2010 “CSR
Quest World Tour”, the author captures his professional experiences and the evolution of sustainable business over the past 20 years

The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business
Traditional corporate social responsibility (CSR) approaches
have failed, leaving business stuck in the Ages of Greed,
Philanthropy, Marketing and Management. Using Web 2.0
as a metaphor, Visser shows how business needs to radically transform if we are to ever reach a true Age of Responsibility. The required systemic approach is dubbed CSR 2.0
and characterised by five key principles: creativity, scalability, responsiveness, glocality and circularity. Citing more than
300 cases to illustrate ‘the good, the bad and the ugly’, the
book describes how the new DNA of business is fast being
decoded in the areas of value creation, good governance,
societal contribution and environmental integrity. Having set
out a compelling vision of the future, Visser describes how to
get there by exploring change at the societal, organisational
and individual level
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Introducing the book on
Social responsibility
The Little Book of Quotations on Sustainable Business
This unique collection of 100 quotations on
sustainable business by Dr Wayne Visser is designed
to challenge and question, as much as to inspire and
inform. The quotes – taken from the extensive writings of Dr Visser – range from the role of business in
tackling our global sustainability challenges to why
our efforts on sustainability have so far failed to make
a meaningful difference. The key message is that, for
sustainability to be achieved, we need to change the
way we perceive business: its purpose, its methods
and its impacts

CSR 2.0: Transforming Corporate Sustainability and Responsibility

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