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رقابت و گســترش ارتباطات در قرن 
جدید شرکت ها و برندهای مطرح را به 
سمت جذب صادقانه تر مشتریان هدایت 
کرد. بنابر این مدیران ارشد پرداختن به 
مسئولیت های اجتماعی را در دستور کار 
خود قرار دادند. مسئولیت های اجتماعی 
دالت بر حفظ و گسترش مبانی اخاقی 
و کمك به توســعه پایدار جامعه دارد. 
از ســوی دیگر مردم به شرکت هایی 
عاقمندند که درک درستی از شهروندی 
داشته باشــند. رعایت حقوق مصرف 
کنندگان یا تاسیس خیریه تنها بخش 
های کوچکی از مســئولیت اجتماعی 
شرکت هاست. امروزه فرهنگ سازی و 
هدایت شهرندان به سمت زندگی بهتر 
یکی از بزرگترین مسئله هایی است که 
شــرکت های مطرح به آن می پردازند. 
بی شك این ارتباطات از مسیر رسانه ها 
عبور می کند. تا زمانــی که فعالیتهای 

اجتماعی شرکت به اطاع عموم نرسد، 
اثربخش نخواهد بود. یکی از شرکتهای 
خودروساز  در قالب تبلیغ خودروی خود، 
یك برنامه آموزشی برای اصاح رفتار به 
ویژه درباره استرس ارائه می کند. تاثیر 
این کلیپ ها در مواقع بسیاری از ساعتها 
صحبت نصیحت گونه و تبلیغات بسیار 
بیشتر اســت. این برنامه برای رسیدن 
به اهداف اقتصــادی، اجتماعی و محیط 
زیستی است تا ارزش پایدار ایجاد کند 
و این ارزش جز در ســایه جلب اعتماد 
همگانی محقق نخواهد شد. ارتباط این 
شرکت با ذی نفعانش جنبه های بسیاری 
از حقوق شهروندی را شامل می شود. این 
بدان معناست که شرکت همانقدر که در 
برابر سهامدارانش مســئولیت دارد در 
برابر جامعه هم مسئول است. آموزشهای 
همگانی و اطاع رســانی برنامه های 
شرکت ها ،تنها با بهره گیری از رسانه ها 
که قدرتمندترین ابزار قرن 21 نام دارند 
می تواند صورت گیرد. در صورتی که این 
ابزار به کار گرفته نشود قطعا برنامه های 
مســئولیت اجتماعی نتیجه قابل قبول 
نخواهند داشت. در کشور ما شرکت های 
مطرح از رسانه ها بهره کافی را نمی گیرند 
عدم تعامل با رســانه ها موجب شده تا 
فعاان اقتصادی کشورو برندها از مردم 

بسیار دور باشند 
طبق نظرسنجی سال 2015 

توسط گروه فعالین صنعت خودروسازی 
)PDF(،هشتاد و شش درصد از شرکت 
های بزرگ خودروسازی جهان کسانی 
که درآمد حداقل 5 میلیــارد دار دارند  
می گویند که مسئولیت اجتماعی برای 
شــرکت های تجاری خود یك اولویت 
مهم است. آنها اخاق تجاری را مهمترین 
اولویت می دانند، و پس از آن نظارت بر 
محیط زیست در زمینه بهره وری انرژی، 
کاهش انتشار کربن و کاهش ضایعات 
قرار دارد. مســئولیت های اجتماعی و 
زیست محیطی را بخشــی از عملیات 
اصلی کســب و کار می داننــد. در یك 
صنعت جهانی اخاق تجاری اولویت 80 
درصد، مسائل زیستی اولویت 71 درصد 
و مصرف و حفظ انرژی اولویت 70 درصد 
شــرکت های بزرگ خودروسازی 28 
کشور دنیاست. همه این موارد با شفاف 
سازی بیشتر حاصل می شود و رسانه ها 

مهمترین وسیله برای شفافیت هستند. 
متاسفانه ارتباط خودروسازان ایرانی و 
نمایندگان برندهای خارجی در کشورمان 
با رسانه ها در تبلیغ محصوات خاصه 
می شــود و نشســت های دیدار و هم 
اندیشی با رسانه ها برگزار نمی گردد. و 
در  اجرا وبرگزاری و انعکاس فعالیتهای 
اجتماعی و مســئولیت های اجتماعی 

سازمانی برند خود غافل هستند.

اجتماعی مسئولیت 
سرمقاله
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مناسبات شکننده دو نظام سیاسی حاکم بر ایران 
و آمریکا پس از آنکه دانشجویان ایرانی، سفارت 
آمریکا را تســخیر و دست به افشــاگرى هاى 
گسترده اى زدند، در بدترین موقعیت قرارگرفت.

جیمی کارتر رییس جهور وقت آمریکا بافاصله 
پس از این رخداد بزرگ دستور تحریم اقتصادى 
ایران را صادرکرد. تحریمی کــه ابعاد و زوایاى 
گوناگونی داشــت و هر جزء آن به  دنبال اهداف 
خاصی بــود. در همین مســیر بود کــه آمریکا 
در شــدیدترین زنجیره تحریم هــا اعام کرد 
هرشرکتی که بیش از 20 میلیون دار در صنعت 
نفت ایران سرمایه گذارى کند مشمول تحریم 

آمریکا خواهد شد.
در همه این ســال هاى طوانی که آمریکا علیه 
ایران اعمال تحریم داشته، برخی بازیگران مهم 
سیاســی و اقتصادى در دنیا رفتارهاى متفاوتی 
نسبت به آمریکا وحتی بعضا  نسبت به سیاست 
هاى پیشــین خود داشــته اند. اتحادیه اروپا به 
مثابه یک قطب سیاســی و اقتصادى و سه غول 
این اتحادیه یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان در 
این حدود 38 ســال بر پایه رفتارهاى جمعی و 
فردى با ایران ، سیاســت هاى کج دار و مریزى 
را نشان داده اند. برخی مقاطع آنها حتی جسورتر 
از آمریکایی ها بوده اند و گاهی  به مثابه ســد در 
مقابل  روند فزاینده تحریم هاى اقتصادى آمریکا 
علیه ایران عمل کرده اند. پــس از آنکه  پرونده 
هسته اى علیه ایران گشوده شــد، رهبران این 
سه کشــور رفتار جمعی پیشــه کرده و در نقش 
آلترناتیو غرب و برخی مقاطــع در نقش همراه 
آمریکا و برخی اوقات به عنوان بازدارنده تحریم 

هاى گسترده ظاهر شــده اند.  باا این حال برآیند 
رفتار اتحادیه اروپا و هرکدام از این ســه کشور 
نشان می دهد آنها در شــرایط سخت و دشوارو 
درمقاطع اوج گیري منازعات و تخاصمات امریکا 
علیه اقتصاد ایران ، با آمریکا همراه شــده اند که 
عمدتا از سر بیم وخوف بوده است. حاا یک مدیر 
بانکی در فرانسه پس ازیکسال مطالعه و بررسی، 
راه حلی فنی بــراى دورزدن تحریم آمریکا علیه 
اقتصــاد ایران ارائه وبا اســتناد به ایــن راه حل 
ادعاکرده است می توان بدون اینکه شامل تنبیه 
و جریمه آمریکا شــد ،تحریم ایــران را با نوعی 

قرض دادن  دورزد.
درباره این اقدام پاریسی دیدگاه هاى گوناگونی 
وجــود داردکه دردوســرطیف این دیــدگاه ها 
خوشبینان و بدبینان افراطی تر قرار دارند. بدبینان 
می گویند اوا این بانک فرانسوى بانک مشهور 
و بزرگ و چندان معتبرى  نبــوده و در اندازه اى 
نیســت که بتواند گامهاى بلندى بــراى فرار از 
تله دار بردارد. این گروه بــد بینان باوردارند که 
استیاى بدون چون و چراى  آمریکا بر نظام مالی 
بین الملل  به اندازه اى است که چنین بانکها یی 
در اقلیت محض قرار می گیرنــد و در یک دوره 

کوتاه به تسلیم واداشته می شوند.
از ســوى دیگر همین گروه بد بینــان معتقدند 
اتحادیــه اروپا را بایــد از فرانســه جداکرد. این 
اتحادیه دریک تعامل سیاسی و اقتصادى با نظام 
امریکا قراردارند و شــرکاى راهبردى به حساب 
می آیند که حاضر نخواهند شــد بخاطر ایران از 
امریکا بگذرند. مثا آلمان در ســال 2017 مازاد 
تجارى صدها میلیون دارى  با آمریکا داشــته 

است و حاضر نیست این بازار بزرگ را براى بازار 
کوچک ایران از دست دهد.   همین بدبینان به  با 
اشاره به تجربه سه دهه اخیر و بررسی فراز و فرود 
حیرت انگیز مناسبات این دول اروپایي  با ایران 
موکدا اعتقاد دارند که روى دوستی  این سه کشور 
با ایران نباید حساب محکم بازکرد. یکی دیگر از 
استدال هاى این مخالفان حجم اندک فاینانس 
ایران ازسوى این بانک اســت و می گویند این 
روش به لحاظ اجرایی به جایی نمی رســد.اما از 
سوى دیگر خوش بینانی هســتند که این برگ 
روشده از سوى بانک فرانسوى را سوراخ کردن 
و فروپاشي  ســد تحریم هاى آمریکا دانسته و 
باوردارند در دنیاى پــر از رقابت نفس گیرامروز،  
شرکتها بدون توجه به رفتارهاى سیاسی دولتها 
به این فکر هســتند که بازار بــزرگ ایران را به 
دست آورند و شــرکتهاى اروپایی در صدر این 

رقابت قرار دارند.  
این گروه استدال می کنند که در دنیاى رقابت 
همواره راههایی براى استیا بر دشوارى تحریم 
یافت می شود و به ســرمایه گذارى توتال و چند 
شرکت فرانسوى در نیمه دوم دهه 1370 اشاره 
دارند. خوش بینان باوردارند صدمه ایجادشده در 
نظام تحریم از سوى این بانکدار اروپایی را نباید 
دســت کم گرفت چون به لحاظ فنی یک معبر 
جدید به حســاب می آید و در ادامــه و درعمل 
می تواند به فروپاشــی دیــوار تحریم ها منجر 
شود.  به نظر می رســد اگر این موضوع جدى و 
البته اجرایی شــود،  27  کشورعضو اتحادیه هم 
می توانند آن را الگوى کار قرار دهند و موجبات 

انزواى ترامپ فراهم شود.

 نسـخه 

ر ا فـر ی  نسو ا  فر

ى ر ا ز تلـه د ا
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ارتباطات و تبلیغات طی چند قرن اخیر با تحوات 
عمیقی روبرو بوده است. رشــد و توسعه رسانه ها 
بویژه ظهور رسانه هاى چاپی، بستر مناسبی براى 
تبلیغات بوجود آورده اســت. این درحالی است که 
رسانه اى در تبلیغات موفق است که از اثر بخشی 
برخوردار باشد.کارآیی و اثربخشی در تبلیغات، نیاز 
فعاان اقتصادى و بنگاه هاى تولیدى و خدماتی 
در بازار رقابتی امروز است. نیازى که کامًا درک 
شــده و براى کســب آن رســانه هاى گوناگون 

ایجاد شده و در تاشند پیام مشــتریان خود را به 
بهترین شکل ممکن به مردم منتقل کنند. رسانه 
هاى مکتوب بویژه روزنامه هــا، به عنوان یکی از 
اثربخش ترین رســانه هایی هستند که با مطالعه 
نیازهاى خبرى و اطاع رسانی، تبلیغات اثربخشی 
را  ایجاد می نمایند. آنچه تبلیغات در رســانه هاى 
مکتوب را با وجود شکل گیرى رسانه هاى جدید 
همچنان پابرجا قرار داده، همان اثر بخشی آگهی 
در روزنامه ها و نشــریات و رســانه هاى مکتوب 
است.ســید رضا جمشیدى ، کارشــناس رسانه 
با نزدیک به 25 سال ســابقه فعالیت و بنیانگذار 

سیستم شــبکه پذیرش آگهی و سفارش آناین 
آگهی در رســانه هاى مکتوب، حاصل تجربیات 
خودرا در کتاب » آگهــی مطبوعاتی و تأثیر آن در 
تبلیغات تجارى امروز« بــا خوانندگان گرامی به 
اشتراک گذاشته است.این کتاب در 130 صفحه 
در قطع رقعی توسط انتشــارات نیل آى در اسفند 
ماه 1395 چاپ و منتشر شــده است.مطالب این 
کتاب پس از پیش گفتــار و مقدمه، در پنج بخش 
آماده شده اســت که براى تمام اقشار جامعه و به 
طور کلی تمام افرادى که به دنیاى آگهی و تبلیغات 

عاقه مند هستند، قابل استفاده می باشد.

پاییز و زمستان ۹7

کتاب » آگهی مطبوعاتی و تأثیر آن در تبلیغات 
تجاری امروز « منتشر شد
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شــامل  فــردی  اجتماعــی  مســئولیت 
ــه در  ــی ک ــرد در اجتماع ــر ف ــرکت ه ش
ــوان  ــی ت ــت. م ــد اس ــی می کن آن زندگ
ــخص  ــر ش ــدی ه ــبت عاقه من ــت نس گف
ــه می افتــد  ــه در جامع ــی ک ــه اتفاقات ب
ــی از  ــل برخ ــرای ح ــال ب ــرکت فع و ش

ــت. ــی اس ــکات محل مش

پژوهش خبری صدا و سیما:
 از نظــر اجتماعــی مســئول بــودن یعنــی آدم هــا 
ــیت  ــا حساس ــاق و ب ــا اخ ــد ب ــازمان ها  بای و س
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  مســائل  بــه  نســبت 
ــراری  ــرای برق ــاش ب ــد. ت ــار کنن ــی رفت محیط
ــازمان ها و  ــراد، س ــه اف ــی، ب ــئولیت اجتماع مس
ــر  ــت ب ــری مثب ــه تاثی ــد ک ــت کمــک می کن دول

ــند.  ــته باش ــه داش ــرفت، کار و جامع پیش
مســئولیت اجتماعــی فــردی شــامل شــرکت هــر 
ــد  ــی می کن ــه در آن زندگ ــی ک ــرد در اجتماع ف
اســت. مــی تــوان گفــت نســبت عاقه منــدی هــر 
ــد و  ــه می افت ــه در جامع ــی ک ــه اتفاقات شــخص ب
ــکات  ــی از مش ــل برخ ــرای ح ــال ب ــرکت فع ش
محلــی اســت. هــر جامعــه ای زندگی خــود را دارد 
کــه ایــن نیــز دائــم در حــال تغییــر اســت و هــر 
کــدام از مــا می توانیــم بــه طــرق مختلــف در ایــن 

تغییــر 
کت  شــر
 ، کنیــم

مثــًا بــا شــرکت درکارهــای عــام المنفعــه و نیــز 
سروســامان دادن بــه محلــه ای کــه در آن زندگــی 
می کنیــم و یــا بــا شــرکت در برگــزاری مراســم ها؛ 
بــا  را می تــوان  فــردی  اجتماعــی  مســئولیت 
کارهــای خیریــه بــرای حــل مشــکات و مســائل 
ــف  ــی تعری ــی و محیط ــی، فرهنگ ــم اجتماع مه
کــرد. بخشــش و کار خیــر راه هــای مختلفــی 
ــم  ــا فراه ــرکت ه ــال در ش ــوان مث ــه عن دارد. ب
ــا در  ــدان و ی ــایش کارمن ــش و آس ــردن آرام ک
ــا پرداخــت وجــه  ــردی بخشــیدن کاا ی حــوزه ف
نقــد بــرای کمــک بــه طبقــات نیازمنــد. پژوهــش 
خبــری در گفتگــو بــا دکتر ســید حســن موســوی 
چلــک  رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی بــه 

واکاوی ایــن موضــوع پرداختــه اســت.

ــه از مســئولیت اجتماعی فــردی به  چگون
ــیم؟ ــی برس ــی گروه ــئولیت اجتماع مس

دکتــر سیدحســن موســوی چلــک، رئیــس انجمن 
اجتماعــی  مســئولیت  اجتماعــی:  مــددکاری 
اجتماعــی  مســئولیت  بــا  درمقایســه  فــردی 
ــی  ــی طوان ــا قدمت ــد؛ ام ــی جدی گروهــی مفهوم
ــا  ــد ب ــی گوی ــه م ــت ک ــی اس ــه معروف دارد. گفت
دیگــران طــوری رفتــار کنیــد کــه دوســت داریــد 
بــا شــما رفتــار شــود. مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــا ایجــاد یــک موضــع فعــال نســبت ب فــردی ب
تاثیرگــذاری مثبــت بــر دیگــران و محیــط بیــرون 
از دایــره خــود گســترش می یابــد. مســئولیت 
اجتماعــی فــردی اســاس مســئولیت 
اجتماعــی گروهــی اســت زیــرا یــک 
شــده  تشــکیل  افــرادی  از  اجتمــاع 
اســت و در نتیجــه 
ــئولیت  ــگ مس فرهن

اجتماعــی را مشــخص می کنــد. ایــن رابطــه 
ــی و  ــی گروه ــئولیت اجتماع ــن مس ــه بی آمیخت
مســئولیت اجتماعــی فــردی اســت. افــراد از نظــر 
ــش  ــده و درواکن ــئولیت پذیرتر ش ــی مس اجتماع
بــه ایــن اجتمــاع هــا بایــد بــرای بــرآوردن 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  افــراد  نیازهــای 

ــد. ــدا کنن ــتری پی بیش

مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا و 
اســت؟ چگونــه  بنگاه هــا 

از  دکتــر سیدحســن موســوی چلــک: یکــی 
حــوزه  در  دنیــا  در  امــروزه  کــه  موضوعاتــی 
ــورد  ــه حــوزه اجتماعــی م ــف از جمل هــای مختل
توجــه قــرار مــی گیــرد، موضــوع مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت هــا، بنــگاه هــا و افــراد اســت 
ــا  ــگاه ه ــا و بن ــرکت ه ــه ش ــت ک ــدی اس و تعه
در کنــار درآمــد و سودشــان در عرصــه هــای 
از جملــه محیــط زیســت، آمــوزش و  دیگــر 
ــای  ــیب ه ــگیری از آس ــی، پیش ــایل اجتماع مس
اجتماعــی؛ بــرای حمایــت از کارکنانشــان و ارتقــاء 
خانــواده  اجتماعــی  و  فرهنگــی  شــاخص های 
ــا  ــد. در دنی ــی دهن ــام م ــان انج ــای کارکنانش ه
موضــوع مســئولیت اجتماعــی یــک موضــوع 
کامــا شــناخته شــده اســت و بــدون التــزام  
منشــور دارد. بــه عنــوان مثــال آموزشــکده هایــی 
کــه در قبــال پــول آمــوزش می دهنــد؛ همین هــا 
بــرای مناطــق آســیب دیــده و یــا دانــش آمــوزان 
ــگان محصــول خودشــان را  ــه رای کــم بضاعــت، ب
ــد  ــه می کنن ــی( عرض ــا آموزش ــی ی ــب درس )کت
ــخوان  ــت درس ــم بضاع ــای ک ــه ه ــا کا بچ و ی
و  می کننــد  آموزشــی  بورســیه  را  باهــوش  و 
ــی  ــا حت ــالمندی ی ــا س ــی ی ــز توانبخش ــا مراک ی

ــد. ــی کنن ــیس م ــه تاس نمازخان

۹
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در  اجتماعــی:  مــددکاری  انجمــن  رئیــس   
ــون  ــاده 172 قان ــی م ــئولیت اجتماع ــوزه مس ح
ایــن مــاده  مالیات هــای مســتقیم داریــم در 
پیــش بینــی شــده اســت کــه اگــر مؤدیــان 
مالیاتــی در حــوزه هــای ورزشــی- آموزشــی 
و نیــز مراکــز اجتماعــی، توانبخشــی فعالیــت 
ــازند و  ــا بس ــوزه ه ــن ح ــزی در ای ــد و مراک کنن
حمایــت هایــی در ایــن خصــوص داشــته باشــند، 
بخشــی از درآمــد مؤدیــان مالیاتــی کــه مشــمول 
ایــن نــوع فعالیت هــا مــی شــود از مالیــات معــاف 

مــی شــود. مســئولیت اجتماعــی بــا کمــک 
بــه طبقــه آســیب پذیــر جامعــه باعث 

ــه  ــعه ک ــوارض توس ــود ع ــی ش م
ــادی،  ــف اقتص ــاد مختل در ابع

اجتماعــی، فرهنگــی و .... رخ 
ــد و  ــش یاب ــد کاه ــی ده م
ایــن طبقــه عــوارض توســعه 

ــد.  ــاس کن ــر احس را کمت
کــه  قبــل  ســال  چنــد 

مــددکاران  انجمــن  شــعار 
بــود.  اجتماعــی«  »مســئولیت 

بهزیســتی دبیرخانــه ای دایــر کــرد 
ــوان  ــه عن ــانی ب ــور نش ــس جمه ــا رئی در آنج

»مســئولیت اجتماعــی« بــه برخــی از اشــخاص و 
بنــگاه هــا اعطــا کــرد، کــه یکــی از آنهــا موسســه 
محــک بــود و یــا کســانی کــه در حــوزه آمــوزش 
ــد  ــرده بودن ــرف ک ــت ص ــد و وق ــرده بودن کار ک
مــورد تقدیــر رئیــس جمهــور قــرار گرفتنــد. 
ــی  ــد م ــان برن ــن نش ــورها ای ــی از کش در بعض
ــان را دارد  ــن نش ــه ای ــتوارنی ک ــا رس ــود مث ش
و بخشــی از درآمــدش را بــه فعالیــت هــای عــام 
ــه کســانی کــه  المنفعــه اختصــاص مــی دهــد، ب
ــان مــی دهــد  ــد اطمین در آنجــا غــذا مــی خورن
ــان  ــون نش ــد چ ــی کنن ــاد م ــه او اعتم ــا ب و آنه
مســئولیت اجتماعــی، یــک امتیــاز محســوب مــی 

ــا  ــوز ج ــن موضــوع هن ــران ای ــه در ای شــود. البت
نیفتــاده اســت، برخــی خودشــان موسســه خیریــه 
تاســیس مــی کننــد کــه ایــن خــود قدمــی رو بــه 

جلــو اســت.

دکتــر سیدحســن موســوی چلــک: بخشــی از آن 
الگــوی عملــی بــودن اســت. مثــا همیــن بنــواز 
کــه گذشــتگان مــا انجــام می دادنــد همیــن 
ــف  ــوام مختل ــت؛ در اق ــی اس ــئولیت اجتماع مس
ایــن کار را داشــتیم. کمــک هــای باعــوض انجــام 
مــی شــد؛ مــن بایــد بدانــم کــه ممکــن اســت یک 

روز بــرای مــن اتفــاق بیفتــد. مــرگ همیشــه برای 
همســایه نیســت. مــن بایــد یــاد بگیــرم اگــر بــه 
دلیــل زدن کارخانــه آلودگــی هــوا ایجــاد کــردم 
ــط  ــه محی ــن صدم ــی از ای ــش بخش ــا در قبال ام
ــم.  ــات کنی ــران ماف ــم، جب ــران کن زیســت را جب
البتــه بایــد روی مســئله پیشــگیری کار کــرد. در 
جامعــه ای کــه مســئولیت اجتماعــی چــه فــردی 
ــن  و چــه گروهــی )بنــگاه هــا( تقویــت شــود، ای
ــه  ــت. در جامع ــمند اس ــه ای هوش ــه جامع جامع
هوشــمند مــی توانیــم بــا اطمینــان خاطــر 
ــی  ــئولیت اجتماع ــم. مس ــدم برداری ــتری ق بیش
می توانــد بــرای مــا تکیــه 
ــئولیت  ــد. مس گاه باش
ــی در جامعه  اجتماع

ای کــه قــوی باشــد قدرتمنــدی بیشــتری بــرای 
اعمــال مدیریــت در حــوزه هــای مختلــف خواهــد 
ــن  ــم ای ــا ه ــه م ــت ک ــوب اس ــه خ ــت و چ داش
موضــوع را در جامعــه مــان تقویــت کنیــم مثــا 
فقرزدایــی  راســتای  در  اجتماعــی  مســئولیت 

باشــد. 

رئیــس انجمــن مــددکاری اجتماعــی: مســئولیت 
ــا و  ــگاه ه ــا، مؤسســات، بن ــی شــرکت ه اجتماع
ســازمان هــای اقتصــادی، ... خیلــی در ایــران جــا 
نیفتــاده یــک موضــوع مغفــول مانــده اســت. 
اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه اگــر 
ــا و  ــگاه ه ــی بن مســئولیت اجتماع
شــرکت هــا و حتــی مســئولیت 
هــای فــردی مــا در قبــال 
ــود  ــت ش ــراد تقوی ــایر اف س
شــاید مــا نیــاز بــه بهزیســتی 
نداشــته  امــداد  کمیتــه  و 

ــیم. باش
ــط  ــای محی ــی در عرصــه ه حت
ــت  ــم از ظرفی ــا می توانی ــت م زیس
ارتقــاء  بــرای  اجتماعــی  مســئولیت 
اســتفاده  زیســت  محیــط  شــاخص های 
کنیــم اگــر مدیــر شــرکتی، در مــورد کارکنانــش 
ــاه  ــوص رف ــد و در خص ــئولیت کن ــاس مس احس
ــی  ــان تمهیدات ــواده هایش ــا و خان ــایش آنه و آس
فراهــم کنــد، ایــن کار بدیــن معنــی اســت کــه او 
حواســش بــه اطرافیانــش اســت و ســود بنــگاه را 
یکطرفــه نمــی بینــد و نیــز اگــر فــردی توجــه بــه 
همســایه اش دارد او بخوبــی مســئولیت اجتماعــی 
را درک کــرده اســت. همیــن کــه مــا حواســمان 
ــه دیگــران اســت، پشــتوانه و اعتمــادی ایجــاد  ب
خواهــد کــرد کــه مــا راحــت تــر زندگــی کنیــم. 
ــام بنــواز، ایــن  ــه ن ــدران رســمی اســت ب در مازن
ــوازش کــردن مشــتق مــی شــود اگــر  کلمــه از ن
در مازنــدران شــخصی دچــار مشــکل شــود 
و متحمــل خســارت مالــی در کشــاورزی یــا 
ــه او  ــته ب ــردم نانوش ــاری؛ م ــا بیم ــداری و ی دام
کمــک مــی کننــد. خــوب مســئولیت اجتماعــی 
ــم  ــار بزنی ــرار نیســت ج ــی ق ــن اســت. یعن همی
ــی  ــک م ــوع کم ــن موض ــم. ای ــام بدهی کار انج
ــه نفــس بیشــتری  ــا اعتمــاد ب کنــد کــه مــردم ب
فعالیــت کننــد و زندگــی کننــد. ایــن یــک 
ــی دچــار مشــکل  ــه دایل ظرفیــت اســت؛ اگــر ب
ــردم و دیگــران  ــام م ــه ن ــک پشــتوانه ب شــدیم ی
ــبت  ــردم نس ــد. م ــی می کنن ــا زندگ ــار م در کن

ــاوت نیســتند. ــی تف ــر ب ــه یکدیگ ب
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رئیــس  چلــک،  موســوی  سیدحســن  دکتــر 
انجمــن مــددکاری اجتماعــی: اســام مــی گویــد 
ــواده ات. چهــل  اول همســایه بعــد خــودت و خان
همســایه را بایــد بشناســیم مــا در اســام تکافــل 
ــل  ــد تکاف ــرع بای ــم ش ــم. حاک ــی را داری اجتماع
ــد و  ــام ده ــی انج ــد اجتماع ــی را در بع اجتماع
در بعــد فــردی هــم تــک تــک افــراد جامعــه بــه 
عنــوان یــک فــرد در برابــر دیگــر افــراد مســئولند، 
ــا  ــال مردمــی کــه ب ــوان شــهروند در قب ــه عن و ب
ــم. در  ــی کنی ــی م ــم، زندگ ــی کنی ــا کار م آنه
اواخــر قــرن بیســتم در امریــکا موضوع مســئولیت 
اجتماعــی جــدی تــر گرفتــه شــد و منشــور هــم 
بــرای ایــن موضــوع نوشــتند. ولــی مــا در دینمــان 
ــن  ــم. همی ــی را داری ــئولیت اجتماع ــوع مس موض
پذیــری  مســئولیت  از  بخشــی  زکات  و  وقــف 
ــرض  ــای ق ــدوق ه ــز صن ــت. و نی ــی اس اجتماع
ــرعی  ــع ش ــا مناب ــت اینه ــت اس ــنه. درس الحس

ــد.  ــوزه ان ــن ح ــره در همی ــی بااخ هســتند ول
اســام  در  اجتماعــی  خدمــات  بخــش  در 
ــع مــا خمــس و زکات اســت کــه  ــن مناب مهمتری
از ابتــدا داشــتیم و بــه مســئولیت پذیــری کمــک 

ــیم.  ــران باش ــر دیگ ــه فک ــه ب ــد ک ــی کن م

مســایل  در  توانیــم  مــی  چگونــه 
فرهنگــی جامعــه احســاس مســئولیت 

ــم؟ کنی

ــس  ــک، رئی ــوی چل ــن موس ــر سیدحس دکت
ــه  ــی ب ــی: بخش ــددکاری اجتماع ــن م انجم
ــه در  ــی ک ــردد. آموزش ــا برمی گ ــوزش م آم

دوران کودکــی بــه فــرد داده مــی شــود. 
ــی در  ــای اخاق ــه ه ــردن مولف ــته ک برجس
جامعــه خیلــی تاثیرگــذار اســت. در ایــن 
حــوزه مــی تــوان کارهــای فرهنگی آموزشــی 
کــه در ایــن بخــش انجــام مــی شــود، اطــاع 
رســانی کــرد. ســاخت فیلــم هایــی کــه 
ــن  ــتقیم( ای ــر مس ــا غی ــتقیم ی ــد )مس بتوان
موضــوع را برجســته کنــد. سیاســتگزاری 
هایــی کــه انجــام مــی شــود و معرفــی ایــن 
سیاســت هــا در راســتای تقویــت مســئولیت 
ــد  اجتماعــی حقوقــی و شــهروندی کــه بتوان
مــورد توجــه قــرار بگیــرد. در مــدارس و 
ــود  ــی، خ ــای غیردولت ــکل ه ــر و در تش مناب
ــد  ــی توانن ــه م ــا هم ــا اینه ــرکتها بنگاه ه ش
مــروج موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه 
ــند  ــی باش ــای اخاق ــی از مولفه ه ــوان یک عن
ــر  ــانه ت ــی دوراندیش ــت کم ــا ازم اس منته
ــئولیت  ــای مس ــان ایف ــه م ــه جامع ــبت ب نس
کنیــم و ایــن بخشــی از تعهــد اخاقــی 
اســت نبایــد همــه چیــز را بــه چشــم تجــارت 
مطلــق ببینیــم. حتــی بــرای تجــارت مطلــق 
هــم مــا نیــاز بــه کســی داریــم کــه محصــول 
و خدمــات مــا را خریــداری کنــد؛ مســئولیت 
ــر و  ــن بســتر را بهت ــد ای ــی توان اجتماعــی م
ــرای شــرکت هــا  بیشــتر فراهــم کنــد هــم ب
ــان را  ــه م ــه وظیف ــراد ک ــا اف ــرای م ــم ب و ه
انجــام مــی دهیــم؛ ایــن حــس خوبــی اســت 
ــم  ــر خواهی ــت خاط ــم رضای ــا ه ــود م و خ
داشــت. ضمــن اینکــه شــاید بعــدا بــرای مــن 
هــم اتفــاق بیافتــد و مــن هــم دچــار مشــکل 
ــن  ــرای م ــد ب ــی توان ــت م ــن ظرفی شــوم. ای

ــد. ــم بیای ــه کمک ــم باشــد و ب ه

سخن آخر
خانــواده و مدرســه خیلــی نقــش دارد. 
ــای  ــروه ه ــی، گ ــای اجتماع ــط ه محی
ــن  ــد. همی ــش دارن ــه نق ــع هم مرج
حادثــه زلزلــه کرمانشــاه براســاس 
ــه گــروه هــای  اعتمــادی کــه مــردم ب
ــی  ــم کارهای ــا ه ــتند آنه ــع داش مرج
ــی  ــارغ از نقدهای ــد و ف ــروع کردن را ش
ــا  ــی آنه ــد؛ ول ــا وارد ش ــه آنه ــه ب ک
ــد. گاهــی  وظیفــه شــان را انجــام دادن
ــام  ــتقیم کاری را انج ــا مس ــع م مواق
ــا  ــطه و ی ــا واس ــی ب ــم گاه ــی دهی م
خــود واســطه مــی شــویم کــه خدمــت 
ــه  ــران ک ــه دیگ ــئولیتی را ب ــا مس ی
مرتبــط هســتند منتقــل کنیــم. مهــم 
ایــن اســت کــه ایــن دغدغــه مشــترک 
ــر از  ــم ت ــن مه ــیم. و ای ــته باش را داش
ــا  ــی م ــه زندگ ــت؛ هم ــزی اس ــر چی ه
ــد  ــم بای ــران را ه ــت. دیگ ــول نیس پ
ــران  ــد دیگ ــر ازم باش ــم و اگ ببینی
ــرای  ــر ب ــه آخ ــا را ببینند.نکت ــم م ه
ــان را  ــی م ــئولیت اجتماع ــه مس اینک
ــون  انجــام بدهیــم، خیلــی منتظــر قان
ــن  ــیم. اولی ــت نباش ــنامه و دول و بخش
گامــی کــه مــی توانیــم برداریــم بایــد 
ببینیــم چــه کاری حتــی کوچــک، 
حتــی بــا یــک ســاعت وقــت گذاشــتن 
ــان  ــر. خودم ــک نف ــوزش ی ــرای آم ب
ببینیــم بــا چــه کارهایــی مــی توانیــم 
ــه  مســئولیت اجتماعــی را در جامعــه ب
ــم. ــی کنی ــهروند نهای ــک ش ــوان ی عن

چکیده مصاحبه:
ـ مسئولیت اجتماعی نسبت عاقه مندی هر شخص به اتفاقاتی که در جامعه می افتد و شرکت فعال برای حل برخی از 

مشکات محلی است.
ـ مسئولیت اجتماعی فردی را می توان با کارهای خیریه برای حل مشکات و مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و محیطی 

تعریف کرد.
ـ مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است زیرا یک اجتماع از افراد مختلف تشکیل شده است.

ـ نشان مسئولیت اجتماعی، یک امتیاز محسوب می شود.
ـ مسئولیت اجتماعی کمک می کند کیفیت زندگی مردم و کارکنان افزایش یابد.

ـ کمک های باعوض مردم به یکدیگر در زمان مصایب و مشکات از مسئولیت اجتماعی نشأت می گیرد.
ـ اول همسایه بعد خانه و خانواده از آموزه های دینی اسام در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

ـ وقف و زکات بخشی از مسئولیت پذیری اجتماعی نیز؛ از فروع دین اسام است.
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CSR حــروف اختصــاری عبــارت 
بــه   ،Corporate social responsibility
نظــر ســه حــرف ســاده مــی آیــد و 
 .CRM البتــه خیلــی کم آشــنا تــر از
ــی ارتبــاط بخواهیــم  اگــر خیلــی ب
ــا  ــه لزوم ــه ن ــنا و البت ــوم آش مفه
ــده ی  ــتفاده و درک ش ــت اس درس
ــا ایــن ســه حــرف ســاده  CRM را ب
اولیــن  در  کنیــم،  مقایســه   CSR
 Customer ــش ــا C در نق ــاف ه اخت
ــر  ــی بزرگت ــه S در نقش ــش را ب جای
ــن  ــت. ای ــام Society داده اس ــه ن ب
مفهــوم بــه نوعــی مرحلــه ی کمــال 
ــد.  ــی میکن ــازمان را معرف ــک س ی
جایــی کــه ســازمان از توجــه صرف 
بــه تولید و فــروش گذشــته و بعد از 
شــناخت نیــاز و رفتارهــای مشــتری 
و ارتبــاط مــداوم و موثــر بــا آن، بــه 
ــی  ــه م ــال جامع ــئولیتش در قب مس
پــردازد. در واقــع از گــروه محــدود 
مشــتریان و مخاطبیــن خــود، توجه 
ــی  ــر م ــترده ت ــش را گس و مراقبت

کنــد و اعــام میکنــد بعنــوان یــک 
ــهر،  ــه، ش ــه منطق ــب و کار ب کس
کشــور و حتــی ســیاره اش اهمیــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــازمانها ب ــد. س میده
بــازاری کــه در آن فعالیــت میکننــد 
و منطقــه ی جغرافیایــی و البتــه 
ــی  ــی و محیط ــای فرهنگ رویکرده
کــه در آن فعالیــت مــی کننــد، 
ــاری  ــه و انحص ــای خاقان رویکرده
مســئولیت  داشــت.  خواهنــد 
ــا  ــد توجهــی کام اجتماعــی میتوان
ــه  ــد ک ــته باش ــازمانی داش درون س
نمــود بیرونــی و حتــی جهانــی پیدا 
کنــد. چــه کســی اســت کــه دلــش 
نخواهــد در گوگل کار کنــد، محیطی 
ــی  ــا رنگهــای شــاد و جای جــذاب ب
کــه نهایــت شــادمانی و خاقیــت را 
بــرای کارمندانــش بــه ارمغــان مــی 
آورد، گــوگل توجــه بــه مســئولیتش 
بــه حفــظ روحیــه و جنبــه ســامت 
یــک  را  کارمندانــش  روان  و  روح 
ــد.  ــی می کن ــت جهان ــر و جذابی خب

شــرکت کیســون بعنــوان یــک 
ــی  ــن الملل ــکاری بی ــرکت پیمان ش
خــود  اجتماعــی  مســئولیت  در 
درصــدی از درآمــدش را صــرف 
ــدوده  ــر مح ــه در ه ــاخت مدرس س
ای کــه پــروژه ســاخت و اجــرا 
ــر  ــد اگ ــام میکن ــد و اع دارد میکن
ــدی  ــما درآم ــه ی ش ــا در منطق م
ــتیم  ــف هس ــم موظ ــب میکنی کس
بیافزاییــم.  شــما  بــه  دارایــی 
مفاهیــم کلــی اســتفاده شــده 
اجتماعــی  مســئولیت  بحــث  در 
بصــورت عمومــی میتوانــد دغدغــه 
هــای جهانــی مثــل کاهــش مصــرف 
ــود آب،  ــای کمب ــی ه ــرژی، نگران ان
ــای  ــوخت ه ــردن س ــن ک جایگزی
ــرای  ــن ب ــت از زمی ــاک، محافظ پ
ــی  ــایل اجتماع ــده، مس ــل آین نس
مربــوط بــه کــودکان و تســاوی 
حقــوق زنــان و بحــث هایــی از ایــن 

ــود.  ــامل میش ــت را ش دس
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اجتماعــی  مســئولیت  یونیلیــور 
اعتمــاد  ایجــاد  را   « داو   « برنــد 
ــرده  ــف ک ــان تعری ــس در زن ــه نف ب
اســت و ایــن مســئولیت را در تهیــه 
ــهایی  ــا و عکس ــم ه ــار فیل و انتش
ــی  ــب کمپیــن زیبای ــه در قال خاقان
واقعــی بــا اســتفاده از زنــان زندگی 
واقعــی بــه جــای مانکــن هــا نشــان 
ــئولیت  ــرد مس ــد. در رویک ــی ده م
اجتماعــی، ســازمانها نقــش بهبــود 
ــر  ــاع را ب ــود در اجتم ــده ی خ دهن
ــدی  ــا و توانمن ــت ه ــاس قابلی اس
ــد و آن  ــایی میکنن ــان شناس هایش
ــرا  ــیوه اج ــن ش ــه بهتری ــش را ب نق
میکننــد و قطعــا از منافــع حاصل از 
ایــن بهبــود بــرای خودشــان، ســایر 
ــره  ــم به ــان ه ــان سازمانش ذی نفع
خواهنــد بــرد. ایــن رویکردهــا 
امــروز بعنــوان مزیــت هــای رقابتی 
ــد هــا در نظــر گرفتــه میشــود.  برن

ــاوه  ــه ع ــی ک ــای رقابت ــت ه مزی
بــر نــوآوری در شــیوه ی ارائــه 
نــوع  و  ی خدمــات، محصــوات 
ــان  ــا مخاطبینش ــان ب ــاط ایش ارتب
باعــث ایجــاد رضایــت در مشــتریان 
و حتــی کارمندانشــان خواهــد شــد. 
از نمونــه هــای موفــق برنامــه هــای 
ــئولیت  ــرد مس ــا رویک ــی ب تبلیغات
اجتماعــی، کاری اســت کــه توســط 
ــات  ــاروی اطاع ــعه فن ــز توس مرک
ــام  ــا پی ــال ب ــای دیجیت ــانه ه و رس
هایــی مشــخص بــرای افزایــش 
آگاهــی عمــوم مــردم از لــزوم توجه 
ــت  ــا دق ــت و ی ــایل امنی ــه مس ب
ــازی  ــوع ب ــاب ن ــن در انتخ والدی
ــودکان و  ــرای ک ــه ای ب ــای رایان ه
پیــام هایــی از ایــن دســت ســاخته 
شــده اســت، عنــوان کــرد. برنامــه 
ــد هــا و اعــام  هــای اجتماعــی برن
ــه  ــرای جامع ــان ب ــه هایش دغدغ

ــان  ــب در دل و ج ــی مناس جایگاه
میکنــد،  ایجــاد  مخاطبینشــان 
ــش  ــه در نق ــان چ ــه ایش بطوریک
ــکار  ــوان هم ــه بعن ــتری و چ مش
ــهیم و  ــدام س ــن اق ــود را در ای خ
ــا  ــن روزه ــد. ای ــی دانن ــریک م ش
برنامــه  در  پیشــرو  ســازمانهای 
ــوع  ــان، موض ــد سازیش ــای برن ه
ــه  ــی را از برنام ــئولیت اجتماع مس
هــای اصلــی خــود قــرار میدهنــد، 
ــرد  ــن رویک ــت ای ــه داش ــد توج بای
عــاوه بــر نقشــی کــه بــرای 
ســازمانها ایفــا میکنــد، افــراد 
ــرد و در  ــد ک ــر خواه ــم موث را ه
ــازمان  ــه س ــر از توج ــت بغی نهای
بــه مســاله ای اجتماعــی، کل افــراد 
جامعــه را نســبت بــه مســایل 
اجتماعــی پیرامونیشــان متوجــه 

ــرد. ــد ک خواه
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بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری 

دانســتنی آنایــن : دانشــجویان رشــته 

روابــط عمومــی در روز دوشــنبه 25 تیرمــاه 

از شــرکت ســازه گســتر ســایپا بازدیــد بــه 
ــد .  ــل آوردن عم

ــورد ، رئیــس  ــای مهنــدس کوهن ــاب آق جن

ــتر  ــازه گس ــرکت س ــات ش ــش ارتباط بخ

ســایپا ، ضمــن خیــر مقــدم بــه دانشــجویان 

ــه : شــرکت  ــد ک ــح دادن ــن رشــته توضی ای

ســازه گســتر بــه منظــور مدیریــت زنجیــره 

ــت  ــایپا فعالی ــرکت س ــات ش ــن قطع تامی

مــی کنــد. بخــش ارتباطــات ســازه گســتر 

ــف از  ــش مختل ــتن 3 بخ ــا داش ــایپا ب س

جملــه : مدیریــت افــکار ســنجی ، مدیریــت 

تشــریفات نمایشــگاه هــا و مدیریــت روابــط 

ــود  ــی بهب ــداوم در پ ــه طــور م ــی ، ب عموم

ــرکت  ــن ش ــی ای ــی و خارج ــط داخل رواب
اســت.

مدیریــت  موســوی  آقــای  ادامــه  در 

ــرای  ــا ب ــگاه ه ــریفات و نمایش ــد تش واح

ــان  ــد . ایش ــخنرانی کردن ــجویان س دانش

توضیــح دادنــد کــه : مســئولیت هماهنگــی 

و برگــزاری ســمینارها و همایشــات شــرکت 

ــن  ــن جش ــایپا و همچنی ــتر س ــازه گس س

ــه  ــا و دیگــر رویدادهــای شــرکت از جمل ه

ــد  ــی باش ــش م ــن بخ ــای ای ــت ه فعالی

ــی  ــی و خارج ــای داخل ــط ه ــه بلی . تهی

ــز  ــدان نی ــان و کارمن ــران ، کارشناس مدی

ــن  ــده در ای ــن ش ــات تعیی ــه اقدام از جمل
ــت . ــد اس واح

ــی  ــط عموم ــس رواب ــژاد رئی ــای طاهرن آق

ســایپا گســتر ســازه نیــز در مــورد وظایــف  

ایــن واحــد بــرای دانشــجویان بــه تفســیر 

صحبــت کردنــد . ایشــان ضمــن توضیحــی 

ــتر  ــازه گس ــرکت س ــه ش ــورد تاریخچ در م

ــری  ــه پیگی ــون ، ب ــا کن ــال 1373 ت از س

فعالیــت هــای خیریــه ایــن بخــش ، از 

جملــه حمایــت از ســازمان محک )کــودکان 

ســرطانی ( و کمــک تجهیزاتــی بــه مــدارس 

ــاره  ــور اش ــروم کش ــای مح ــگاه ه و آموزش

ــزارش  ــه گ ــه تهی ــت ک ــتند . وی گف داش

ــی  ــریه نارنج ــرکت و نش ــرای ش ــر ب و خب

ــریات  ــه نش ــخگویی ب ــار پاس ــایپا در کن س

ــن  ــف ای ــی از وظای ــور ، یک ــد کش و جرای

ــود. ــی ش ــی م ــش تلق بخ

آقــای مهــرور ، رئیــس بخــش افــکار 

ــتر  ــازه گش ــرکت س ــش ش ــنجی و پای س

ــه معرفــی خدمــات  ســایپا نیــز در ادامــه ب

ــد  ــش پرداختن ــن بخ ــای ای ــت ه و فعالی

ــنجی  ــکار س ــد اف ــد : واح ــان گفتن . ایش

ــازمانی   ــه درون س ــرای 2 مقول ــش ب و پای

بیــرون ســازمانی برنامــه ریــزی مــی کنــد. 

در بخــش درون ســازمانی ، تمــام 750 نفــر 

ــه صــورت یــک جامعــه  پرســنل شــرکت ب

ــس  ــود. پ ــی ش ــه م ــر گرفت ــاری در نظ آم

ــایی  ــا و شناس ــی ه ــه پرس ــزاری هم از برگ

نظــرات و عقایــد کارمنــدان در مــورد 

ــکات درون  ــع مش ــال رف ــه دنب ــرکت، ب ش

ــتر  ــه بیش ــر چ ــدی ه ــرکتی و رضایتمن ش

همــکاران از فضــای کاری، اقــدام مــی 

ــا  ــرون ســازمانی نیــز ب کنیــم . در بخــش ب

ــا  ــگاه ه ــنجی در نمایش ــر س ــزاری نظ برگ

و ســمینارهای شــرکت ، پــس از پایــش 

ــا  ــه ب ــر مجموع ــای زی ــرکت ه ــرات ش نظ

کمــک اســاتید و مدیــران مجموعــه ،  ســعی 

ــکاران  ــط هم ــکات و رواب ــود مش در بهب

ــم. ــازمانی داری ــرون س ب

ــازه  ــران س ــکر مدی ــن تش ــان ضم در پای

گســتر ســایپا از اســاتید بزرگ ، مســئوان، 

دانشــجویان و همچنیــن آقــای ســید رضــا 

ــن  ــی ای ــب هماهنگ ــه ترتی ــیدی ک جمش

ــی  ــدای هدایای ــا اه ــد، ب ــت را دادن نشس
ــد . ــی ش قدردان

سازه گستر سایپا،
 میزبان دانشجویان رشته روابط عمومی
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متاســفانه بســیاری از مــردم هنــوز در انتخــاب نوع 
پوشــش در امــکان مختلف به خصــوص کســب و کار 
دچار ســردرگمی و کمبود اطاعــات هســتند. ارزانترین 
یا بدترین لباس ها را ســرکار می پوشــند. بــا کفش های 
 راحتــی و یــا کفش های اســپورت مثــل کتانی ســرکار

 می روند. در اینجا می کوشیم تا استاندارد پوشش در محیط 
های کاری را معرفی نماییم.   بهتر است از کفش شروع کنیم.

 اولین فاکتورى که معمولن به آن توجه زیادى در محیط کار نمی شود. 
کفش رسمی براى آقایان می بایست چرمی از نوع بند دار، نوک گرد و 
جلو بسته داراى پاشنه سه سانت باشد. براى خانم ها هم کفش چرمی 
جلو بسته داراى پاشــنه چهار تا هفت سانت توصیه می شود.  لطفن با 
کفش مشکی جوراب سفید نپوشید. سال ها پیش رسم بر این بود که 
مردان از جوراب سفید استفاده کنند تا تمیزى را نشان دهد. این رسم 
متعلق به سال ها پیش اســت و حرفه اى ها می دانند که منسوخ شده 
است. جوراب شما می بایســت همرنگ کفش یا شلوار شما باشد.  در 
خصوص نوع لباس، به خاطر داشته باشید که رسمی ترین نوع لباس 
کار در بسیارى شرکت ها، کت و شلوار براى آقایان، کت و دامن، کت 
و شلوار و یا مانتو شلوار براى خانم ها بسیار مناسب است. رسمی ترین 
رنگ لباس در این بخش لباس هاى رنگ تیــره و در بین لباس هاى 
رنگ تیره سورمه اى رنگ مناســب ترین رنگ در دنیا محسوب می 
شود.   کت و شلوار آقایان می بایســت تک دکمه یا دو دکمه باشد. به 
خاطر داشته باشید که در حالت ایســتاده دکمه باایی کت باید بسته 
باشــد که این مورد در ایــران معمولن رعایت نمی شــود و در حالت 
نشسته باید دکمه باز باشــد. کت باید یقه انگلیسی باشد. از پوشیدن 
کت هاى یقه گرد و یا تمام دکمه خوددارى کنید. کت شــما باید تک 
چاک یا دو چاک باشد. پوشــیدن کت هاى بدون چاک توصیه نمی 
شود. پوشیدن کت تک، اسپورت محسوب می شود بنابراین پوشیدن 
کت تک در جلسات رسمی توصیه نمی شــود. پیراهن زیر کت باید 
آستین بلند و ساده باشد. پوشیدن تی شرت یا پیراهن آستین کوتاه زیر 
کت ممنوع است.  در ضمن استفاده از پیراهن هاى راه راه، چهارخانه 
و یا طرح دار توصیه نمی شــود. بهترین رنــگ پیراهن زیر کت براى 
کت و شلوار ســورمه اى، پیراهن ســفید رنگ یا آبی روشن است. در 
ضمن بهترین حالت پوشش آن است که آســتین پیراهن شما از زیر 
کت، یک سانت بیرون آمده باشــد. در صورت استفاده از کراوات، می 
بایست انتهاى کراوات روى سگک کمربند باشد. به دفعات دیده شده 

که برخی افراد کراوات را کوتاه گره 
می زنند یا آنقدر بلنــد گره می زنند 
که در حالت بســتند دکمه کت، از 
زیر کت بیرون می زند. البته خرافه 
اى وجود دارد که کــراوات کوتاه را 
مجردها و بلند را متاهلین اســتفاده 
می کنند. ولی این موضوع خرافاتی 
بیش نیســت. در گذشــته کمربند 
براى نگه داشــتن شــلوار استفاده 
می شــد. ولی امروزه کمربند جزو 
الزامات پوشش محسوب می شود. 
کمربند شــما می بایست همرنگ 
کفش یا کیف شــما باشــد. شلوار 
شــما حتمن باید پارچه اى ساده و 
بدون پلیسه باشد. امروزه استفاده از 
ساعت چیزى بیش از نشان دهنده 
زمان است. بسیارى از مردم به این 
دلیل که داراى تلفن همراه هستند 
و تلفن همراهشــان داراى ساعت 
است، از ساعت استفاده نمی کنند. 
ولی به خاطر داشته باشید که بستن 
ساعت بسیار ضرورى است. ساعت 
رســمی می بایســت بند فلزى و 
عقربه اى باشد. بستن ساعت هاى 
بند چرمی و یا دیجیتال، اســپورت 
محسوب می شود. استفاده از عطر 
و ادکلن در مذاکرات رسمی ممنوع 
است. براى جلوگیرى از تعرق بدن 
و بوى بد عرق، پوشــیدن عرق زیر 
زیر پیراهن الزامی اســت. در ضمن 
شما می توانید از اسپرى هاى بدن 
بــراى جلوگیرى از عــرق کردن و 

بوى بــد بدن اســتفاده نمایید.  
 پوشــش ســر براى خانم هاى

 بهتر اســت روســرى یا مقنعه 
 باشــد. در ایــن حالــت توصیه 

می شود براى شیک تر نشان دادن 
پوشش ســر توصیه می شود مقنعه 
داخل مانتــو قرار گیرد و یا دســته 
روسرى داخل زیر لباس قرار گیرد. 
اســتفاده از زیور آات در کســب و 
کار ممنوع است. شــما نهایتن می 
توانید از انگشــتر حلقه در انگشت 
خود استفاده کنید. پوشیدن انگشتر 
 در ســایر انگشــتان به هیچ عنوان
 توصیه نمی شود. 
دکتر کامران صحت

 

لطفا با کفش مشکی 

جوراب سفید نپوشید
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ســید رضــا جمشــیدی مدیــر عامــل 
شــبکه پذیــرش آگهــی :

موفقیــت کانــون هــای تبلیغــات ، تخصصــی 
بــودن فعالیتشــان اســت.

کانــون هــای تبلیغــات و آگهــی متولــی تبلیغــات 
ــات  ــدات و خدم ــی تولی ــانی بازرگان ــاع رس و اط

در کشــور اســت.
ایــن کانــون هــا بــرای انتقــال پیــام بــه مخاطبیــن 
ــی  ــات تبلیغات ــا و امکان ــود از ابزاره ــتریان خ مش
کــه شــامل : رســانه هــای نوشــتاری      و مکتــوب 
، تبلیغــات محیطــی ، ســمعی ، بصــری، حجمــی 
، چــاپ هدایــای تبلیغاتــی ، فضــای مجــازی 
ــن  ــد. ای ــی نمای ــتفاده     م ــی و ....اس و دیجیتال
ــه  ــتریان را ب ــی مش ــت تبلیغات ــا فعالی ــون ه کان
صــورت قــراردادی و سفارشــی در قالــب کمپیــن 
ــه نظــر  و اجــرای مــوردی انجــام مــی دهنــد و ب
مدیــر عامــل کانــون شــبکه پذیــرش آگهــی یــک 
مجموعــه تبلیغاتــی وقتــی موفــق اســت کــه 
بصــورت تخصصــی در یــک رســانه فعالیــت نمایــد 
ــا  ــانه ه ــان رس ــکاران و صاحب ــتریان و هم و مش
ــانه بشناســند. ــون را متخصــص آن رس ــن کان ای

بــه همیــن منظــور و بــه بهانــه بازدید دانشــجویان 
رشــته تبلیغــات دانشــگاه علمــی کاربــردی واحــد 
26 تهــران از رونــد فعالیــت کانــون آگهــی شــبکه 
ــر  ــیدی مدی ــا جمش ــید رض ــی ، س ــرش آگه پذی
ــن دانشــگاه  ــون ، دانشــجویان ای ــن کان ــل ای عام
ــی و  ــون آگه ــک کان ــل کار ی ــان مراح را در جری

تبلیغــات قــرار داد.
ــگاه  ــه نقــش و جای ــد ب ــن بازدی جمشــیدی در ای
تبلیغــات در کشــور اشــاره نمــود و قبــل از بازدیــد 
دانشــجویان از بخــش هــای مختلــف شــبکه 
ــود. ــی نم ــدگان معرف ــد کنن ــه بازدی ــرش ، ب پذی
ایشــان در معرفــی شــبکه پذیــرش آگهــی گفتنــد: 
کانــون شــبکه پذیــرش آگهــی دارای پروانــه 
ــا  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــت از وزارت فرهن فعالی
25 ســال ســابقه فعالیــت در مطبوعــات کشــور ، 
کارگــذار کلیــه روزنامــه هــا و نشــریات سراســری 
هــای  روزنامــه  در  آگهــی  چــاپ  مجــری  و 
شهرســتان هــای کشــور مــی باشــد. ایــن کانــون 

آگهــی جهــت چــاپ در روزنامــه هــای سراســری 
)همشــهری ، ایــران ، جــام جــم ، اطاعــات، دنیای 
اقتصــاد و ... ( روزنامــه هــا و نشــریات تخصصــی ، 
ــه  ــا ارائ روزنامــه هــای شهرســتان هــای کشــور ب
ــه مشــتریان مشــاوره  مشــاوره هــای رســانه ای ب
ازم را ارائــه نمــوده و در رســانه مــورد نظــر 

ــد. ــی نمای منتشــر م
ــرش  ــبکه پذی ــف ش ــای مختل ــش ه ــان بخ ایش
ــه  ــا، ک ــش ه ــکاران بخ ــد و هم ــی نمودن را معرف
همگــی دارای تحصیــات تکمیلــی و تجربــه کاری 
ــود را  ــی کار خ ــات تکمیل ــند، توضیح ــی باش م

ــد. ــه نمودن ارائ
مســئول توســعه بــازار و بازاریابــی شــبکه پذیــرش 
آگهــی بازدیدکننــدگان را در جریــان گــردش کار 

بازاریابــی قــرار داد و نمونــه ای از فراینــد بازاریابی 
و گــردش کار مطالعــه بــازار تولیــد مشــتری 
ــات و  ــش سفارش ــه بخ ــتریان را ب ــت مش و هدای

فــروش بصــورت عملــی نشــان داد.
ــن  ــات ای ــی و سفارش ــر بازرگان ــار مدی ــم بازی خان
کانــون بــا تجربــه 13 ســاله خــود در ایــن شــبکه 
اطاعــات مــورد نیــاز دانشــجویان را ارائــه نمــوده 
و مراحــل پذیــرش آگهــی از مشــتریان را بصــورت 

مــوردی اجــرا نمــود.
بازیــار دقــت در پذیــرش آگهــی و ارائــه اطاعــات 
کامــل و کافــی از قبیــل معرفــی بهتریــن رســانه 
ــغ و  ــرا کار     و مبل ــان اج ــتری ، زم ــرای مش ب
بودجــه آگهــی و تبلیغــات را مــوارد مهــم پذیــرش 

آگهــی عنــوان نمــود.

ــش  ــک بخ ــی ی ــی آگه ــک و طراح ــه گرافی آتلی
مهمــی در شــبکه پذیــرش آگهــی مــی باشــد کــه 
مســئول آتلیــه طــرح هــا و آگهــی های مشــتریان 
را از مســئول پذیــرش دریافــت و بعــد از طراحــی 
ــات  ــر سفارش ــار مدی ــتری در اختی ــد مش و تائی
قــرار داده و هماهنگــی ازم بــرای انتشــار آگهــی 

ــردد. میســرمی گ
خانــم شــقاقی یکــی دیگــر از مدیــران بــا ســابقه 
ــن  ــال در ای ــه 18 س ــی ک ــرش آگه ــبکه پذی ش
کانــون فعالیــت مــی نمایــد مدیریــت امــور مالــی 
ــه  ــا و هزین ــه قرارداده ــد و کلی ــده دارن ــر عه را ب
ــا  ــرار داده و ب ــی ق ــی تخصص ــورد ارزیاب ــا را م ه
ــروژه  ــک پ ــا ی ــی و ی ــک آگه ــان ی ــد ایش تائی
ــا  ــه رســانه ه ــرای اجــرا ب ــن ب ــا کمپی ــوردی ی م

ــود. ــی ش ــفارش م س
جمشــیدی در جریــان ایــن بازدیــد ســایر بخــش 
هــای شــبکه پذیــرش آگهــی کــه شــامل دبیــری 
ــدان اداری ،  ــه و کارمن ــان ، خدم ــی ، بازاریاب آگه
پیــک موتــوری و تحصیــل داری را معرفــی نمــود 
و دانشــجویان بــا کلیــه همــکاران شــبکه پذیــرش 
آگهــی آشــنا شــده  و در جریــان مراحــل کار قــرار 

گرفتنــد.
ــی  ــر کاربین ــی مدی ــر عین ــد دکت ــن بازدی در ای
رشــته تبلیغــات کــه دارای ســوابق علمــی و 
ــی  ــی باشــند توضیحات ــات م ــی حــوزه تبلیغ عمل
در خصــوص معرفــی رشــته تبلیغــات و موضوعــات 

ــد. ــه نمودن ــجویان ارائ ــه دانش ــی آن ب پیرامون
ــات در  ــت ارتباط ــابقه مدیری ــا س ــی ب ــر عین اکب
یکــی از بانــک هــای کشــور تجربــه فعالیــت هــای 
مختلفــی از اجــرا تبلیغــات و مدیریــت رســانه هــا 
ــی  ــا فرصت ــه ه ــن تجرب ــه ای ــند ک ــی باش دارا م
ــه  ــوده ک ــاد نم ــجویان ایج ــر ای دانش ــم ب مغتن
ــت  ــان دریاف ــا را از ایش ــت ه ــن فعالی ــه ای تجرب

ــد. نماین
ــث  ــه بح ــجویان ب ــد دانش ــن بازدی ــان ای در پای
و گفتگــو در خصــوص فعالیــت هــای شــبکه 
ــن  ــل ای ــر عام ــد و مدی ــی پرداختن ــرش آگه پذی

ــد. ــخ دادن ــان پاس ــواات ایش ــه س ــون ب کان
 

دانشجویان رشته تبلیغات دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 
از کانون تبلیغاتی شبکه پذیرش آگهی بازدید کردند
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هرساله برندهای مطرح جهان ارزش گذاری می شوند و این 
مبنایی برای رقابت بیشــتر برندهاســت. با وجودی که سال 
هاســت شــرکت های حوزه IT در صدر این فهرست جای 
دارند، اما برندهای محبوب دیگری هم هســتند که کسی نمی 
تواند آنها را کنار بزند. پس از حوزه IT بیشترین سهم مربوط به 
صنعت موادغذایی و نوشیدنی است. بر اساس رده بندی معتبر 
فوربس اپل همچنان با اختاف فاحــش از دیگر رقبا با 170 
میلیارد دار ارزش برند، در صدر قرار دارد. جایگاه دوم و سوم 
نیز همانند سال گذشته است لیکن در رتبه های چهارم و پنجم 
جایشان را با یکدیگر عوض کرده اند. این بدان معنی است که 
کوکاکوا یك پله سقوط را تجربه کرده و به جایگاه پنجم نزول 

کرده است تا فیس بوک بتواند به جایگاه چهارم ارتقا یابد. 
همانگونه که مشــخص اســت، ارزش برند چندان با درآمد 
برند یا کمپانی مرتبط نیســت. به طور مثــال درآمد تویوتا دو 
برابر مایکروسافت بوده اســت اما برندش کمتر از نصف برند 
مایکروسافت ارزش دارد. برندســازی مقوله مهمی است که 
در دنیای تجارت از پایه های مارکتینگ محســوب می شود. 
متاسفانه در کشور ما برندسازی به مفهوم واقعی شکل نگرفته 
است. ازم به ذکر است پورشــه پس از مدت ها توانسته در 
جمع 100 برند پــرارزش دنیا جای گیرد. متاســفانه مالبرو 
)تولیدکننده سیگار( نیز در میان 100 برند است و در پله بیست 

و پنجم جای گرفته است.

درآمد برندارزش برندبرندرتبه

170214/2اپل1

101/880/5گوگل2

8785/3مایکروسافت3

73/525/6فیس بوک4

56/423کوکاکوا5

54/1133آمازون6

43/930/7دیزنی7

41/1168/8تویوتا8

40/385مك دونالد9

32/2166/7سامسونگ10

11GE37/9100/3

12AT&T36/7163/8

13IBM33/379/9

31/459/4اینتل14

15Cisco30/748/6
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ــتن  ــر داش ــه خاط ــدران ب ــتان مازن ــرب اس غ

ــا و  ــت زیب ــی، طبیع ــب اله ــری از مواه یکس
ــگران  ــه گردش ــورد توج ــه م ــواز همیش دلن
ــای  ــوده اســت. زیبایی ه ــی و خارجــی ب داخل
منحصربــه فــرد دریــا و جنــگل و مناطــق 
دیدنــی و آب و هــوای دلپذیــر و مطلــوب 
آن بــه گونــه ای اســت کــه هــر انســانی را بــه 

ســوی خــود جــذب می کنــد.
یقینــا درکنــار این نعمــات خــدادادی و الطاف 
بزرگــی کــه خداونــد بــه ایــن منطقــه ارزانــی 
داشــته، لــزوم نگهــداری و ســرمایه گذاری 
ــارور ســاختن پتانســیل ها و اســتفاده  ــرای ب ب

ــات اســت. ــه آن از ضروری بهین
در ایــن میــان وجــود یــک ســرمایه گذار کــه 
ــاه،  ــردم رف ــه م ــت ب ــه خدم ــد در ارائ بتوان
ــا در  ــد ت ــم کن ــات را فراه ــایش و امکان آس
ــی  ــالمت آمیز و خوب ــی مس ــم زندگ ــار ه کن
داشــته باشــند، یــک فرصــت اســت. بــه طــور 
ــردن ســرمایه گذاری،  ــی ک ــرای اجرای ــم ب حت
دولــت تــوان ازم را نــدارد؛ زیــرا دولــت 
ــاخت ها  ــداث زیرس ــا در راه اح ــعی دارد ت س
و نیازهــای اولیــه مردمــان خــود گام بــردارد. 
بــه همیــن خاطــر در بــارور گشــتن و اســتفاده 
ــا  ــدران ب ــرب مازن ــاای غ ــای ب از ظرفیت ه
ــت از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی  حمای
میتــوان بــه ایــن خواســته جامــه عمــل 

ــه مســئوان ارشــد  ــته ای ک پوشــید. خواس
کشــور هــم درپــی آن هســتند 

بخــش  ظرفیت هــای  از  اســتفاده  بــا  تــا 
ــتری  ــتاب بیش ــور ش ــعه کش ــی، توس خصوص

ــرد.  بگی
یقینــا انگیــزه و تــوان باایــی کــه در راه 
ســرمایه گذاران  از  بعضــی  ســرمایه گذاری 
شــده  باعــث  اســت،  خصوصــی  بخــش 
تــا ایــن عزیــزان دلســوز، پــا بــه عرصــه 
ســرمایه گذاری بگذارنــد. ایــن دســته از افــراد 
مــی تواننــد بــه عنــوان بــازوی توانــای دولــت 
ــان گام  ــار عزیزم در راه رشــد و شــکوفایی دی
بردارنــد. آنچــه مســلم اســت هرکــدام از ایــن 
ــورد  ــه م ــرمایه گذاران بخــش خصوصــی ک س
وثــوق جامعــه هســتند در هــر منطقــه ای 
ــات  ــا موجب ــه تنه ــد ن ــرمایه گذاری کردن س
رشــد اقتصــادی آن منطقــه را فراهــم کردنــد 
ــتغال  ــرایط اش ــود آوردن ش ــه وج ــه در ب بلک
کــه از نیازهــای اساســی جامعــه امــروزی 

ــذاری را  ــد و تاثرگ ــش مفی ــم نق ــت ه اس
ــد. ــا کردن ایف

ــرمایه گذاری  ــر س ــا اگ  مطمئن
باشــد  تولیــد  بــا  همــراه 

اثرگــذاری آن خیلــی 

ــد در  ــت و میتوان ــر اس ــش ت ــتر و اثربخ بیش
توســعه، شــکوفایی منطقــه و اشــتغال جمــع 
کثیــری از جوینــدگان کار ایفــای نقــش کنــد.
ســال  چنــد  در  مهــم  ایــن  خوشــبختانه 
اخیــر در غــرب مازنــدران و بــه خصــوص 
ــتری  ــعت بیش ــاد وس ــای کارآب ــهر زیب در ش
ــرمایه گذاران  ــی از س ــور یک ــت، حض گرفته اس
جــوان، خــاق، خوشــنام و باپشــتوانه کشــور 
ــهای  ــته در بخش ــه توانس ــه ک ــن منطق در ای
مختلــف اقتصــادی و تفریحــی و اقامتــی و 
تجــاری ســرمایه گذاری کنــد باعــث شــده تــا 
ــته های  ــم اندازی از داش ــاد، چش ــروز کارآب ام
ــی  ــف تفریح ــای مختل ــادی در بخش ه اقتص
ــود  ــه خ ــی ب ــوی خاص ــگ و ب ــاری رن و تج

ــرد. بگی
ــتداران  ــرای دوس ــی ب ــین رمضان ــای حس آق
ــنا و  ــره ای آش ــدران چه ــرب مازن ــعه غ توس
ــه  ــرمایه گذاری ک ــت. س ــنام اس خوش
دوســتدار  و  وطــن  عاشــق 
کشــور  مهربــان  مــردم 

اســت.

استفاده از بخش خصوصی در توسعه کشور
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ــادی در  ــالهای متم ــه س  او ک
کشــور ژاپــن زندگــی کــرده، 
پشــتکار  بــا  توانســته 
محکــم،  اراده ای  قــوی، 
ــه  ــگاه ب ــی و ن دوراندیش
ارزی    ســرمایه  آینــده، 
واای  همــت  بــا  کــه 
آورد  دســت  بــه  خــود 

و  تولیــد  منظــور  بــه  را 
ــد  ــتغال وارد کشــور نمای اش

ــتغال و  ــد و اش ــر تولی و در ام
ــان  ــه هموطن ــد ب ــات مفی خدم

آنــرا بــه کار گیــرد.
هرچنــد در راه ســرمایه گذاری ایشــان 
ــود  ــکاتی وج ــا مش ــع پانورام در مجتم
ــوزی و  ــد و دلس ــت بلن ــا هم ــت، ام داش
ــه  ــت ب ــان در خدم ــه ایش ــتکاری ک پش
تــا  شــد  خودداردموجــب  هموطنــان 
ــرمایه گذاران  ــی ازس ــوان یک ــه عن وی ب
ــد شــهر  ــدران و چن ــق درغــرب مازن موف
ــی  ــان موفقیت های ــور عزیزم ــراز کش دیگ

را  به دست آورد.
ــه اشــتغال  ــه مــردم و ب هرچندخدمــت ب
درآوردن چندیــن نفــراز هموطنــان بــرای 
او بهتریــن لذت و ســودآوری معنــوی دارد 
امــا افــق روشــن و نــگاه خوشــبینانه وی 
ــه مــردم خــوب کشــورمان  در خدمــت ب
ــایر  ــرای س ــبی ب ــوی مناس ــد الگ می توان
آقــای  هماننــد  تــا  باشــد  عزیزانــی 
ــای  ــن راه گام ه ــی در ای ــین رمضان حس

ــد. ــی بردارن اساس
در مجتمــع پذیرایــی آیــار کــه یکــی از 
ســرمایه گذاریهــای ایشــان اســت گفتگــو 

بــا حســین رمضانــی را آغــاز نمودیــم:

ــود از  ــی خ ــا معرف ــدا ب در ابت
ــرای  ــما ب ــزه ش ــی انگی چگونگ

ســرمایه گذاری و تولیــد توضیــح 
؟ هید د

48ســال از خداونــد بــزرگ عمــر گرفتــم. 
هماننــد  تحمیلــی  جنــگ  زمــان  در 
ــای  ــورمان همپ ــز کش ــردم عزی ــایر م س
حاضــر  جبهه هــا  در  رزمنــدگان  بــا 
شــدم. بــار اول بــا 13 ســال ســن راهــی 
ــال  ــه در س ــار دوم ک ــدم و ب ــه ش جبه
ــتان درس میخوانــدم مــدت  اول دبیرس

ــودم. ــه ب ــاه در جبه 11م
بعد از پایان جنگ و بخاطر شرایطی 

کــه در کشــور حاکــم بــود بــه ایــن نتیجه 
ــروم و  ــری ب ــه کشــور دیگ ــا ب رســیدم ت
ــه  اندوختــه و یــا چیــزی یــاد بگیــرم و ب
کشــور بازگــردم تــا در خدمــت هموطنان 
باشــم. بــا توجــه بــه موقعیتــی که کشــور 
ــت  ــروی کار داش ــذب نی ــرای ج ــن ب ژاپ
بــه ایــن کشــور ســفر کــردم مــدت 
ــدا  ــردم ابت ــی ک ــن زندگ ــال در ژاپ 28س

در کارهــای ســاختمانی و طراحــی 
فعالیــت داشــتم امــا باتوجــه 
ــه  ــه ای ک ــص و عاق ــه تخص ب
بــه تولیــدات کشــور خــود 
ــا در  ــردم ت ــعی ک ــتم س داش
ــی و  ــان داروی ــد گیاه راه تولی
مکمــل تغذیــه فعالیــت کنــم. 
بــا ســفر بــه کاشــان کــه مهــد 
ــود و از آنجایــی  گل محمــدی ب
کــه ایــن گل ســرآمد همــه گلهــا 

ــت. ــی اس ــای گیاه و داروه
جــای  جــای  کــه  نمانــد  ناگفتــه 
ســرزمین عزیزمــان پــراز نعمت هــای 
خــدادادی اســت کــه هریــک از آنهــا 
میتوانــد در راه اشــتغال و رونــق اقتصادی 
تاثرگــذار باشــد. بــه همیــن خاطــر بــرای 
ــود را  ــغل خ ــا ش ــد ت ــزه ای ش ــن انگی م
تغییــر داده و در تولیــد گل محمــدی کــه 
ــودرا  ــت خ ــی دارد فعالی ــت داروی خاصی
آغــاز کردیــم در ابتــدا بــا مشــکات 
ــای  ــا حمایت ه ــدم ام ــرو ش ــادی روب زی
زیــادی کــه در کشــور ژاپــن از مــن شــد 
و کمبودهــای مــن را در ایــن راه برطــرف 
ــا ایــن شــغل را در  ــد باعــث شــد ت کردن
ــدازی  ــا راه ان ــم و ب ــترش ده ــن گس ژاپ
مکمــل  کشــور  ایــن  در  شــعبه   600
ــه  ــا ب ــم ت ــد میکن ــودرا تولی ــی خ غذای

ــانم. ــم برس ــادرات ه ــرز ص م
 تاکنــون بــه کشــورهای ســنگاپور  و 
تایــوان  و چیــن هــم محصــوات خــودرا 
صــادر میکنــم خوشــبختانه در امــور 
ــورهای  ــا در کش ــد ت ــث ش ــادرات باع ص

ــد ــتان جدی ــوق دوس ف
ــه  ــم ک ــدا کنی ــم پی ــتریان خوبی ه ومش

ــم. ــه دهی ــی آن را ادام ــایه همدل در س

1۹
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ــا  ــد ت ــث ش ــی باع ــه عوامل چ
در غــرب مازنــدران و شــهر 
هــم  چالــوس  و  کارآبــاد 

کنیــد؟ ســرمایه گذاری 
همیشــه دوســت داشــتم تــوان کاری 
ــا  ــرم ت ــکار بگی ــز ب ــران نی ــود را در ای خ
خدمتــی بــه هموطنــان خــود انجــام 
بــه غــرب  تفریحــی  دهــم. دو ســفر 
از  نفــر  چنــد  بــا  داشــتم  مازنــدران 
ــدم  ــنا ش ــش آش ــک اندی ــان های نی انس
ــا  ــت ت ــش رف ــه ای پی ــه گون ــرایط ب و ش
عبیــدی  فریــدون  ســرمایه گذاری  بــا 

مجموعــه آیــار را احــداث کردیــم.
ــت  ــا اس ــار م ــندی و افتخ ــث خرس  باع
ــی  ــی و اقامت ــه پذیرای ــن مجموع ــه ای ک
ــه  ــور نمون ــطح کش ــار در س ــن ب چندی
ــاش  ــا ت ــت ب ــن موفقی ــا ای ــد. یقین ش
ــه را  ــن مجموع ــه ای ــدی ک ــدون عبی فری
مدیریــت میکننــد حاصــل شــد و جــدای 
آن چیــزی کــه بیشــتر از همــه چیــز برای 
مــن اهمیــت دارد و موجبــات خرســندی 
را فراهــم کــرد اشــتغال 60خانــوار در این 
ــا  ــدی آنه ــه رضایتمن ــت ک ــه اس مجموع
باعــث شــد تــا مــا شــاد شــویم و انگیــزه 
بگیریــم. واقعــا از شــراکتی کــه در آیــار 
ــدی  ــدون عبی ــه فری ــتان از جمل ــا دوس ب
ــم  ــم راضــی هســتم امیدواری انجــام دادی
ــی وســعت  ــن همدل ــایه ای ــم در س بتوانی

ــم. ــش دهی ــار افزای ــود را در آی کار خ

بــه غیــر از دومــورد تولیــد گل 
محمــدی و بــاغ رســتوران آیار 
که اشــاره داشــتید آیــا در جای 
ــرب مازندران  ــم در غ دیگری ه
کرده ایــد؟  ســرمایه گذاری 
درصــورت مثبــت بــودن در 
ایــن خصــوص توضیــح دهیــد؟

ــی  ــن بودیــم یک ــه در ژاپ ــی ک در زمان
ــا  ــد ت ــنهاد دادن ــتان پیش ــر از دوس دیگ
کارآبــاد  در  ســرمایه گذاری  هــم  بــا 
ــاز کشــور  ــه نی داشــته باشــیم. باتوجــه ب
ــک  ــداث ی ــرای اح ــه ب ــزی ک و برنامه ری
ــه  ــزرگ صــورت گرفت مجتمــع تجــاری ب
بــود در صــدد برآمدیــم تــا مجتمــع 
تجــاری بــا نــام پانورامــا را احــداث کنیــم. 
تمــام برنامه هــا طبــق برنامــه زمانبنــدی 
پیش بینــی شــده انجــام شــد و در ســال 

ــد. ــاح گردی 1393 افتت
ــه  ــی ک ــی مطلوب ــر خدمات ده ــاوه ب ع
ایــن مجتمــع تجــاری بــه مــردم منطقــه 
ــه میــداد شــرایط اشــتغالزایی را هــم  ارائ
بــرای جمــع زیــادی از جوینــدگان کار در 

ایــن مجموعــه فراهــم شــد. 

بــه عنــوان یــک ایرانــی موفق 
کــه توانســتید از نقطــه صفــر 
ــید و  ــی برس ــای ترق ــه پله ه ب
امــروز شــرایط را بــرای جمــع 
زیــادی از هموطنــان خــود 

مهیــا کنیــد تــا در کنــار شــما 
ــه  ــد چ ــتغال بپردازن ــه اش ب

ــد؟ ــه ای داری ــام و توصی پی
مــن بــه ایــن جملــه کــه خواســتن 
ــاش  ــا ت ــاد دارم ب ــت اعتق ــتن اس توانس
و پیگیــری میتــوان بــه خواســته های 
برنامه ریــزی  آن  روی  کــه  اصولــی 
ــی  ــفانه خیل ــد. متاس ــت یابی ــد دس کردی
از جوانــان بــرای آینــده خــود بــه دنبــال 
ــر  ــتند و اگ ــن آوری نیس ــا ف ــص وی تخص
هــم داشــتند آنــرا فرامــوش نمــوده و 
ــه دنبــال کارهــای واســطه گری  بیشــتر ب
ــا از  ــر باعــث شــده ت هســتند. همیــن ام
ــه  ــد ب ــند و نتوانن ــه دور باش ــل کار ب اص

خواســته های خــود برســند.

ــت  ــی هس ــت خاص ــر صحب اگ
کــه نگفتــه باشــید بیــان 

نماییــد؟
امــور  دســت اندرکاران  و  مســئوان  از 
تقاضــا دارم کــه بــه ســرمایه گذران ارزش 
ــرام  ــا احت ــکار آنه ــه اف ــد و ب ــا بدهن و به
بگذارنــد. یقینــا افــکاری کــه توانســته در 
ــک  ــا ی ــه ی ــک جامع ــادی ی ــق اقتص رون
مجموعــه تاثیرگــذار باشــد افــکار مثبــت 
و باارزشــی اســت. انتقــال ایــن افــکار 
ــد مســیر  ــه میتوان ــراد جامع ــه ســایر اف ب

ــد. ــوار کن ــر هم ــعه را بهت توس
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ــت،  ــط زیس ــه و محی ــه جامع ــد ب تعه
گــروه  در  چندوجهــی  مفهومــی 
مپناســت. مــا در جایــگاه یــک مجموعۀ 
ــعۀ  ــواره در توس ــرو، هم ــی پیش صنعت
مســئولیت های  بــه  کار  و  کســب 
داشــته ایم.  توجــه  اجتماعی مــان 
ــی و  ــامت، ایمن ــوات س ــای مق ارتق
 HSE Health, Security, ــط زیســت محی
Environment مــورد تأکیــد همیشــگی 

مدیــران اجرایــی مــا بــوده و در سراســر 
ــر کاری،  ــی دفات ــا، در تمام ــروه مپن گ
ــایت های  ــات و س ــرکت ها، کارخانج ش
اجــرای پــروژه اهمیــت ویــژه ای داشــته 
ــِت  ــه در اهمی ــر ریش ــن ام ــت. ای اس
حفــظ ســامت منابــع انســانی بــه 
طــور عــام و حراســت از منابــع دخیــل 
در کســب و کار مپنــا بــه طــور ویــژه و 
نیــز اهمیــت حفاظــت از محیط زیســت 
شــرکت های  و  مپنــا  شــرکت  دارد. 

تابعــه گــروه، بــا هــدِف ارتقــاء عملکــرد 
ســازمانی خــود در حــوزۀ حفــظ محیط 
زیســت و دســتیابی بــه اســتانداردهای 
موجــود در ایــن زمینــه، اقــدام بــه 
اخــذ گواهینامه هــای زیســت محیطــی 
تاش هــای  نموده انــد.  مختلــف 
افزایــِش  در جهــت  نیــز  متعــددی 
راندمــان محصــوات تولیــدی از طریــق 
همــکاری بــا دارنــدگاِن جدیدتریــن 
فناوری هــای مرتبــط در ســطح جهــان 
و دســتیابی بــه دانــش روز انجــام شــده 
اســت. در ســال های اخیــر، حرکــت بــه 
ســوی تولیــد محصــوات جدیــد بــرای 
ــه نیازهــای متنــوِع مشــتریان  پاســخ ب
بــا بهره گیــری از روش هــای پایــدار 
صــورت  زیســت  محیــط  حافــظ  و 

ــت. ــه اس پذیرفت
 CSR( مســئولیت اجتماعــی شــرکتی
 )Corporate Social Responsibility

توجه برانگیــزی  و  موضــوع حســاس 
اســت.  بــوده  اخیــر  ســال های  در 
عنــوان  بــه  ســرآمد  ســازمان های 
بــرای  پاســخگو،  ســازمان هایی 
شفاف ســازی عملکردشــان در برابــر 
ذینفعــان خــود و ایفــای تعهدات شــان 
اجتماعــی،  مســئولیت  حــوزۀ  در 
ــد  ــراز می دارن ــش را اب ــای خوی ارزش ه
و اطمینــان حاصــل می کننــد کــه 
ایــن تعهــدات در سراســر ســازمان 
ترتیــب،  ایــن  بــه  شــوند.  جــاری 
بــرای  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 
مزایــای دوجانبــه ای خواهــد  آنــان 
داشــت؛ بــه طــوری کــه هــم ســازمان 
ــجم تری  ــر و منس ــرد اخاقی ت از رویک
و  جامعــه  هــم  و  می بــرد  نفــع 
ــت  ــر و برداش ــع، نظ ــای ذینف طرف ه
بهتــری از عملکــرد و نقــاط قــوت 

ســازمان خواهنــد داشــت.

ت
یس

ط ز
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و م
عه 

جام
به 

هد 
تع

نا: 
مپ

به باور ما، مسئولیت  پذیری اجتماعی یک تعهد است:
تعهد در قبال اختصاص منابع مالی در مسیر تامین رفاه عمومی مورد قبول اکثریت جامعه

تعهد در قبال اصول بنیادین انسانیت و پاسخگویی در قبال آنها
تعهد در قبال نپرداختن به فعالیت  های غیراخاقی 

تعهد در قبال توجه به تأمین نیازهای کارکنان
تعهد در قبال عدم تبعیض در امور استخدامی

تعهد در قبال عدم ارایۀ محصوات زیان  آور
و تعهد در قبال حفظ محیط زیست

منشور مسئولیت اجتماعی در مپنا است.
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از آنجــا کــه مســئولیت اجتماعــی، 
ــت  ــی اس ــف و تعهدات ــۀ وظای مجموع
ــک ســازمان بایســتی در جهــت  کــه ی
حفــظ و مراقبــت از آنهــا و کمــک 
فعالیــت  آن  در  کــه  جامعــه ای  بــه 
می کنــد، انجــام دهــد و بــا توجــه 
بــه اهمیــِت ایــن حــوزۀ تاثیرگــذار 
ــز  ــا نی ــازمان، مپن ــب و کار س ــر کس ب
منشــوری چندوجهــی بــرای ایفــای 
خــود  اجتماعــی  مســئولیت های 
تدویــن کــرده اســت. بــر ایــن اســاس، 
ــی ماننــد  ســرمایه گذاری در پروژه های
ــد  ــادی، تولی ــای ب ــدازی نیروگاه ه راه ان
ــِل  ــیرین، تبدی ــرق و آب ش ــان ب همزم
پروژه هــای نیروگاهــی حرارتــی بــه 
ــا  ــتور کار مپن ــی در دس ــیکل ترکیب س

قــرار دارد.
تولیــد همزمــان بــرق و آب شــیرین در 
ــرۀ قشــم و ایجــاد زنجیــرۀ تولیــد  جزی
آن در همــان منطقــه، احــداث نیــروگاه 
بــادی کهــک در منطقــۀ تاکســتان، 
 CDM Clean( ــروژۀ ــتین پ ــت نخس ثب
Development Mechanism گروه مپنا در 

ســازمان ملــل متحــد بــا ایجاد نیــروگاه 
ــن  ــاوه از مهم تری ــی گن ــیکل ترکیب س
اقدامــات گــروه مپنــا در مســیر ایفــای 
خــود  اجتماعــی  مســئولیت های 
بــوده اســت. در ســال های گذشــته، 

ــی  ــروگاه ســیکل ترکیب ــرو نی وزارت نی
بــه  را  و جهــرم  شــیروان، ســنندج 
عنــوان تنهــا پروژه هــای نیروگاهــی 
کشــور کــه در هیــات اجرایــی مکانیــزم 
ثبــت  بــه   )CDM( پــاک  توســعه 

ــت. ــرده اس ــی ک ــیده اند، معرف رس
گــروه،  کل  ذینفعــان  بــه  توجــه 
انتظــارات  بررســی و درک نیازهــا و 
ــول  ــن پاســخگویی معق ــا و همچنی آنه
ــی از  ــا، یک ــن نیازه ــه ای ــب ب و متناس
منشــورهای اصلــی مپنــا در حــوزۀ 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی اســت.

رضایت عموم ذی نفعان
ــاش  ــروز، ت ــت ام ــر رقاب ــاِن پ در جه
ــره وری  ــش به ــی، افزای ــرای خوش نام ب
و ارتقــای کیفــی و کّمــی در بنــگاه 
تولیــدی معظــم و معتبــری ماننــد 
بــه  توجــه  گــرو  در  مپنــا  گــروه 
نیازهــای متنــوع و متفاوتــی اســت 
ــان و  ــف مخاطب ــای مختل ــه گروه ه ک
ــرح  ــی ط ــان در فضــای پیرامون ذی نفع
ــت مشــتریان  ــد رضای ــد. هرچن می کنن
توســعۀ  در  می توانــد  ســهامداران  و 
ــک  ــادی ی ــد اقتص ــب و کار و رش کس
بنــگاه، تاثیــرات روشــن و آشــکاری 
ــت  ــِش رضای ــا افزای ــد ام ــته باش داش
عمــوم ذی نفعــان و نــه فقــط بخشــی از 
ــوع  ــئولیت های متن ــای مس ــا، و ایف آنه

اجتماعــی، رســالت و ماموریــت اصلــی 
ــت. ــروه مپناس ــا در گ م

از  بســیاری  همچــون  مپنــا  در  مــا 
معتبــر  شــرکت های  و  ســازمان ها 
ــی  ــئولیت های اجتماع ــام مس ــه انج ب
فــردی و ســازمانی خــود در قبــال 
متعــارف  اصــول  و  قوانیــن  رعایــت 
اجتماعــی متعهــد هســتیم. مــروری 
بــر بیــش از دو دهــه فعالیــت صنعتــی 
مپنــا نیــز مشــخص می ســازد کــه ایــن 
ســازمان همــواره احتــرام بــه ماحظات 
ــی،  ــی، فرهنگ ــی، اخاق ــف قانون مختل
ــه  ــورد توج ــادی را م ــی و اقتص سیاس
قــرار داده و کوشــیده اســت ضمــِن 
خــود،  ذی نفعــان  دایــرۀ  گســترِش 
درخواســت های  تحقــق  مســیر  در 
منطقــی و متــوازن عمــوِم ذی نفعــان و 
ــت آنهــا حرکــت کنــد. مدیریــت رضای
بــا بــاور بــه اهمیــِت رضایتمنــدی 
مختلــف  گروه هــای  خرســندی  و 
اجتماعــی شــامل نماینــدگان رســانه ها 
و  کارکنــان  اجتماعــی،  فعــاان  و 
کنــار  در  ســازمان  تأمین کننــدگاِن 
ــکان آن،  مشــتریان و ســهامداران و مال
ســاختاری بــرای ســنجش رضایــت 
ذی نفعــان و تحلیــل مناســب نقــاط 
ــا  ــروه مپن ــود در گ ــل بهب ــوت و قاب ق

ــت. ــده اس ــده ش ــدارک دی ت
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مســئولیت اجتماعــی برند کــه به مســئولیت 
 corporate social( شــرکتی  اجتماعــی 
responsibility( و مخفــف CSR هــم 

 معروف است، معموا به شرکت هاى بزرگ مرتبط 
می شود، نه کسب و ک ارهاى کوچک اما از آنجایی 
که شــرکتها در هر اندازه اى در حــال یادگیرى و 
انطباق سریع با شرایط محیطی هستند، مسئولیت 
اجتماعی در کســب و کار امروزه به امرى ضرورى 
بدل شده اســت. مســئولیت اجتماعی به عبارتی 
استراتژى برند هوشمند است. چراکه سبب می شود 
مشــتریان به حمایت از برند برآمده و سهم بیشترى 
از کیف پول خود را به برنــد اختصاص دهند تا از این 
طریق در فعالیت هــاى خیرخواهانــه ى برند ،که 
ممکن است شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق 
بشر، توسعه ى جوامع و بهبود زندگی کارکنان باشد، 

شرکت داشته باشند.

 مزایای مسئولیت اجتماعی برند
 برای کسب و کارها

در عصر حاضر اســتفاده از مسئولیت اجتماعی برند 
دیگر به عنوان یک گزینه ى انتخابی مطرح نیست، 
کســب و کارها امروزه ضرورت این مــود را درک 
کرده اند و ســعی می کنند در کمپین هاى بازاریابی 
خود بخشــی را به مســئولیت اجتماعی اختصاص 

دهند. در ادامه مهم ترین مزایا آن برشــمرده شده 
اند : شرکت ها چه از مســئولیت اجتماعی استفاده 
کنند و چه اینکار را نکنند، رشــد خواهنــد کرد ؛ اما 
انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب می شود از 
روشهاى گوناگون پاداش بگیرد. این پاداش عاوه 
بر جنبه هاى معنــوى، عواید مادى زیــادى را نیز 
نصیب شرکت می کند. چرا که پس از مدتی مصرف 

کنندگان نیز در رویداد شرکت می کنند.
انسان ها ذاتا تحت تاثیر احساســات شان هستند، و 
مطالعات اخیر حاکی از آن اســت که افراد در هنگام 
خرید آنی و متاثر از احساسات تصمیم گیرى می کنند. 
بنابراین وقتی مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها 
صورت می گیرد، افراد از طریق قوه هاى حسی خود 
با برند درگیر شــده و نام برند در بخش حسی مغز آنها 
جاى می گیرد. و زین پس هنــگام خرید به صورت 
ناخودآگاه نــام آن را به خاطر می آورند.پتانســیلی 
که فعالیت هاى مســولیت اجتماعی دارد آن اســت 
که این فعالیت ها اگر مقطعی نبــوده و طبق برنامه 
ریزى مدونی پیش برود، جریانــی را به راه می اندازد 
که آوازه و خبرهاى مربوط بــه آن کم کم در همه جا 
نشــر پیدا می کند. این اتفاق از دو جنبه براى شرکت 
ها مفید اســت : اول تبلیغات توصیــه اى )دهان به 
دهان( : وقتی شرکتی دســت به اقدام نوع دوستانه 
و خیرخواهانــه اى می زند، این اقدام هر چه بیشــتر 

خاص و تاثیرگذار باشد، ســبب می شود افراد بیشتر 
در مورد آن صحبت کنند. ممکن اســت این صحبت 
ها از افــراد داخل کمپین شــروع شــود و کم کم به 
دوستان و آشنایان آنها منتقل شود اما با گذشت زمان 
و انجام فعالیت هاى بیشــتر، طبیعتا افرادى بیشترى 
به صحبت در مورد فعالیت هاى برند می پردازند. در 
چنین حالتی آنهایی که برند را می شناســند و از آن 
خرید می کنند به این انتخاب خود می بالند و با افتخار 
می گویند “من از مشتریان همیشگی ….)نام برند 
شما( هستم “، آنهایی هم که آن را نشناسند به دنبال 
آن خواهند گشــت تا بفهمند چه برندى پشت تمام 
این رویدادهاى مهم و تاثیرگذار اســت و با شناخت 
این برند ممکن اســت بخواهند در فعالیت هاى آن 
مشارکت داشته باشــند و نهایتاً به مشترى دائم این 
برند تبدیل شوند. دوم روابط عمومی : تاثیر مهم بعدى 
که انجام کمپین هاى این چنینی دارند آن اســت که 
همیشه و از راه هاى گوناگونی در مورد آنها خبر سازى 
می شود. اگر موسســه اى داراى روابط عمومی قوى 
اى باشــد، از جانب آنها و بدون آنکه تاش و هزینه 
اى بابت تبلیغــات انجام دهیم ، نــام برند به معرض 
نمایش درخواهد آمد و از طریــق کانال هاى اطاع 
رسانی معرفی می شــوند. همچنین اگر فعالیت هاى 
مسئولیت اجتماعی داراى بازخوردهاى وسیعی باشد 

به عنوان سوژه ى خبرگذارى ها در خواهیم آمد. 

چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟

 دکتر جوان
 دکترای بازاریابی از دانشگاه تهران
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هرچــه فعالیــت بزرگتــر و اثرگــذار تــر باشــد 
و بازخــور قــوى اى در جامعــه داشــته باشــد، 
بالطبــع خبرگــذارى هــاى بیشــترى هــم بــه 
ــدادى  ــورد روی ــانی در م ــطه ى خبررس واس
برنــد مــا حامــی و اجــرا کننــده ى آن بــوده، 

ــت . ــد نوش ــت و خواهن ــد گف خواهن

ــیارى  ــوارد بس ــف در م ــاى مختل ــرکت ه ش
ــه انجــام مســئولیت هــاى اجتماعــی خــود  ب
می پردازنــد. محیــط زیســت، دونیــت یــا 
کمــک بــه خیریــه هــا، کارهــاى داوطلبانــه، 
کارهــاى اخاقــی، ایــن کمپانــی هــا از 
مســولیت اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد 
چــون ایــن پتانســیل را دارد کــه افــراد را بــا 
برنــد آنهــا درگیــر کنــد و آنــان را بــه تعامــل 
بــا برنــد وادارد. چراکــه تصاویــر محصــوات 
ــد و  ــی بینن ــه م ــا را هم ــی ه ــه کش و قرع
برایشــان عــادى اســت ، امــا وقتــی متوجــه 
ــد  ــه نیازمن ــی ک ــکل کس ــوند مش ــی ش م
ــوده، حــل شــده احســاس آرامــش  کمــک ب

ــن  ــد و شــاید در دل خــود از ای ــی کنن م
ــراد  ــه اف ــه ب ــد ک ــکر کنن ــد تش برن

نیازمنــد کمــک کــرده انــد )چــون 
ممکن اســت همیشــه در آرزوى 
ــد  ــوده ان ــا ب ــه آنه ــک ب کم
ــکان آن را  ــا ام ــان ی ــا زم ام
ــد(، در واقــع ایــن  نداشــته ان
ــب  ــا جال ــراى آنه ــل ب عم
ــی  ــه کش ــر از قرع ــه ت توج

اى اســت کــه مــی 
آن  برنــده ى  داننــد 

ــود. ــد ب نخواهن

بســیارى  برندهــاى 
ازمســئولیت اجتماعــی 
ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
در زیــر نــام برخــی 
مطــرح  برندهــاى  از 
نحــوه ى  و  جهانــی 
ــاى مســئولیت  فعالیت ه
اجتماعــی آنهــا معرفــی 

شــده اســت :

بســتنی(  کننــده ى  )تولیــد   Ben & Jerry

ــازنده اى را در  ــف و س ــاى منعط ــه ه برنام
ــا  ــات را از آنه ــه لبنی ــاورزانی ک ــال کش قب
ــام  ــرکت تم ــن ش ــد، دارد. ای ــی کن ــه م تهی
فعالیــت هــاى خیرخواهانــه ى خــود را در 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــش ب تبلیغات
آنکــه  تحــت  دارد  اى  برنامــه   Starbucks

مخاطبــان را مطمئــن کنــد در تمــام فرآینــد 
ــش  ــت پی ــط زیس ــا محی ــگام ب ــد هم تولی

ــی رود. م
کمپانــی Toms کــه تولیــد کننــده ى کفــش 
ــش،  ــت کف ــر جف ــد ه ــه ازاى خری ــت، ب اس
ــی  ــودکان آفریقای ــه ک ــک جفــت کفــش ب ی
و محرومانــی کــه کفــش ندارنــد مــی دهــد.

MC donalds عنــوان کــرده هرکــس تــا 

قبــل از آمــاده شــدن سفارشــش اعــام کنــد 
کــدام قســمت را نمیخــورد، مــک دونالــد بــه

 

اندازه ى هزینه ى آن قسمت به خیریه ها 
کمک می کند.

شــرکت فیلیپــس مســئولیت اجتماعــی خــود 
را بــر پایــه ى آگاه کــردن کوکان از بهداشــت 
ــی را در  ــرار داده و برنامه های ــت آن ق و رعای

ایــن خصــوص بــه اجــرا در مــی آورد.
 GOOGLE , BMW, DISNEY همچنیــن 
ــی در  ــئولیت اجتماع ــرآمدان مس ــه س از جمل
حــوزه هــاى مختلــف هســتند . مثــا گــوگل 
بــه دنبــال رفــع مشــکات مهاجــران اروپایی 
ــوزه ى  ــز در ح ــت. BMW و DISNEY  نی اس

ــد. حمایــت از محیــط زیســت فعالیــت دارن
همانگونــه کــه در مقالــه بــه آن اشــاره شــد، 
فعالیــت در حــوزه ى مســئولیت اجتماعــی 
ــت.  ــد اس ــراى برن ــادى ب ــدى زی داراى فوای
امــا ازم اســت در خصــوص بــه کارگیرى آن 
بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم، مهمتریــن اصل 
آن اســت کــه فعالیــت هــاى اجتماعــی شــما 
بایــد در راســتاى اســتراتژى بازاریابی شــرکت 
و همچنیــن متناســب بــا جوهــره ى برنــد 
ــه  ــت ک ــدى آن اس ــورد بع ــد. م باش
برنامه هــاى  از  کنیــد  ســعی 
مســئولیت اجتماعــی اســتفاده 
ــرى و  ــل ردگی ــه قاب ــد ک کنی
ــه دار  باشــند، چراکــه از  دنبال
ــد  ــادر خواهی ــق ق ــن طری ای
در  را  مخاطبانتــان  بــود 
ــا  ــترى ب ــان بیش ــدت زم م
و  کــرده  همــراه  خــود 
تعامــل  طریــق  ایــن  از 
را  برنــد  بــا  مشــتریان 
افزایــش دهیــد. در آخــر 
بــه یــاد داشــته باشــید 
ــد  مســئولیت اجتماعــی برن
بخــش مهمــی از جنبــه 
هــاى اخاقــی برنــد شــما 
را تشــکیل مــی دهــد و 
ــی را در  ــوارد اخاق ــر م اگ
رعایــت  ایــن خصــوص 
ــی  ــه ى مثبت ــد نتیج نکنی
از آن دریافــت نخواهیــد 

ــرد. ک

مسئولیت 
اجتماعی 
برند در 

سطح جهانی







پاییز و زمستان۹7

27

پاییز و زمستان ۹7

دیــدگاه دیگــری ایــن طــور بیــان مــی کنــد کــه یــک شــرکت مســئول در 
برابــر جامعــه و اجتمــاع ، ســازمانی اقتصــادی و رقابتــی اســت کــه ســعی 
بــر انجــام وظایفــی دارد کــه تضمیــن کننــده بقــاء و دوام ان هســتند.این 
امــر مســتلزم ایــن اســت کــه شــرکت شــرایط خاصــی را فراهــم ســاخته 
و بــرآورده ســازد.بطور مثــال؛ شــرکت بایــد محصــوات و خدماتــی را ارائــه 
دهــد کــه  بــه نیازهــای مشــتریان پاســخ دهنــد، از انجــام تنهــا حداقــل 
هــا فراتــر رود، در تمامــی مــوارد تصمیــم گیــری خــود بــه طــور اخاقــی 
عمــل کنــد، شــرایط کاری ســالم و امنــی را بــرای کارکنــان فراهــم نمایــد، 
ــه  ــه ای یکپارچ ــا جامع ــود را ب ــذارد و خ ــرام بگ ــت احت ــط زیس ــه محی ب

کنــد کــه در آن وارد شــده اســت.
ــت از اداره  ــارت اس ــرکت عب ــی ش ــئولیت اجتماع ــر، مس ــی دیگ در تعریف
ــارات  ــد انتظ ــب و کار بتوان ــه آن کس ــوری ک ــه ط ــب و کار ب ــک کس ی
اخاقــی، قانونــی، مالــی و عمومــی جامعــه را بــرآورده ســازد.هدف اصلــی 
شــرکت بقــاء بــه وســیله بدســت آوردن مزیــت رقابتــی در بــازار اقتصــادی 
ــادی و  ــای اقتص ــت ه ــردن فعالی ــز ک ــه متمای ــه اینک ــه ب ــا توج ــتو ب اس
ــد دشــوار باشــد، مکانیــزم هــای مســئولیت  اجتماعــی شــرکت مــی توان
ــود بقــا، و کارایــی شــرکت را تضمیــن کــرده و  اجتماعــی قــادر خواهــد ب
ــر ایــن اســاس فعالیتهــای مســئولیت اجتماعــی مــی  ــگاه دارد.ب پایــدار ن

ــود. ــط ش ــف مرتب ــای محتل ــه ه ــازمان در جنب ــرد س ــا عملک ــد ب توانن
ــادی  ــئولیت ع ــش از مس ــئولیتی بی ــرش مس ــرای پذی ــرکت ب ــل ش تمای
اقدامــات و اثــرات کســب وکار خــود اســت. در واقــع مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت، مســئولیتی بزرگتــر اســت کــه شــرکت در قبــال اثــرات خــود بــر 

جامعــه و محیــط طبیعــی بــر عهــده دارد.
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ایفــای  در  اهتمــام  پاسداشــت  بــه  
ــت  ــی، دفــاع از هوی ــئولیت اجتماع مس
ملــی و مفاخــر ایــران، حمایــت از فرهنگ 
و هنــر ایــران و همچنیــن کاای ایرانــی، 
 )CSR( جایــزه ملــی مســئولیت اجتماعــی
بــه شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای 
ــق  ــوروش تعل ــق ک ــف اف ــواره تخفی هم

ــت. گرف
بــه گــزارش ســرویس بــازار ایســنا، بنابــر 
ــره ای  ــام شــرکت فروشــگاه های زنجی اع
افــق کــوروش، تندیــس و اعتبارنامــه 
اجتماعــی  مســئولیت  ملــی  جایــزه 
بــه جهــت اهتمــام در ایفــای نقــش 
ــراث  ــاع از می ــی، دف ــئولیت اجتماع مس
فرهنگــی ناملمــوس کشــور و حمایــت از 
فرهنــگ و هنــر ایــران از ســوی ســازمان 
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
ــگاه های  ــرکت فروش ــه ش ــگری ب گردش

ــد. ــدا ش ــوروش اه ــق ک ــره ای اف زنجی
در نخســتین آییــن رونمایــی از ثبــت ملی 

مکتــب نســتعلیق میرعمــاد الحســنی 
بــا حضــور علی اصغــر مونســان،  کــه 
معــاون رییس جمهــور و رییــس ســازمان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــر  ــا، مدی ــا پارس ــران، کی ــگری ای گردش
ــعدآباد،  ــی س ــی تاریخ ــه فرهنگ مجموع
ــراث  ــاون می ــان، مع ــن طالبی محمدحس
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ایــران، عبدالمهــدی مســتکین، مدیــر 
ملــی  کمیســیون  فرهنــگ  بخــش 
ــت  ــر ثب ــرکل دفت ــران، مدی ــکو- ای یونس
ــوی و  ــراث معن ــا می ــظ و احی ــار و حف آث
ــا،  ــران بانک ه ــی از مدی ــی و جمع طبیع
ــازمان های  ــایر س ــه و س شــرکت های بیم
ــه  ــاری در مجموع ــی و تج ــزرگ صنعت ب
تاریخــی فرهنگــی ســعدآباد برگــزار شــد، 
از شــرکت فروشــگاه های زنجیــره ای افــق 
کــوروش بــه جهــت حمایــت از کاای 
ــل  ــی تجلی ــت مل ــاع از هوی ــی و دف ایران

ــد. ش

ــن مراســم ریاســت ســازمان  ــه ای در ادام
و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری ایــران بــا اهــدای گواهینامــه 
جایــزه ملــی مســئولیت اجتماعــی از 
اقدامــات ارزنــده مجموعــه افــق کــوروش 
بــه عنــوان برنــد حامــی فرهنــگ و هنــر 
ایــران و در راســتای حفــظ هویــت ملــی 
و معرفــی ظرفیت هــای غنــی فرهنگــی و 

ــر شــد. ــن، تقدی ــران زمی ــی ای تمدن
در پایــان ایــن گردهمایــی، همچنیــن 
بــه جهــت مشــارکت فعــال در آییــن 
رونمایــی از ثبــت ملــی مکتــب نســتعلیق 
ــگاه های  ــرکت فروش ــد ش ــاد، برن میرعم
پــاِس  بــه  افــق کــوروش  زنجیــره ای 
ــران روی  ــر ای ــگ و هن ــت از فرهن حمای
ــی میرعمــاد ثبــت و  ــوح و کتیبــه جهان ل
در مــوزه ســعدآباد بــه عنــوان یــک ســند 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــی و تاریخ مل

افق کوروش
 موفق به دریافت جایزه ملی مسئولیت اجتماعی شد
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ی  ا بر عی  جتما ا لیت  ــئو مس

ی د قتصا ا ی  ه هــا بنگا
مســئولیت اجتماعــی فعــاان 
و بنگاه هــای اقتصــادی تعبیــر 
جدیــدی در ایــران اســت، یعنــی 
ایــن مســاله در ســال های اخیــر 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
ــدد  ــه در ص ــن عرص ــاان ای فع
ــادی و  ــائل اقتص ــد زدن مس پیون
ــت  ــتند. سال هاس ــی هس اجتماع
ــه  ــگ باخت ــط رن ــاور غل ــن ب ای
و  اقتصــادی  حوزه هــای  کــه 
اجتماعــی منفــک از هم هســتند 
و  کارویژه هــا  کــدام  هــر  و 
را  خودشــان  ســازوکار های 
ــه  ــی ک ــی از تبعات ــد. برخ دارن
ــا  ــر ج ــادی ب ــت های اقتص سیاس
ــمندان را  ــت، اندیش ــته اس گذش
ــاور  ــن ب ــه ای ــش ب ــش از پی بی
رســانده کــه اقتصــاد تاثیــر 
ــر مســائل اجتماعی  مســتقیمی ب
از جملــه فقــر، کــودکان کار، 
ــذارد.  ــت و... می گ ــط زیس محی
دیگــر دیــدگاه کاپیتالیســتی 
ــر  ارجحیــت توســعه اقتصــادی ب
همــه چیــز و غیــر پاســخگو 

اقتصــادی  بنگاه هــای  بــودن 
نســبت بــه تبعــات ســوء توســعه 
ــت. روز  ــه نیس ــادی پذیرفت اقتص
گذشــته وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در آخریــن جلســه 
شــورای گفت و گــوی دولــت و 
ــال ۹5  ــی در س ــش خصوص بخ
ــت در  ــی خواس ــاق بازرگان از ات
ــودکان کار  ــاماندهی ک ــه س زمین
ــه عنــوان مســئولیتی اجتماعی  ب
ایفــای نقــش کنــد. مفهــوم 
ــرکت ها  ــی ش ــئولیت اجتماع مس
در دهــه اخیــر بــه پارادایــم 
غالــب و مســلط حــوزه اداره 
ــت  ــده اس ــل ش ــرکت ها تبدی ش
ــر  ــزرگ و معتب ــرکت هاي ب و ش
برابــر  در  مســئولیت  جهانــی 
ــی را  ــط اجتماع ــاع و محی اجتم
جزئــی از اســتراتژي شــرکتی 
ــوم،  ــن مفه ــد. ای ــود می بینن خ
موضوعــی اســت کــه هــم اکنون 
و  توســعه یافته  کشــورهاي  در 
ــه  ــاز ب ــا اقتصــاد ب کشــورهایی ب
شــدت از ســوي حکومت هــا، 

مدنــی،  جامعــه  شــرکت ها، 
و  بین المللــی  ســازمان هاي 
دنبــال  دنیــا  مراکــز علمــی 
می شــود. بــا گذشــت بیــش 
مفهــوم  ورود  از  ســال   ۶0 از 
ــرکت ها  ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــه ادبیــات مدیریــت شــرکت ها  ب
ایــن  هنــوز  کســب وکارها،  و 
ــب و کار  ــاي کس ــوم در فض مفه
ایــران جایــگاه شایســته اي پیــدا 

ــت. ــرده اس نک
طــرح و توســعه ایــن مفهــوم در 
ــاد  ــی اقتص ــران فعل ــرایط بح ش
راهگشــاي  می توانــد  ایــران 
ــادي  ــکات اقتص ــیاري از مش بس
ــژه  ــه وی ــه ب ــی جامع واجتماع
بهــره وري  و  اشــتغال  حــوزه 
نیــروي کار گــردد. مســئولیت 
شــرکت های  اجتماعــی 
اقتصــادی یــا CRS، ســابقا یــک 
هــوس زودگــذر و دارای کارکــرد 

سیاســی تلقــی می شــد.

2۹
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اجتماعی  مسئولیت 
ایران شرکت ها در 

ــی  ــئولیت هاي اجتماع ــز مس ــران نی در ای
قالــب  در  بــراي شــرکت ها  شــرکت ها، 
وام هــاي  و  وقــف  چــون  مفاهیمــی 
اســت،  یافتــه  نمــود  و...  قرض الحســنه 
البتــه وقــف بــه عنــوان ســنت ملــی 
اســامی عمدتــا محــدود بــه ســاخت 
ــار  ــوده اســت و تج ــا مســجد ب ــه ی مدرس
ــن  ــاخت و تامی ــع در س ــان صنای و صاحب
مشــارکت  اماکــن  ایــن  هزینه هــاي 
داشــته اند. در طــول 100 ســال اخیــر 
ــاط  ــرمایه در ارتب ــان س بســیاري از صاحب
بســیار نزدیکــی بــا کارکنــان خــود بوده انــد 
و کارکنــان نیز صاحبان ســرمایه خود را در 
ــد. کمــک در زمــان  ــدر می دیده ان نقــش پ
بیمــاري، ازدواج و تهیــه مســکن از جملــه 
فعالیت هــاي ایــن پــدر بــوده اســت کــه بــا 
توجــه بــه فقــدان نظــام تامیــن اجتماعــی 
ــت. در  ــوده اس ــا می نم ــی ایف ــش مهم نق
ــیاري  ــااري، بس ــش پدرس ــن نق ــار ای کن
ــاس  ــار براس ــرکت ها و تج ــان ش از صاحب
عمدتــا  اخاقــی  و  مذهبــی  باورهــاي 
ــش را  ــی خوی ــش اجتماع ــئولیت و نق مس
ــا  ــی ایف ــه و مذهب ــاي نیکوکاران در قالب ه
ــاي  ــه فض ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب می کردن
صنعتــی در ایــران در دهــه اول ســال هاي 
ــداد  ــت، تع ــکل گرف ــی ش ــه آرام 1300 ب
ــی  ــاي بزرگ ــی در اندازه ه ــران صنعت کارگ
نبــود و اغلــب صاحبــان صنایــع، بــا افــراد 
جامعــه و کارکنــان خــود داراي روابــط 
اجتماعــی گســترده اي بودنــد و نقــش پــر 
ــد  ــث می گردی ــگ مذهــب و ســنت باع رن
گســترده اي  اجتماعــی  مشــارکت هاي 
ــی  ــش خصوص ــد بخ ــند. رش ــته باش داش
ــال  ــد س ــور در چن ــرمایه کش ــازار س و ب
اخیــر ســبب گردیــد شــرکت ها دارای 
مجموعــه ای از ضوابــط کاری اخاقــی و 
ــی  ــئولیت اجتماع ــوند و مس ــی ش اجتماع
ــه  ــی نهادین ــرکت هاي ایران ــرکتی در ش ش
ــته  ــداري داش ــرکت هاي پای ــا ش ــود ت ش

ــیم. باش

رسالت های یک
 بنگاه اقتصادی

ــه وفــور،  ــرای تولیــد کاا ب ــودن ب آمــاده ب
و  کاا  گذاشــتن  عمــوم  دســترس  در 
ــودی  آســان تر کــردن زندگــی مــردم و ناب
ــک  ــالت ی ــد رس ــق بای ــن طری ــر از ای فق
ــز در  ــچ چی ــد. هی ــادی باش ــگاه اقتص بن
ــر  ــتناک تر از فق ــت تر و وحش ــان زش جه
ــج آور اســت،  ــی رن ــه تنهای ــر ب نیســت. فق
امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه فقــر اصــول 
اخاقــی و فضیلــت فــردی را نیــز متزلــزل 
ارتــکاب  بــرای  عاملــی  گاه  و  می کنــد 
ــد  ــی بای ــرای فقرزدای ــود. ب ــت می ش جنای
هــر آنچــه در تــوان داریــم، انجــام دهیــم. 
ــراوان  ــد ف ــی تولی ــای اساس ــی از کاره یک
ــان  ــردم و اطمین ــاز م ــورد نی ــای م کااه
از کیفیــت و توزیــع عادانــه آنهاســت. 
بنابرایــن، تولیــد و عرضــه انبــوه کاا و 
پاییــن نگــه داشــتن ســطح قیمت هــا 
تولیدکننــدگان  وظیفــه  اصلی تریــن 
ــرکت ها  ــیاری ش ــروزه بس ــت. ام کااهاس
ــتادیوم،  ــغلی، اس ــای ش ــوان مزای ــه عن ب
اســتخر، کلینیــک بهداشــتی و مراکــز 
اســتراحت  و  ســامت  بــرای  تفریحــی 
ایــن  می کننــد.  ایجــاد  کارمندانشــان 
گونــه اقدامــات قابــل تحســین و ارزشــمند 
ــی و  ــی، اجتماع ــه ســامت روان اســت و ب
ــد.  ــک می کن ــه کم ــراد جامع ــمی اف جس
ــی  ــئولیت اجتماع ــمت مس ــن قس مهم تری
ــود  ــداف خ ــه اه ــن اســت ک ــرکت ها ای ش
را بــر اســاس تفکــر همزیســتی ســازنده بــا 
جامعــه و پیشــرفت دو جانبــه بنــا کننــد. 
در رونــد توســعه اقتصــادی و اعتــای 
ــه  ــد ک ــاب می کن ــرورت ایج ــت ض صنع
بــاا بــردن کیفیــت زندگــی مــردم و 
دخالــت و ســهیم بــودن در رفــاه عمومــی 

ــرد. ــرار گی ــت ق در اولوی
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مجموعــه وظایــف و تعهداتــی کــه 
ــظ،  ــتای حف ــتی در راس ــازمان بایس س
مراقبــت و کمــک بــه جامعــه اي کــه در 
 CRS ،آن فعالیــت می کنــد انجــام دهــد
ــرکت  ــی آن ش ــئولیت اجتماع ــا مس ی
ــرکت  ــی ش ــئولیت اجتماع ــت. مس اس
ماحظــات  بــه  جامــع  رویکــردي 
اقتصــادي، اجتماعــی، زیســت محیطــی 
و حفاظــت از منافــع ذینفعــان، بهبــود 
ــر  ــی شــهروندان، و تغیی ــت زندگ کیفی
در  اســت.  شــخصی  نگرش هــاي 
ــرات  ــته تغیی ــه گذش ــد ده ــول چن ط
چشــمگیري در محیــط فعالیت هــاي 
اســت.  گرفتــه  صــورت  ســازمانی 
ــه اي  ــل ماحظ ــزان قاب ــه می ــع ب جوام
بــه مقواتــی همچــون کنتــرل آلودگــی 
)هــوا و صــوت(، ایمنــی و ســامت 
برابــر  فرصت هــاي  کار،  محیــط 
اســتخدامی بــراي اقلیت هــا و زنــان 
و کیفیــت ایمنــی تولیــدات توجــه 
ــاي  ــت و نیازه ــر خواس ــد. دیگ می کنن
جامعــه از تجــارت صرفــا برحســب 
خواســته هاي بــازار و اقتصــادي تعییــن 
ــا  ــازمان ب ــون س ــه اکن ــود، بلک نمی ش
مســئولیت هاي  از  وســیعی  دامنــه 
ــی از آن  ــت. بعض ــازار روبه روس وراي ب
ــوط  ــادي مرب ــد زی ــا ح ــئولیت ها ت مس
ــب  ــن ترتی ــتند. بدی ــه هس ــه جامع ب
ــات  ــداوم حی ــت و ت ــرکت ها موفقی ش
ــر  ــئولیت در براب ــرو مس ــود را در گ خ
در  می بیننــد.  اجتماعــی  محیــط 
ایــن صــورت مســئولیت اجتماعــی 
تنهــا  نــه  بــا رویکــردي آینده نگــر 
تلقــی نخواهــد  سیاســتی هزینه بــر 
ســرمایه گذاري  نوعــی  بلکــه  شــد، 
ــود. ــی می ش ــی تلق ــانی و اجتماع انس
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برات قبادیان معاون آموزشــی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با خبرنگار دانستنی آناین اظهار 
کرد: معتقد نیستم که مشکل اصلی بنگاه هاى صنعتی 
کشــور در حوزه توســعه واحدهاى تحقیق و توسعه، 
مشــکل تأمین منابع مالی و نقدینگی باشد. وى افزود: 
بســیارى از بنگاه هاى ما که تولیدشــان در سال هاى 
گذشته کاهش پیدا کرده، بدلیل نداشتن پول و کمبود 
منابع نبوده اســت بلکه آنها کاایی را تولید می کردند 
که قابل رقابت نبوده و نمی توانســتند تولیدات خود را 
به فروش برسانند. قبادیان در تشــریح واژه تحقیق و 
توســعه در صنعت اذعان کرد: بدون شک اگر کاایی 
در داخل ایران با روش هاى ســنتی و با کیفیت پایین 
بدون بهره گیرى از تکنولوژى روز دنیا تولید شــود، در 
رقابت با برند جهانی که وارد کشــور می شود، شکست 
خواهد خورد. وى افزود: تحقیق و توسعه باعث می شود 
که هزینه هاى تولید پایین آمده و مصرف انرژى براى 
تولیدات داخلی کم شــود در نتیجه قیمت تمام شــده 
پایین تر خواهد آمد و کااى تولید شده با کیفیت بااى 
علمی به بازار عرضه خواهد شــد. معاون آموزشی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: از میان چند عنصر حیاتی 
براى ادامه تولید، یکی تأمین منابع مالی اســت و یکی 
از بخش هاى مهم دیگر آن منابع انســانی با مهارت و 
دانش کافی است و بخش دیگر،استفاده از ماشین آات 
وتکنولــوژى روز دنیاســت. وى اضافــه کرد: شــما 
نمی توانید با ماشین آات فرسوده و قدیمی که سال ها 
از ســاخت آن می گذرد، یک کااى با کیفیت امروزى 

تولید کنید و بتوانید در بازارهاى جهانی نیز رقابت کنید.
قبادیان با تأکید بر اینکه ماشــین آات کارخانه هاى 
صنعتی باید نوسازى شوند، تشریح کرد: وظیفه اصلی 

نوســازى ماشــین آات داخلی برعهده مهندسان، 
تکنسین ها و نیروهاى انسانی با دانش روز جهانی است 
و باید بپذیریم که از سرمایه منابع انسانی نتوانستیم در 
سال هاى گذشته خوب استفاده کنیم. معاون آموزشی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشــریح اهداف طرح 
تاپ )توانمندى تولید و توسعه اشــتغال پایدار( افزود: 
طرح تاپ در راســتاى اجراى فرامین اقتصاد مقاومتی 
و همچنین عمل به شعار امسال یعنی حمایت از کااى 
ایرانی اســت. قبادیان تأکید کرد: مــا معتقدیم هرچه 
جلوتر برویم رقابت سنگین و شدیدتر خواهد شد و براى 
اینکه بتوانیم به حیات تولید در بازارهاى جهانی ادامه 
دهیم می بایست به تقویت شــرکت هاى دانش بنیان 
بپردازیم و پایه هاى علمــی را در صنعت و تولید ملی 
تقویت کنیم. وى تصریح کرد: طــرح تاپ عصاره اى 
از همه عناصرى اســت که در تولید کااى با کیفیت، 
اســتاندارد و قابل صادرات به بازارهاى جهانی نقش 
دارند. قبادیان اضافه کرد: براى اینکه بتوانیم کاایی 
را صادر کنیم حتماً باید این کاا با کیفیت باشد. معاون 
آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: طرح 
تاپ در ابتدا بر توسعه و توانمندسازى اشتغال پایدار در 
بنگاه هاى صنعتی و معدنی تأکید داشــت و اجراى آن 
تنها بر عهده وزارت صنعت، معــدن و تجارت بود اما 
پس از مدتی متوجه شــدیم اجراى این طرح در سایر 
حوزه ها همچون کشاورزى، انرژى، صرفه جویی آب، 
محیط زیست و حتی در علوم انسانی و برطرف کردن 
ناهنجارى هاى موجود در جامعــه نیز کاربرد دارد. وى 
ابراز کرد: در بسیارى از موارد همچون ناهنجارى هاى 
اجتماعی و مسائل حقوقی بایستی از تجربیات علمی 
جهانی بهره ببریم تا بتوانیم موفق شویم و می بایست 

در این حوزه ها پایان نامه هاى دانشگاهی تقویت شده 
و به تحقیقات بیشــترى بپردازیم. قبادیان گفت: بهتر 
است که دانشــجویان فوق لیسانســی که یک سال 
براى طرح پایان نامه خود وقــت می گذارند وارد یکی 
از حوزه هاى عملی کشور شــده و با این کار نه تنها به 
تحقیقات علمی کمــک کنند، بلکه خــود نیز براى 
ورود به بازار کار آمادگی بیشترى کسب کنند. معاون 
آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر 
روى طرح تاپ، یک سال تیم 80 نفره کار کرده اند اما 
اجرائی شــدن این طرح جامع منوط به همکارى همه 
بخش هــاى تولیدى، صنعتی و علمی و دانشــگاهی 
کشــور اســت و در این راه باید به مســئوان کشور 
کمک کنند. وى با تأکید بــر ارزش بااى تحقیقات و 
پایان نامه هاى دانشــجویی تصریح کرد: این طرح ها 
می تواند تا جایی پیش برود که شرکت ها براى آن پول 
پرداخت کرده و از دانشگاهیان خریدارى کنند. قبادیان 
با اشــاره به توانمندى بااى تولید کننده هاى جوان 
ایرانی اذعان کرد: باید سعی کنیم تمام تجربیات علمی 

را در یک جا جمــع کرده و با 
استفاده از کار گروهی این 

تحقیقــات را به تولید و 
صنعت نزدیک کنیم 
که این موضوع یکی 
از اهــداف مهم طرح 

تاپ است.

تحقیق و توسعه موجب کاهش هزینه تولید  می شود
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تجارب جهانی در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتها
)CSR( معرفی ۱۶ شرکت برتر جهان در عرصه مسئولیت اجتماعی

ــه و  ــعه یافت ــورهای توس ــیاری از کش در بس
حتــی در حــال توســعه ماننــد ایــران، مقولــه 
ــط  ــده، فق ــرف کنن ــوق مص ــه حق ــرام ب احت
ــی و  ــف فصل ــادی و تخفی ــوات اقتص ــه مق ب
ــود  ــی ش ــوط نم ــات مرب ــاانه کاا و خدم س
ــده، از  ــوق مصــرف کنن ــه حق ــگاه ب ــوع ن و ن
کیفیــت کاا و خدمــات و کلماتــی کــه مثــل 
ــی  ــده م ــا دی ــازه ه ــن مغ OFF روی ویتری

ــر اســت. شــود، کمــی باات
در واقــع مقولــه مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
ــم و  ــوم مه ــن مفه ــا ای ــاش دارد ت ــا، ت ه
بنیادیــن را در اقتصــاد قــرن بیســت و یکمــی 
رواج دهــد کــه تنهــا، خریــداران نهایــی کاا و 
خدمــات نیســتند کــه از خریــد آن، ســود یــا 
ضــرر مــی کننــد. بلکــه دامنــه ســهامداران و 
ذی نفعــان، بیــش از خریــداران نهایــی اســت 
ــه همیــن خاطــر، بحــث محیــط زیســت  و ب
و جامعــه نیــز بــه میــان کشــیده مــی شــود. 
در واقــع بحــث CSR بــه طــور کلــی بــه ایــن 
مســاله توجــه دارد کــه چقــدر فعالیــت هــای 
تولیــدی یــا خدماتــی بنــگاه هــای اقتصــادی، 
حامــی محیــط زیســت، حامــی جامعــه، 
حقــوق  حامــی  پایــدار،  اقتصــاد  حامــی 
برابــر کارگــران، حامــی حقــوق انســان هــا و 

ــت. ــات اس حیوان
نــگاه اخاقــی بــه کســب و کار را مــی تــوان 
ــی  ــئولیت اجتماع ــر مس ــوع تفک ــل ن ماحص
ــه  ــت ک ــروز دانس ــای ام ــا در دنی ــرکت ه ش
بــه نوعــی، پرســتیژ شــرکت هــا را در ســطوح 

بیــن المللــی تعریــف و تبییــن مــی کنــد.
معمــوا شــرکت هــای بــزرگ چنــد ملیتــی، 
 CSR( ــی ــزارش مســئولیت اجتماع ســاانه گ
Annual Report( را منتشــر مــی کننــد تــا بــه 

مخاطبــان خــود )اعــم از ســهامداران یــا ذی 
ــال  ــت یکس ــه فعالی ــد ک ــام کنن ــان( اع نفع
اخیــر آنهــا، تــا چــه انــدازه محیــط زیســت و 
اســتانداردهای زیســت محیطــی و اجتماعــی 
ــا،  ــی آنه ــول نهای ــرده و محص ــت ک را حمای
عاملــی تخریبــی بــرای آینــده بشــریت نبــوده 

اســت.
مجلــه معــروف فوربــس، شــرکت هــا را رتبــه 
بنــدی کــرد و بــه فهرســت 16 شــرکت 
دارای بااتریــن درجــه CSR رســید. هرقــدر از 
توانمنــدی هــای طبیعــی کــره زمیــن بیشــتر 
اســتفاده شــود، فرصــت و منابــع بــرای نســل 
آینــده جهــت اســتفاده کمتــر خواهــد شــد و 

ایــن طبعــی هــم هســت.
گــوگل، غــول جســتجوی اینترنــت، همچنــان 

در صــدر دنیــای CSR قــرار دارد و نشــان 
مــی دهــد کــه توانســته بیــش از 70 درصــد 
معیارهــای فوربــس را از آن خــود کنــد. پــس 
از آن، غــول نــرم افــزار دنیــا )مایکروســافت( 
و غــول انیمیشــن جهــان )دیزنــی( قــرار دارد. 
شــرکت اســباب بــازی ســازی لگــو و دایلمــر 
کرایلســر آلمــان و میــراث اســتیو جابــز 

ــد. ــرار دارن ــل( در رده هــای بعــدی ق )اپ
یکــي از کارهــای منحصــر بــه فــرد ایــن بنیاد 
ــی  ــان ب ــارداری زن ــه ضــد ب ــه کمــک ب خیری
بضاعــت و بــی سرپرســــت اســت. ایــن بنیــاد 
ــرمایه  ــارد دار س ــش از 20 میلی ــه بی خیری
گــذاری در ایــن موضــوع داشــته و گیتــس در 
تــاش اســت کــه عــاوه بــر امریــکا در قــاره 
هــای افریقــا و آســیا نیــز ایــن کمــک هــا را 
گســترش دهــد. بــه غیــر از شــــرکت هــای 
فنــاوری اطاعــات و بــزرگان دره ســیلیکون، 
شــرکت انیمیشــن ســازی Disney کــه یکــی 
از برندهــای معــــروف ایــن صنعــت در دنیــا 
بــه شــمار مــی رود، بــرای حفــــظ و ارتقــای 
ــای  ــه مســئولیت ه ــود در زمین ــگاه خــ جای
اجتماعــی، اقدامــات گســترده ای انجــام داده 

اســت.
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دیزنــــی در زمینه هــــای مختلفی از جملــه 
بهبــود وضعیــت جامعــــه، کمــک بــه آســیب 
دیــدگان از بایــای طبیعــی و همچنیــن 

محیــط زیســت تمرکــز کــرده اســت.
بــه طــور مثــال، دیزنــی بعــد از زلزلــه 
مهیــب هائیتــي، حضــور پررنگــي در کمــک 
ــات  ــر اقدام ــه زدگان داشــت. از دیگ ــه زلزل ب
شــرکت دیزنــی مــي تــوان بــه صــرف هزینــه 
هــای بســیار زیــادی بــرای کاشــت نهــال در 

ــرد. ــا اشــاره ک ــگل ه جن
ــن  ــر بی ــای معتب ــرکت ه ــر از ش ــي دیگ یک
هــای  فعالیــت  زمینــه  در  کــه  المللــي 
ــرای  ــا ب ــظ دنی ــدار حف ــر م ــه و ب خیرخواهان
ــته  ــری داش ــم گی ــات چش ــدگان اقدام آین
قهــوه  بــزرگ  برنــد  اســتارباکس،  اســت 

ــت. ــان اس ــر جه ــی در سراس فروشــ
ــرد  ــعی ک ــتین گام س ــرکت در نخس ــن ش ای
ــم  ــد و ه ــه را کاهــش ده ــد زبال حجــم تولی
اکنــون بــر بازیافــت آنهــا تمرکــر کــرده 
ــای  ــا و برنده ــرکت ه ــیاری از ش ــت. بس اس
بــزرگ دنیــا بــا روش هــای گوناگــون ســعی 
ــد. از  ــا دارن ــن ارزش هــا در دنی ــج ای در تروی
آنجــا کــه بــزرگ تریــن هــدف این شــــرکت 
بــرای  هــا حفــظ منابــع طبیعــی دنیــا 
ــر روز  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت ب ــدگان اس آین
ــه  ــن زمین ــری در ای ــه ت ــای خاقان روش ه

ــود. ــی ش ــداع م اب

آیا واقعا CSR سودمند است؟
ــا  ــد ت ــی گیرن ــه کار م ــا ب ــی ه ــه کمپان ــا، روشــی اســت ک ــی شــرکت ه مســئولیت اجتماع
عــاوه بــر اینکــه بــرای خودشــان ســودآوری کننــد، بــرای محیــط نیــز مفیــد باشــند. 6 دلیــل 
وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد چــرا شــــرکت هــای تجــاری بایــد ایــن کار را انجــام دهنــد 
و توجــه ویــژه ای بــه مســئولیت اجتماعــی شرکتشــان داشــته باشــند. شــرکت هایــی کــه ایــن 

6 دلیــل را مــی داننــد، هــم اکنــون در حــال اجــرای CSR هســتند.
اگــر در آمــازون کلمــه نــوآوری را بزنیــد، حــدود 150 هــزار مــورد بــه شــما نشــان مــی دهــد. 
در زمینــه CSR، نــوآوری، منفعــت خیلــی زیــادی بــرای شــرکت دارد. بــه طــور مثــال، شــرکتی 
بــا توجــه بــه مســئله محیــط زیســــتی، نــرم کننــده ای کــه آب کمتــری اســتفاده مــی کنــد، 

طــرح کــرده اســت و توانســته فــروش بیشــتری نســبت بــه بقیــه محصــوات داشــته باشــد.
بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر ایــن شــرکت اهمیتــی بــه محیــط زیســت نمــی داد، چنیــن 
محصولــی را نیــز طــرح نمــی کــرد. راحــت تریــن کاری کــه یــک شــرکت مــی توانــد در راه 

مســئولیت اجتماعــی انجــام دهــد، بهینــه ســازی در مصــرف انــرژی اســت.
بــه طــور مثــال »جنــرال میلــز« در ســال 2015 توانســته مصــرف انــرژی را 20 درصــد کاهــش 

دهــد و حــدود 600 هــزار دار بــرای شــرکت خــود ذخیــره کــرده اســت.
ــد خــود را  ــد، خــاص برن در گذشــته تنهــا دلیلــي کــه شــرکت هــا CSR را قبــول مــي کردن
مطــرح کننــد. امــا هــم اکنــون کــه CSR همــه گیــر شــده، از ایــن طریــق مطــرح کــردن برنــد 

کار ســــخت تــری شــده اســت.
ــال، شــرکت »کوکاکــوا« و »پپســی« دو رقیــب سرســخت یکدیگــر هســتند و  ــه طــور مث ب
ــت، دو  ــن رقاب ــد. در ای ــه ســمت خودشــان بیاورن ــد کــه مشــتریان یکدیگــر را ب در تــاش ان

ــد. شــرکت از CSR اســتفاده کردن
هــر دو شــرکت شیشــه نوشــابه هایــی را ارائــه دادنــد کــه در آنهــا از مــوادی کــه بــرای محیــط 

زیســت مناســب اســت اســتفاده شــده اســت
کارهایــي کــه بــرای محیــط زیســت و کاهــش هزینــه شــرکت انجــام مــی شــود، ســود خــود را 
10 ســال دیگــر نشــان مــی دهــد. در گذشــته، WALMART توانســت خــود را بــه عنــوان رهبــر 

حرکــت هــای زیســت دوســتانه معرفــی کنــد.
ــی راه  ــارت، کمپین ــره ای وال م ــای زنجی ــگاه ه ــرکت فروش ــادی، ش ــال 2008  می در س
انــدازی کــرد کــه مشــتریان، کارهــای حمایــت از محیــط زیســت )ECO-FRIENDLY( خــود را 
مطــرح مــی کردنــد و بــه آن شــخصی کــه بهتریــن کار را انجــام داده، جایــزه تعلــق میگرفــت.

بــا اســتفاده از CSR مــی تــوان بــا مشــتریان خــود ارتبــاط بهتــری برقــرار کــرد. چــون ایــن 
 CSR .ــر انجــام مــی شــود ــر« اســت، راحــت ت ــق کار »خی ــن از طری ــرار گرفت ــر ق ــاط، ب ارتب
ــا یکدیگــر بیشــتر در ارتبــاط باشــند و در  موجــب مــی شــود کــه کارمنــدان یــک شــرکت ب

ــا هــم کار کننــد. زمینــه مشــترکی ب
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CSR برای شرکت های بورسی

ــرکت هایی  ــا ش ــام ی ــهامی ع ــرکت های س ش
کــه در بــازار ســرمایه فعــال هســتند و صدهــا 
یــا هــزاران نفــر ســهامدار در سراســر کشــور 
دارنــد، بایــد بیــش از دیگــر شــرکت هــا بــه 
مقولــه ســی اس آر توجــه کننــد. ایــن روزهــا 
ــت  ــه فعالی ــا ب ــذار ه ــرمایه گ ــی از ســ خیل
ــی  ــول م ــا پ ــه در آنه ــی ک ــرکت های شــ

گذارنــد، اهمیــت زیــــادی مــی دهنــد.
بــرای بســیاری از ســرمایه گذار ان، ســــرمایه 
ــول درآوردن و  ــرای پ ــي ب ــا راه ــذاری تنه گ
ســود زیــادی بــه دســت آوردن نیســت. 
ــه شــد،  همانطــور کــه در ابتــدای گفتــار ارائ
نــگاه برخــی از ســهامداران بــه تــراز نامــه هــا، 
از تــک بعــدی بــه ســه بعــدی )TBL( تغییــر 

کــرده اســت.
برخــي از ســرمایه گــذاران روی شــرکت هایی 
ســرمایه گــذاری مــی کننــد کــه بــرای محیط 

ــال از  ــه طــور مث ــی ضــرر باشــد. ب زیســت ب
ــوازم  شــرکت هــای تنباکــو، شــرکت هــای ل
ــی  ــدگان نفت ــا تولیدکنن ــی ی ــی و جنگ دفاع

حمایــت نمــی کننــد.
برخــی ســرمایه گــذار هــا، شــــرکت هایــی را 
وارد ســبد بورســی )portfolio( مــی کننــد که 
ــرای  ــا ب ــرکت ه ــند، آن ش ــته باش ــاور داش ب
محیــط زیســت نیــز اهمیــت قایــل هســــتند 
و بــه آن توجــه دارنــد.  همیــن طــور در 
خیلــی از شــــرکت هــای بورســی و بــزرگ، 
یــک کمیتــه مســئولیت اجتماعــی، در ســطح 

هیئــت مدیــره تشــکیل شــده اســت.
بــرای مدیــران امــروز دیگــر کافــی نیســت که 
وظایفــی چــون برنامــه ریــزی، ســازماندهی و 
کنتــرل را انجــام دهنــد و خــود را اثربخــش 
ــای  ــه نیازه ــی ب ــخ گوی ــه پاس ــد. بلک بنامن
ــتریان  ــهروندان و مش ــت ش ــه و خواس جامع

داخلــی و خارجــی، از زمــره وظایــف بــا 
ــی شــود. ــان محســوب م ــر آن ــت ت اهمی

ــئولیت  ــر مس ــذار ی ب ــرمایه گ ــان س موافق
اجتماعــی ادعــا مــی کننــد کــه اگــر شــرکتی 
بــراي جامعــه و حفــظ محیط زیســت اهمیت 
ــاش  ــان، ت ــس از گذشــت زم ــل شــود پ قای
ایــن شــرکت هــا باعــث مــی شــود کــه ســهام 

ــازار افزایــش پیــدا کنــد. آن هــا در ب
امــا جهشــی کــه از طریــق بازیافــت یــا 
ــود  ــی ش ــاد م ــرکتی ایج ــرای ش ــه ب جامع
ــه  ــهام ب ــت س ــت و قیم ــی اس ــد ناقص رش
ــی  ــرار م ــر ق ــدت تحــت تاثی ــاه م ــور کوت ط
گیــرد. البتــه بــا تمــام ایــن مشــکات، رشــد 
فــروش و درآمــد باعــث مــی شــود کــه ســهام 
در بــازار تغییــر کنــد و بــه هــر حــال ایــن بــه 

ــا اســت. ــع شــرکت ه نف
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ــان  ــه مخاطب ــه جامع ــترده آن ب ــش و گس ــی اثربخ ــرای معرف ــه ب ــد ک ــب و کاری داری ــر کس  اگ
بالقــوه و بالفعــل، بــه دنبــال راهــکاری هســتید، تمرکــز بــر روی CSR مــی توانــد ارزشــمند باشــد. 

۶ توصیــه زیــر را در نظــر داشــته باشــید:

1- بازیافــت پســماند: بــرای جامعــه و محیــط زیســت و رســانه هــا و مشــتریان و ذی نفعــان، اهمیــت دارد کــه 
بداننــد، شــرکت شــما در تولیــد کاا و خدمــات،  پســماند تولیــد شــده را چگونــه مدیریــت مــی کنــد. روی ایــن 
مقولــه کار و برنامــه ریــزی کنیــد. مخصوصــا بــرای شــرکت هــای ســاختمانی، تولیــد کننــدگان لــوازم ســاختمانی 

و شــیمیایی، ایــن موضــوع راهبــردی اســت.

2- حقــوق کارکنــان: برابــری جنســیتی در حقــوق و دســتمزد کارکنــان آقــا و خانــم و فراهــم کردن فضــای کاری 
بــه گونــه ای کــه کارکنــان، احســاس خــوب و خوشــی در زمــان کار داشــته باشــند، بخشــی از مــواردی اســت 

کــه مســئولیت اجتماعــی بــه آن توجــه دارد.

3- ذی نفعــان: ذی نفعــان خــود را دریابیــد. اگــر فعالیــت شــما ســر و صــدای زیــادی دارد، آایندگــی زیســت 
محیطــی دارد، حمــل و نقــل کاای شــرکت شــما، مزاحمــت هایــی بــرای همســایه هــا دارد، بــه فکــر کاهــش 

ایــن مــوارد باشــید و روش هــای خاقانــه و دســتاوردهای خــود را در گــزارش ســاانه منتشــر کنیــد.

4- فعالیــت هــای خیرخواهانــه: روش ایــران ارقــام را در نظــر داشــته باشــید. یکــی از روش هــای توســعه CSR در 
شــرکت هــای ایرانــی،  مــی توانــد مشــارکت غیــر مســتقیم در فعالیــت هــای نیکــوکاری در سراســر کشــور باشــد. 
کمــک بــه انجمــن خیریــن مدرســه ســاز و همــکاری در فعالیــت هــای نیکــوکاری، پرســتیژ شــرکت را در دراز 

مــدت و میــان مــدت ارتقــا مــی دهــد.

ــزرگ و چــه بورســی، جــدی  ــی چــه ب ــان شــرکت هــای ایران 5- کســب و کار ســبز: کســب و کار ســبز در می
گرفتــه نمــی شــود. اگــر شــرکتی، خــود را موظــف بــه رعایــت اصــول و الزامــات کســب و کار ســبز بکنــد، اعتبــار 
خاصــی پیــدا کــرده و نوعــی تبلیــغ غیــر مســتقیم فعالیــت هــای جامعــه محــور خــود را در دســتور کار قــرار داده 
اســت. بهینــه ســازی مصــرف انــرژی، کاهــش مصــرف کاغــذ و کاهــش ســوخت هــای فســیلی در فعالیــت هــای 

روزانــه و هفتگــی، مبانــی کســب و کار ســبز شــرکت هــا را نمایــان مــی کنــد.

6– آمــوزش کارکنــان: بــرای موفقیــت در مقولــه جدیــد مســئولیت اجتماعــی، بایــد مدیــران و کارکنــان، آمــوزش 
ازم را ببیننــد. بــرای ایــن کار بایــد شــرکت هــا هزینــه کننــد و از مشــاوران متخصــص و برنامــه ریــزی حرفــه 
ای ایــن حــوزه کــه تجــارب جهانــی دارنــد بهــره ازم را بــرده و خــود را موظــف بــه پیــاده ســازی کســب و کار 

ســبز در راســتای تامیــن منافــع عمومــی بکننــد.
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درایــن دیدارابتــدا ســیدرضا جمشــیدی  
ــتنی  ــری  دانس ــگاه خب ــئول پای ــر مس مدی
دنیــای  روزنامــه  سرپرســت  و  آنایــن  
اقتصــاد غــرب تهــران ضمــن خیــر مقــدم و 
تشــکراز توجــه ویــژه مســئولین شــهرداری 
ــکاری و  ــانه ،هم ــاب رس ــه اصح ــه ب منطق
ــا  ــانه ه ــا رس ــازمانها ب ــل ادارات و س تعام
را یکــی از مهمتریــن عوامــل درپیشــبرد 
ــرد. ــوان ک ــری عن ــالت خب ــداف  و رس اه

ــی و  ــط عموم ــه درواب ــد ک جمشــیدی تاکی
رســانه بخــش اصلــی ازبدنــه اطــاع رســانی 
کشــور مــی باشــند کــه در تعامــل و همدلی 
بــا یکدیگــر کیفیــت اطــاع رســانی رابهبــود 
نقــش  رویــداد  و در صحــت  بخشــیده  

ــد. ــری دارن موث
ــتنی  ــریات دانس ــروه نش ــئول گ ــر مس مدی
ــه اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی هــادر  ب
کشــور تاکیــد نمــوده و خاطــر نشــان 
ــا  ــی ه ــط عموم ــه رواب ــی ک ــرد در صورت ک
ــداد  ــکاس روی ــام و انع ــی و اع در هماهنگ
ــا  ــار رویداده ــد ،انتش ــل کنن ــوی عم ــا ق ه
از رســانه هــا بــا کیفیــت بیشــتری صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
مدیرروابــط عمومــی شــهرداری منطقــه 
21 بــه ارتبــاط بــا رســانه هــا و حــوزه خبــر 
ــاع  ــت اط ــت در جه ــوده و گف ــد نم تاکی
رســانی صحیــح و ســالم مــی بایســت 
ارتباطــات روابــط عمومــی هــا بــا رســانه هــا 

ــود. ــتر ش بیش

ــران ارشــد شــهرداری  ــادآور شــد مدی وی ی
ــژه  ــگاه وی و شــخص شــهردار منطقــه 21 ن
ای بــه رســانه هــا بــه خصــوص رســانه هــای 

مکتــوب دارنــد.
ــش  ــه از بخ ــان  در ادام ــروی و همراه جنگ
بازدیــد  رســانه  دفتــر  مختلــف  هــای  
ــران بخــش  ــا کارشناســان و دبی ــوده و ب نم
ــو  ــه گفتگ ــی ب ــد و فن ــری تولی ــای خب ه
ــار  ــع  اخب ــه موق ــد. و از انعــکاس ب پرداختن
و رویــداد هــای منطقــه در ایــن رســانه 
هاابــراز رضایــت کــرد. و بــرای تیــم خبــری 
و کارکنــان ایــن مجموعــه رســانه ای آرزوی 

ــود. ــق نم ــت و توفی موفقی

بازدید سرپرســت روابط عمومی فرمانداری تهران 
از سرپرســتی روزنامه دنیای اقتصاد در غرب تهران

به مناسبت روزخبرنگار صورت گرفت:

ــط  ــروری  مدیررواب ــی جنگ عل
تیــم  همــراه  بــه  عمومــی 
ــه  ــهرداری منطق ــانه ای ش رس
21 ضمــن بازدیــد ازتنهــا دفتــر 
ــوص  ــاده مخص ــانه ای در ج رس
وعکاســان  خبرنــگاران  بــا 
و کارمنــدان پایــگاه خبــری 
دانســتنی آنایــن دیــدار و 

ــتند. ــو داش گفتگ
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ــاق  ــس ات ــاری، نایب رئی ــا انص محمدرض
ایــران، مبحــث مســئولیت اجتماعــی 
را پرچــم دار تحــوات بزرگــی در دنیــا 
ــی  ــه یک ــروزه ب ــه ام ــد ک ــوان می کن عن
از شــاخص های توســعه یافتگی تبدیــل 
شــده اســت. بــه عقیــده او اقدامــات 
ــا  ــاز توســط ایرانی ه ــه از دیرب خیرخواهان
انجــام می شــده امــا مســئولیت اجتماعــی 
بنگاه هــا، اقدامــی ســازمان یافته اســت 
ــیع تری در  ــذاری وس ــد اثرگ ــه می توان ک

ــد. ــته باش ــه داش جامع
ــاق  ــس ات ــاری، نایب رئی ــا انص محمدرض
ایــران، مبحــث مســئولیت اجتماعــی 
را پرچــم دار تحــوات بزرگــی در دنیــا 
ــی  ــه یک ــروزه ب ــه ام ــد ک ــوان می کن عن
از شــاخص های توســعه یافتگی تبدیــل 
شــده اســت. بــه عقیــده او اقدامــات 
ــا  ــاز توســط ایرانی ه ــه از دیرب خیرخواهان
انجــام می شــده امــا مســئولیت اجتماعــی 
بنگاه هــا، اقدامــی ســازمان یافته اســت 
ــیع تری در  ــذاری وس ــد اثرگ ــه می توان ک

ــد. ــته باش ــه داش جامع
ــه  ــن نتیج ــد، مهم تری ــای ارزش برن ارتق
توجــه بــه مســئولیت  اجتماعــی همایــش 
ــی  ــئوانه و کارآفرین ــرمایه گذاری مس س
کمیســیون  همــت  بــه  اجتماعــی 
مســئولیت  و  شــرکتی  حاکمیــت 
و  ایــران  اتــاق  بنگاه هــای  اجتماعــی 
ــی در  ــره جنوب ــفارت ک ــکاری س ــا هم ب

ــی از  ــه نمایندگان ــد ک ــزار ش ــران برگ ته
کشــورهای اتریــش، بلغارســتان، کــره 
جنوبــی، اوکرایــن، ارمنســتان و ایــران 

میهمــان آن بودنــد.
ایــن همایــش باهــدف توانمندســازی 
ــای اقتصــادی ازنظــر  شــرکت ها و بنگاه ه
ــای  ــی و فعالیت ه ــئولیت های اجتماع مس
نــه  و  قالــب ســازمانی  نیکوکارانــه در 
اقدامــات فــردی و دریافــت تجربیــات 
ایــن عرصــه،  کشــورهای مختلــف در 

ــد. ــزار ش برگ
در ایــن مراســم محمدرضــا انصــاری، 
نقــش  بــه  ایــران،  اتــاق  نایب رئیــس 
ــادن و  ــع، مع ــی، صنای ــای بازرگان اتاق ه
کشــاورزی در پررنگ تــر شــدن نقــش 
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  در  بنگاه هــا 
اشــاره  مســئوانه  ســرمایه گذاری های 

ــرد. ک
اینکــه مســئولیت  بــا بیــان  انصــاری 
نیســت  کهنــه ای  مفهــوم  اجتماعــی، 
مســئولیت  مبحــث  کــرد:  تصریــح   ،
اجتماعــی از دهــه 70 میــادی پرچــم دار 
ــت  ــوده اس ــا ب ــی در دنی ــوات بزرگ تح
به تدریــج  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 
ــای  ــد فعالیت ه ــه در رون ــد ک ــی بردن پ
و  هســتند  روبــه رو  انســان  بــا  خــود 
آنهــا، روش هــای  بــا  رفتــار  در  بایــد 
ــه  ــی ک ــود؛ روش های ــاذ ش ــدی اتخ جدی
انســان ها ســازگار  روح  و  عواطــف  بــا 

بازرگانــی،  اتــاق  نایب رئیــس  باشــد. 
ــا  ــران ب ــاورزی ای ــادن و کش ــع، مع صنای
اشــاره بــه اقدامــات نیکوکارانــه ایرانی هــا 
ــی  ــه زندگ ــی از برنام ــاز جزئ ــه از دیرب ک
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــمار می آی ــه ش ــا ب آنه
ــط  ــاز توس ــه از دیرب ــات خیرخواهان اقدام
ایرانی هــا انجــام می شــده امــا مســئولیت 
جمعــی  اقدامــی  بنگاه هــا،  اجتماعــی 
می توانــد  کــه  اســت  ســازمان یافته  و 
ــه  ــیع تری در جامع ــرد وس ــذاری و ب اثرگ
داشــته باشــد. ایــن مفهــوم بــه انــدازه ای 
در جوامــع مختلــف مهــم شــده کــه 
امــروز به عنــوان یکــی از شــاخص های 

اســت. مطــرح  توســعه یافتگی 
ــات  ــن فاطمــه دانشــور عضــو هی همچنی
رئیــس  و  ایــران  اتــاق  نماینــدگان 
ــرکتی و  ــت ش ــیون حاکمی ــابق کمیس س
مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــا بــا حضــور 
ــن  ــدن ای ــر ش ــش از فراگی ــن همای در ای
مختلــف  واحدهــای  بیــن  در  مفهــوم 
اقتصــادی در کشــور ابــراز خرســندی 

ــرد. ک
در ایــن مراســم ســفیر کــره جنوبــی، 
نماینــده وزارت خارجــه ایــن کشــور و 
ــره  ــی از شــرکت های مطــرح ک نمایندگان
ــه  ــتند، ب ــال هس ــز فع ــران نی ــه در ای ک
تجربیــات خــود در توســعه مســئولیت 
اجتماعــی بیــن بنگاه هــای اقتصــادی 

ــد ــاره کردن اش

مسئولیت اجتماعی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها
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بميزانية تتجــاوز 14 مليــار دوار، ســيكون كأس 
العالــم 2018 فــي روســيا، اأغلــى مــن حيــث 
التكلفــة، كمــا مــن المنتظــر أن يســاهم فــي دعم 

ااقتصاد الروسي بشكل كبير.
وحســب المعلومــات، فــإن ميزانيــة التحضيرات 
للعرس الكــروي اأكبر حول العالــم بلغت 870 
مليــار روبــل )حوالــي 14 مليــار دوار(، إذ تــم 
إنشــاء وترميــم 12 ملعبــًا، بســعة تصــل إلــى 45 
ألف متفــرج على اأقــل لــكل منها. وخــال فترة 
ااســتعداد للمونديــال مابيــن عامــي )2013-

2018(، تــم إضافــة نحــو 867 مليــار روبــل 
إلــى الناتــج المحلــي اإجمالــي الروسي.ويشــير 
خبــراء إلى أنه من المرتقب أن تســاهم الســياحة 
والبنى التحتيــة في رفــد ااقتصاد الروســي خال 
الســنوات الخمــس المقبلة، بمعــدل يتــراوح بين 
150 و210 مليــار روبــل )419ر 2 387ر3 
مليارات دوار( ســنويًا.ووفق البيانات الصادرة 
عــن الحكومــة الروســية، مــن المتوقع أن يســجل 
اقتصاد الباد نموًا إضافيًا بمعدل 1 بالمائة، بفضل 
ااســتثمارات التي تم إنشــاؤها مابين )2013-
2018( ضمن إطار التحضيرات لكأس العالم.

وكان المونديــال الكــروي قــد ســاهم فــي دعــم 

اقتصــاد البرازيــل مســتضيف البطولــة الســابقة، 
بمعــدل 55ر0 بالمائة.فــي تصريحــات ســابقة، 
أعلــن النائب الســابق لرئيس الــوزراء الروســي، 
أندريه دفوركوفيتش، بأنه في حال لم يتم إنشــاء 
اســتثمارات خاصة بكأس العالم في روسيا، لكان 

اقتصاد الباد عاجزًا عن تسجيل النمو.
 السياحة والبنى التحتية

يعتبر قطــاع الســياحة في مقدمــة القطاعــات التي 
ســتحقق مكاســب كبرى من كـــأس العالــم، إذ من 
المرتقــب أن تســهم الســياحة فــي دعــم الناتــج 
اإجمالي المحلــي، العام الجــاري، بـــ 121 مليار 
روبل )95ر1 مليار دوار(، مقابل زيادة تتراوح 
بيــن 40 و70 مليــار روبــل )645 – 13ر1 
مليار دوار( ســنويًا، لأعوام الخمــس القادمة.

كذلــك، مــن المتوقــع أن تبلــغ الزيــادة فــي أعــداد 
السياح اأجانب في روســيا نحو 15 بالمائة خال 
كأس العالم، فضــًا عن زيــادة بمعــدل 20 - 25 
بالمائــة في أعــداد الســياح المحليين.وفي الوقت 
الــذي يشــير فيــه ااقتصاديــون الــروس، إلــى أن 
هــذا اإنفــاق ســيؤدي إلى زيــادة التضخم بنســبة 
تتــراوح بيــن 2ر0  3ر0 بالمائــة، مــن المتوقع أن 
يتعافــى الروبــل أمــام الــدوار بمعــدل )3-2( 

بالمائة، إثر زيــادة الطلــب عليه خــال المونديال 
علــى الماعــب الروســية.وفيما يخــص توزيــع 
المشــاريع ااســتثمارية، جــاءت مشــاريع البنــى 
التحتيــة بالمقدمة مســجلة 1ر6 مليــارات دوار، 
تليهــا مشــاريع بنــاء الماعــب بـــ 5ر3 مليــارات 
دوار، ومــن ثــم أماكــن اإقامــة بـــ 700 مليــون 
دوار.وســددت الميزانيــة ااتحاديــة الروســية 
قيمة أكثر من المشاريع ااســتثمارية، كما خضعت 
هذه الميزانيــة للتحديث 12 مرة، منــذ إعان فوز 

روسيا بتنظيم المونديال عام 2010.
 مساهمة محدودة

أعلنت وكالــة موديز للتصنيــف اائتماني، الشــهر 
الماضــي، أن نتائــج كأس العالــم 2018 علــى 
ااقتصــاد الروســي ســتكون محــدودة. وقالــت 
الوكالــة: )بالنظــر إلى حجــم ااقتصاد الروســي 
ومدة كأس العالــم، فإننا علــى قناعة بــأن البطولة 
لن تقدم مســاهمات كبيــرة للنمــو ااقتصادي(.

وأضافــت الوكالــة: أنــه مــن المرتقــب أن تحقــق 
وااتصــاات،  واإقامــة،  اأغذيــة،  قطاعــات 
والنقــل، تقدمــًا مؤقتًا خــال المونديــال، افتة إلى 
أن المؤسســات الروســية لن تشهد تحســنًا خال 

البطولة.          
38
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 البنــك المركــزي ااوروبــي: فقــدت الثقــة 
بإدارة ترامب في التجارة العالمية وا يمكن 

اوروبا اا ااعتماد على نفسها
أعلنــت الصيــن فــرض رســوم جمركيــة 
مضــادة ردًا علــى الرســوم الجمركيــة التي 
أعلنتها الوايات المتحدة على بضائع صينية 
بقيمة خمســين مليار دوار.. هذا فيما ترتفع 
أســهم الحــرب التجاريــة بيــن واشــنطن 
وحلفائهــا اأوروبييــن الذيــن أكــدوا اتخاذ 
إجــراءات صارمــة لمواجهــة السياســات 

اأميركية.
كام كثيــر ألقــاه القــادة اأوروبيــون علــى 
مسامع الرئيس اأميركي دونالد ترامب فيما 
يخص الحرب التجارية بين الجانبين.. لكن 
على ما يبدو ا يــرى ترامب إا شــعار أميركا 

أوًا الذي تعهد به في حملته اانتخابية.
لكن التمســك بهذا الشــعار بدأ يوضح مشهد 
تحويل أصدقاء واشــنطن إلى أعــداء، وهذه 

المرة وصل اأمر إلى الصين.
وأعلــن ترامــب فــرض رســوم جمركيــة 
بنسبة 25 بالمئة على ســلع صينية بقيمة 50 
مليــار دوار، تنفيــذًا لتهديــدات أطلقهــا في 
آذار/مارس الماضي، حيث ســتبدأ واشنطن 
بتحصيل الرســوم على أكثر من 800 سلعة 
صينية بقيمة 34 مليار دوار في تموز/يوليو 

المقبل.
ورد المــارد ااقتصــادي الصينــي بســرعة 
معلنــًا فرض عقوبــات مضادة مســاوية على 
المنتجات اأميركية، داعيــة الدول اأخرى 
للقيام بتحرك جماعي ضد ما أسمته السلوك 

الرجعي الذي عفا عليه الزمن.
وصرح المتحدث باســم الخارجية الصينية 
جينــغ شــوانغ قائــًا: إذا تبنــت الوايــات 
المتحدة إجراءات حمائيــة أحادية الجانب 
تضر بالمصالح الصينية فســنرد علــى الفور 
باإجــراءات الضروريــة لحمايــة حقوقنــا 

ومصالحنا الشرعية بشكل حازم. 
ويستكمل ساح الرســوم الجمركية مشهد 
الحــرب التجاريــة التــي كان ترامــب أعلنها 
على حلفائه وأصدقائه، ا ســيما اأوروبيين، 
حيث فــرض رســومًا علــى واردات الصلب 
واألمنيوم، ليواصل هجومه في قمة السبعة 
في كندا وانســحابه منهــا إثر خافــات قوية 

حول البيان الختامي للقمة.
وأثــار الموقــف ردًا أوروبيــا، حيــث وافقت 
دول ااتحــاد اأوروبي باإجماع على فرض 
رســوم تجاريــة بحجــم ملياريــن و800 

مليون يورو على استيراد السلع اأميركية.
وخرجــت دعــوات أوروبية أيضــًا لمواجهة 
علــى  وااعتمــاد  اأميركيــة  السياســات 
قــوة اأوروبييــن أنفســهم.. حيــث دعــا 
وزيــر الخارجيــة األمانــي هيكــو مــاس إلى 
اتخــاذ خطــوات صارمــة ردًا على الرســوم 
اأميركيــة، فيمــا اعتبــر البنــك المركــزي 
اأوروبــي أن الثقــة مــع إدارة ترامــب حول 
التجــارة الدوليــة ُفِقــدَت، وأنــه ا يمكــن 

أوروبا إا ااعتماد على نفسها.
ومــع الواقــع الــذي تعكســه اأرقــام مــع 
146 مليــار دوار عجز أميركي مــع ااتحاد 
اأوروبي فإن الحرب التي ارتفعت أســهمها 
مع وصــول ترامب إلــى البيت اأبيــض يبدو 
أن صداهــا يتحول بشــكل أســرع من صوت 

الرصاص الى صوت آات عد النقود.

  حرب تجارية بين واشنطن وبكين.. 
والصين ترد بفرض رسوم على البضائع والمنتجات اأميركية
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آثار مثبت رعايت مســئوليت اجتماعي
 بر عملکرد و موفقيت ســازمان

اجتماعي؛ مسئولیت 
 اخاقیات فراسازماني

اقدامــات مدیــران  از رفتارهــا و  بســیاري 
و کارکنــان، متأثــر از ارزشــهاي اخاقــي 
ــدم توجــه  ــوده و ریشــه در اخــاق دارد. ع ب
بــه اخــاق کار در مدیریــت ســازمانها، در 
جوامعــي ماننــد ایــران کــه از یــک ســو داراي 
ارزشــهاي اخاقــي غنــي بــوده، از ســوي 
دیگــر بــا کشــورهاي پیشــرفته فاصلــه قابــل 
ــزرگ  ــي ب ــد معضات ــد، مي توان ــي دارن توجه
ــاوه  ــه ع ــود آورد. ب ــه وج ــازمانها ب ــراي س ب
بــا افزایــش انتظــارات اجتماعــي از ســازمانها، 
ــط  ــد محی ــه مســائلي مانن ــع نســبت ب جوام
ــا،  ــودکان، اقلیته ــان، ک ــوق زن ــت ، حق زیس
کاهــش  و  اســتخدام  برابــري  معلــوان، 
شــده اند.  حســاس تر  انســاني،  نیــروي 
بي توجهــي ســازمانها بــه ایــن حقــوق و 
ــورد  ــي در برخ ــول اخاق ــت اص ــدم رعای ع
ــکاتي  ــد مش ــي، مي توان ــان بیرون ــا ذي نفع ب
ــد و مشــروعیت  ــراي ســازمان ایجــاد کن را ب
ســازمان و اقدامــات آن را موردپرســش قــرار 
داده، در نتیجــه ســود و موفقیــت ســازمان را 
تحــت تأثیــر قــرار دهــد. اخــاق کار ضعیــف، 
بــر نگــرش افــراد نســبت بــه شــغل، ســازمان 
و مدیــران موثــر بــوده، مي توانــد بــر عملکــرد 

ــذارد. ــر بگ ــازماني اث ــي و س ــردي ، گروه ف
ازمــه موفقیــت ســازمان، عملکــرد مناســب 
آن اســت. شــاخص هایــي ماننــد: ســودآوري، 
ــه اهــداف  ــتیابي ب ــزان دس ــد می بقــا، رش
ــه  ــوان ب ــي ت ــي را م ــاي رقابت ــت ه و قابلی
عنــوان نتیجــه عملکــرد مناســب تلقــي 
ــز  ــد هیگن ــرد. برخــي از صاحبنظــران مانن ک
ــرد  ــا عملک ــازماني را ب ــت س ــز موفقی و وینک
ــا  ــد. آنه ــرده ان ــرض ک ــادل ف ــازماني مع س
ــي عملکــرد  ــه طــور کل ــه ب ــد ک ــن باورن برای
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــه اي اس ــازماني نتیج س
براینــد رفتــار ســازمان، اتفــاق مي افتــد. 
)Higgens & Vincze, 1993(.در ایــن مقالــه 
شــاخص هایي ماننــد: ســود آوري، بقــا، رشــد، 

ــاي  ــداف و قابلیته ــه اه ــتیابي ب ــزان دس می
ــت  ــاخص هاي موفقی ــوان ش ــه عن ــي ب رقابت
تلقــي شــده، تمامــي مــواردي کــه بــه طــور 
غیــر مســتقیم بــه عملکــرد کمــک مــي کنند 
)از قبیــل: بهبــود کیفیــت رضایــت مشــتریان، 
افزایــش همکاري،کاهــش تعــارض و کاهــش 

هزینه هــا( موردتوجــه قــرار مي گیرنــد.
از آنجــا کــه در ادبیــات ســازمان و مدیریــت، 
مقولــه  از  بخشــي  اجتماعــي  مســئولیت 
اخــاق کار محســوب شــده و از آن بــه عنوان 
اخاقیــات فــرا ســازماني یــاد مــي شــود، در 
ــدا  ــت ابت ــوع، ازم اس ــات موض ــریح ادبی تش
ــه  ــاق کار پرداخت ــاق و اخ ــوم اخ ــه مفه ب
مســئولیت  پیشــینه  آن  از  پــس  و  شــود 

ــرد. ــرار گی ــي ق ــورد بررس ــي م اجتماع

اخاق و اخاق کار
ــا  ــي ب ــک و تنگاتنگ ــاط نزدی ــات ارتب اخاقی
ارزشــها دارنــد و بــه عنــوان ابــزاري نگریســته 
ــل  ــل تبدی ــه عم ــها را ب ــه ارزش ــوند ک مي ش
مي کننــد. اخــاق، یعنــي رعایــت اصــول 
معنــوي و ارزشــهایي کــه بــر رفتــار شــخص 
ــه  ــر اینک ــي ب ــت، مبن ــم اس ــروه حاک ــا گ ی
ــت؟  ــدام اس ــت ک ــت و نادرس ــت چیس درس
)دفــت، 1374: 638(. اخــاق، مفاهیمــي 
چــون: اعتمــاد، صداقــت، درســتي، وفــاي بــه 
عهــد نســبت بــه دیگــران، عدالــت و مســاوات 
ــه  ــه جامع ــت ب ــهروندي و خدم ــل ش و فضائ
معنــي،  در  اخــاق  مي گیــرد.  بــر  در  را 
تشــخیص درســت از نادرســت و خــوب از بــد، 
همیشــه موضــوع مــورد بحــث فاســفه بــوده، 
آنهــا بــه عنــوان یکــي از شــاخه هاي فلســفه، 
در مــورد آن ســخن گفته انــد. بــه عــاوه 
بــــرخي ماننــد هایــک اخــاق را تمدن ســاز 
 :1381 )غني نــژاد،  مي آورنــد.  شــمار  بــه 
129(. بیشــتر اســتانداردها و قواعــد اخاقــي 
در یــک فرهنــگ نســبت بــه فرهنگهــاي 
ــر  ــا یکدیگ ــف ب ــاي مختل ــر و در زمانه دیگ
تفــاوت دارنــد. )هــس مــر، 1995: 113(. 

ــه عبــارت دیگــر، نســبیت گرایــي اخاقــي  ب
باعــث مــي شــود آنچــه کــه در یــک جامعــه، 
عملــي درســت نامیــده مــي شــود در فرهنگ 
ــي شــود  ــر نادرســت تلق ــه اي دیگ ــا جامع ی
ــها  ــارض در ارزش ــام و بعضــاً تع ــزان ابه و می

ــد. ــش یاب افزای
معنــي  بــه   )Business Ethics(کار اخــاق 
شــناخت درســت از نادرســت در محیط کار و 
آنــگاه انجــام درســت و تــرک نادرســت اســت. 
ــش  ــاخه اي از دان ــوان ش ــه عن ــاق کار، ب اخ
ــت  ــدن نهض ــدار ش ــان پدی ــت، از زم مدیری
مســئولیت اجتماعــي در دهــۀ 1960 پدیــدار 
شــد. در ایــن دهــه جنبشــهاي آگاهــي بخش 
ــازمانها  ــردم را از س ــارات م ــي، انتظ اجتماع
ــه ایــن نتیجــه رســانده  ــرده، آنهــا را ب ــاا ب ب
ــات وســیع  ــد از امکان ــازمانها بای ــه س ــود ک ب
ــع  ــراي رف ــود ب ــي خ ــوذ اجتماع ــي و نف مال
ــر، خشــونت،  مشــکات اجتماعــي، مثــل: فق
حفاظــت از محیــط زیســت، تســاوي حقــوق، 
بهداشــت عمومــي و بهبــود وضــع تحصیــات 
اســتفاده کننــد. مــردم برایــن بــاور بودنــد که 
ــتفاده از  ــا اس ــات ب ــرکتها و مؤسس ــون ش چ
ــد،  ــت مي یابن ــود دس ــه س ــور ب ــع کش مناب
بــه کشــور بدهــکار و مدیــون هســتند و 
بایســتي بــراي بهبــود اوضــاع اجتماعــي 
تــاش کننــد )Mc Namara,1999:6(. اگرچــه 
انگیــزه و توجــه شــرکت بــه رعایــت مســائل 
ــذار  ــه بنیانگ ــال 1923 و ب ــه س ــي ب اخاق
شــرکت مبلمــان و اثاثیــه هرمــان میلــر 
ــه  ــي توج ــردد ول ــر مي گ ــر ب ــي دوپ دي ج
بــه اخاقیــات در نوشــته هــاي مدیریــت، در 
ــارد  ــران چســتر بارن کتــاب: وظیفه هــاي مدی
)1938( و آثــار ماکــس وبــر بــه چشــم مــي 
 .)413:1379 بارســو،  و  )اشــنایدر  خــورد 
بارنــارد برایــن بــاور بــود کــه » ناممکــن 
ــدون  ــد ب ــمي بتوانن ــازمانهاي رس ــت س اس
ــه  ــري ک ــد. رهب ــل کنن ــي عم ــر اخاق عنص
ــه اصــول اخاقــي عمــل نمــي کنــد نفــوذ  ب
نمي توانــد  و  مي دهــد  دســت  از  را  خــود 

ــي دوام آورد«  ــدت طوان ــراي م ب
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طرفــداران اخــاق کار در دو دســته قــرار 
ــن  ــر ای ــل ب ــد چپ ــرادي مانن ــد. اف مي گیرن
باعــث  کار،  اخــاق  رعایــت  کــه  باورنــد 
افــزودن ارزش بــه ســهامداران شــده، ابــزاري 
ــردن  ــدف بیشــینه ک ــه ه ــتیابي ب ــراي دس ب
ــزاري(.  ــات اب ــدگاه اخاقی ــت )دی ــود اس س
ــارد )1938(،  ــد بارن ــرادي مانن ــل، اف در مقاب
 – میلتــون  و   )1995( جونــز  و  کوئیــن 
اســمیت، دیــدگاه غیــر ابــزاري داشــته و 
ــته  ــتي گذش ــازمان بایس ــه س ــد ک ــاور دارن ب
ــل  ــه دلی ــاق کار، ب ــي، اخ ــات مال از ماحظ
آنکـــه ماهیت این کـــار درســت است، بایــــد 

آن را رعـــایت کنــد. 

نظریه هاي اخاق و
 مسئولیت اجتماعي

ــئولیت  ــد، از مس ــه ش ــه گفت ــه ک همان گون
فــرا  اخاقیــات  عنــوان  بــه  اجتماعــي 
مفهــوم  کــه  شــود  مــي  یــاد  ســازماني 
ــتر  ــوان از بیش ــي را مي ت ــئولیت اجتماع مس
نظریه هــاي اخــاق اســتنباط و اســتخراج 
ــب  ــر مطل ــدن بهت ــن ش ــراي روش ــرد. ب ک
اخــاق  نظریه هــاي  اختصــار  بــه  ابتــدا 
ــي از  ــر )1995( یک ــود. هس م تشــریح مي ش
کامل تریــن دســته بنــدي هــا را از تئوریهــاي 

اخــاق این گونــه ارائــه مــي کنــد:
ایــن   :)Eternal Law( جاویــدان  قانــون   .1
دیــدگاه کــه بــه قانــون طایــي نیــز مشــهور 
ــه  ــود ک ــه مي ش ــه خاص ــن گون ــت بدی اس
»بــا دیگــران آن گونــه رفتــار کــن کــه 
دوســت داري دیگــران بــا تــو رفتــار کننــد«.
2. منفعــت گرایــي یــا تئــوري فرجــام گرایــي 
منطبــق  دیــدگاه  ایــن   :)Utilitarianism(
ــط  ــه توس ــت ک ــاق اس ــي از اخ ــا تعریف ب
ــده  ــه ش ــي ارائ ــر بریتانیای ــم متفک جرمي بنت
و بــر نتایــج و فرضیــات فــردي متمرکــز 
اســت. بــر ایــن اســاس، اخاقــي بــودن یــک 
رفتــار، براســاس میــزان مطلوبیــت آن بیــان 

مي شــود. یعنــي وقتــي منافــع 
جامعــه  بــراي  عمــل  یــک 
بیشــتر از ضررهــاي آن باشــد، 

ــت ــي اس ــل اخاق آن عم
3. وظیفه گرایــي یــا آغازگرایــي 
آغازگرایــي   :)Deontological(
دربرابــر فرضیــۀ فرجــام گرایــي 
اســت. بــر اســاس ایــن دیــدگاه 
ــت  ــل کان ــط ایمانوئ ــه توس ک
ارائــه شــد، هــر عمــل بــه 
ــته،  ــتگي نداش ــۀ آن بس نتیج
بــه نیــت شــخص تصمیــم 

گیرنــده بســتگي دارد.
ــه  ــوري ک ــن تئ ــي: در ای ــت توزیع 4- عدال
ــک  ــده، ی ــنهاد ش ــز پیش ــان راول ــط ج توس
عمــل را در صورتــي کــه منجــر بـــه افزایــش 
شــود،  جامعــه  اعضــاي  بیــن  همــکاري 
مي تــوان درســت و عادانــه و مناســب )و 
ــه  ــي را ک ــد و عمل ــي( نامی ــن اخاق بنابر ای
ــد  ــل کن ــدف عم ــن ه ــف ای ــت مخال در جه
مي تــوان نادرســت، ناعادانــه و نامناســب 
)و بنابرایــن غیراخاقــي( نامیــد. در ایــن 
دیــدگاه، همــکاري اجتماعــي، اســاس منافــع 
ــي آورد و  ــم م ــادي را فراه ــي و اقتص اجتماع
ــواردي  ــت و در م ــم اهمی ــردي ک ــاش ف ت

نادیــده گرفتــه مي شــود.
ــدگاه  ــن دی ــاس ای ــر اس ــردي: ب 5. آزادي ف
پیشــنهاد  نوزیــک  رابــرت  توســط  کــه 
ــه اســت.  ــاز جامع ــد، آزادي، نخســتین نی ش
ــردي را  ــه آزادي ف ــي ک ــر عمل ــن ه بنابرای
نقــض کنــد، غیراخاقــي اســت؛ حتــي اگــر 
منافــع و رفــاه بیشــتري بــراي دیگــران 

ــد. ــاد کن ایج

مسئولیت اجتماعي
امــروزه مســئولیت اجتماعــي شــرکت 

)CSR( مفهومــي وســیع تــر از 
دارد.  گذشــته  فعالیتهــاي 

اجتماعــي  مســئولیت 
اعــم،  طــور  بــه 

ــه  ــه مجموع ب

ــان  ــه صاحب ــود ک ــه مي ش ــي گفت فعالیتهای
ســرمایه و بنــگاه هــاي اقتصــادي بــه صــورت 
ــر و  ــو مؤث ــک عض ــوان ی ــه عن ــه، ب داوطلبان

مفیــد در جامعــه، انجــام مي دهنــد.
گریفــن و بارنــي مســئولیت اجتماعــي را 
چنیــن تعریــف مــي کننــد؛ »مســئولیت 
اجتماعــي، مجموعــه وظایــف و تعهداتــي 
اســت کــه ســازمان بایســتي در جهــت حفــظ 
و مراقبــت و کمــک بــه جامعــه اي کــه در آن 
فعالیــت مــي کنــد، انجــام دهــد«. درک فرنچ 
ــگ  ــاب: فرهن ــر ســاورد)1998( در کت و هین
مدیریــت در مــورد مســئولیت اجتماعــي مــي 
نویســند، »مســئولیت اجتماعــي، وظیفــه اي 
ــه  ــي، ب ــات خصوص ــده موسس ــر عه ــت ب اس
ــي  ــر زندگ ــوئي ب ــر س ــه تأثی ــا ک ــن معن ای
اجتماعــي کــه در آن کار مــي کننــد، نگذارد. 
میــزان ایــن وظیفــه عمومــاً مشــتمل اســت 
بــر وظایفــي ماننــد: آلــوده نکــردن، تبعیــض 
ــه  ــن ب ــتخدام، نپرداخت ــدن در اس ــل نش قائ
فعالیتهــاي غیراخاقــي و آگاه کــردن مصــرف 
کننــده از کیفیــت محصــوات. همچنیــن 
وظیفــه اي اســت مبتنــي بــر مشــارکت 

ــه. ــراد جامع ــي اف ــت در زندگ مثب
اســتراتژیک،  مدیریــت  متــون  در 
ــام و  ــه ع ــه گون ــي ب ــئولیت هاي اجتماع مس
اصــول اخاقــي بــه گونــه خــاص بــه بخــش 
جدایــي ناپذیــر از مباحــث تدویــن و اجــراي 
اســتراتژي تبدیــل شــده اســت. صاحبنظــران 
مســئولیت اجتماعــي در دو دســته مخالفــان 
از  برخــي  مي گیرنــد.  قــرار  وموافقــان 
ــون  ــد میلت ــازار، مانن ــاد ب ــداران اقتص طرف
ــف  ــي مخال ــئولیت اجتماع ــا مس ــن ب فریدم
ــاد آزاد  ــم هاي اقتص ــا مکانیس ــوده، آن را ب ب

مي داننــد. تضــاد  در 
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ــراي  ــول ب ــت محص ــش قیم ــن کاه  فریدم
کاهــش تــورم ، اســتخدام بــراي مبــارزه 
ــراي کاهــش  ــردن ب ــه ک ــکاري و هزین ــا بی ب
هــدردادن  را  زیســت  محیــط  آلودگــي 
پــول و ســرمایه ســهامداران مي دانــد . او 
از مســئولیت اجتماعــي بــه عنــوان یــک 
دکتریــن اساســا ویرانگــر نــام مــي بــرد. 
فریدمــن تنهــا مســئولیت اجتماعــي شــرکت 
و  جامعــه  منابــع  از  اســتفاده  را  تجــاري 
مشــارکت در فعالیتهایــي کــه بــراي افزایــش 
ســود بــا رعایــت قواعــد بــازي )بــدون نیرنــگ 
مي دانــد.در  شــده اند،  طراحــي  فریــب(  و 
مقابــل کارل کــه از طرفــداران مســئولیت 
ــه  ــت ک ــاور اس ــن ب ــت، برای ــي اس اجتماع
چهــار  تجــاري،  ســازمان  یــک  مدیــران 
اخاقــي  حقوقــي،  اقتصــادي،  مســئولیت 
ــار  ــن چه ــد. کارل ای ــردن دارن ــداکاري ک وف
ــت  ــت فهرس ــب اولوی ــه ترتی ــئولیت را ب مس
مــي کنــد و بــر این بــاور اســت که مســئولیت 
اخاقــي و فــداکاري امــروز ممکــن اســت در 
آینــده بــه ترتیــب بــه مســئولیتهاي حقوقــي 
ــن و  ــم فریدم ــوند. ه ــل ش ــي تبدی و اخاقـ
ــا توجــه بــه اثــر  هــم کارل مـــدعي اند کــه ب
ــرکت،  ــود ش ــر س ــي ب ــئولیتهاي اجتماع مس
ــد.  ــرح کرده ان ــاخته و مط ــود را س ــه خ نظری
نظــر  از  اقدامــات  مي گویــد:  فریدمــن 
ــرکت  ــي ش ــه کارای ــئوانه، ب ــي مس اجتماع

مي رســاند. آســیب 
بــه  توجهــي  بــي  کــه  دارد  بــاور  کارل 
مســئولیتهاي اجتماعــي موجــب افزایــش 
دخالــت دولــت و در نتیجــه کاهــش کارایــي 
مي شــود. اگــر شــرکت داوطلبانــه بــه برخــي 
مســئولیتهاي اجتماعــي و اخاقــي خــود 
ــه ســود مــورد نظــر  ــد ب عمــل کنــد، مي توان

ــد. ــت یاب ــود دس خ

آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعي 
بر عملکرد و موفقیت سازمان

ــازمان،  ــر س ــاق کار ب ــت اخ ــه حاکمی گرچ
منافــع زیــادي بــراي ســازمان از بعــد داخلــي 
ــو  ــش ج ــط، افزای ــود رواب ــاي بهب از جنبه ه
تفاهــم و کاهــش تعارضــات، افزایــش تعهــد و 
مســئولیت پذیــري بیشــتر کارکنــان، افزایــش 

ــي از  ــاي ناش ــش هزینه ه ــي و کاه چندگانگ
کنتــرل دارد ولــي از دیــدگاه مســئولیت 
اجتماعــي نیــز از راه افزایــش مشــروعیت 
اخاقــي  التــزام  آن،  اقدامــات  و  ســازمان 
ــش  ــان، افزای ــت ذي نفع ــه اهمی ــه ب درتوج
درآمــد، ســودآوري و بهبــود مزیــت رقابتــي، 
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــازماني را تح ــق س و...، توفی
ــار  ــن آث ــریح ای ــه تش ــه ب ــد. در ادام مي ده
مثبــت و شــواهد مویــد آن خواهیــم پرداخت.

افزایش مشروعیت سازمان
 و اقدامات آن

و  شــدن  جهانــي  شــرایط  در  امــروزه 
ــي از ســازمانها،  شــبکه هاي گســتردۀ اطاعات
انتظــار مــي رود در برابــر مســائل محیــط 
زیســت، رعایــت منافــع جامعــه، حقــوق 
اقلیتهــا و ... حساســیت داشــته، واکنــش 
شــبکۀ  ایــن  عــاوه  بــه  دهنــد.  نشــان 
را  ســازمانها  فعالیتهــاي  تمــام  گســترده، 
ــد از راه  ــي مي توان ــه راحت ــر دارد و ب زیرنظ
انجمنهــا و مجامــع مختلــف، چهــره ســازمانها 
ــن  ــد، بنابرای ــي خــراب کن را در انظــار عموم
ســازمانها ناچــار بــه انجــام اقدامــات وســیع و 
گســترده بــراي جلــب افــکار عمومي هســتند 
ــه  ــان دادن وجه ــا نش ــب آنه ــه غال ــه وج ک
ــي  ــت. گفتن ــازمان اس ــاي س ــي کاره اخاق
اســت کــه هــر چــه ســازمانها بزرگتــر باشــند، 
ــن  ــه ای ــا هــم نســبت ب ــد حساســیت آنه بای
ــي،  ــار غیراخاق ــد رفت ــتر باش ــائل بیش مس
رفتــار محیــط کســب و کار را بــر ضــد خــود 
ــازمان  ــت س ــب شکس ــرده، موج ــک ک تحری

ــود. ــي ش م
ــري  ــاي دیگ ــهامداران، گروهه ــر س ــاوه ب ع
ــات ســازمان  ــه از اقدام ــد ک ــز وجــود دارن نی
تأثیــر مي پذیرنــد و داراي منافــع مشــروعي از 
ــوان  ــا مي ت ــن گروهه ــه ای ســازمان اند. ازجمل
بــه مشــتریان ،تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه، 
دولــت و جامعــه اشــاره کرد.لســتر تــارو 
)1990(و ایــوان و فریمــن )1988( برایــن 
ــات  ــه ملزوم ــت ب ــخ مثب ــه، پاس ــد ک باورن
اخاقــي اجتماعــي، بــا افزایــش ســود و ارزش 

ــت. ــراه اس ــدت، هم ــزوده در درازم اف

افزایش درآمد، سودآوري و
 بهبود مزیت رقابتي

ــه  ــي ک ــراد و گروههای ــام اف ــه تم ــه ب توج
ــرکتها را  ــود ش ــزان س ــتند، می ــع هس ذي نف
ــرا  ــد داد، زی ــش خواه ــدت افزای ــد م در بلن
ــش  ــاني، افزای ــروي انس ــزش نی ــب انگی موج
حســن نیــت اجتماعــي و اعتمــاد مــردم 
جریمه هــا  کاهــش  نیــز  و  یکدیگــر  بــه 
ــه:  ــت ک ــاور اس ــن ب ــد برای ــود. دیوی مي ش
ــورد  ــن م ــازمانها در ای ــاور س ــه روز ب »روز ب
اصــول  ترویــج  کــه  مي شــود  راســخ تر 
اخاقــي و تقویــت فرهنــگ معنــوي موجــب 
ــد  ــد ش ــتراتژیک خواه ــاي اس ــاد مزیته ایج
ــاور  ــن ب ــي و پاپکی ــد، 1382: 60(. ک )دیوی
دارنــد کــه تجزیــه و تحلیــل شکســتهاي 
شــرکتها و مصیبــت هــاي وارده بــه آنهــا 
نشــان مي دهــد کــه لحــاظ اخاقیــات و 
حساســیتهاي اجتماعــي درنهایــت، در فراینــد 
تصمیــم گیــري و تدویــن اســتراتژي، موجــب 
ــد.  ــد ش ــرکت خواه ــودآوري ش ــش س افزای
ــه در ســپتامبر  ــق گزارشــي ک ــن طب همچنی
2005 توســط دولــت اســترالیا منتشــر شــده، 
رشــد اقتصــــادي ایــــن کشـــــور از ســال 
ــاانه  ــط س ــم متوس ــه رق ــا 2005 ب 1998 ت
ــه بیشــتر از بســیاري  3/6 درصــد رســیده ک
ــکا،  از کشــورهاي توســعه یافتــه، ماننــد امری
آلمــان، ژاپــن و انگلســتان اســت. بــر اســاس 
ــور،  ــن کش ــد ای ــل رش ــزارش، عوام ــن گ ای
نگــرش مثبت بــه تغییر و نیـــــروي انســـاني 
ــوي  ــا اخــاق کار بســیار ق ــده ب ــوزش دی آم
گــزارش  براســاس  اســت.  شــده  اعــام 
ــي  ــران عال ــه فورچــون، 63 درصــد مدی مجل
شــرکتهاي برتــر بــر ایــن باورنــد کــه رعـــایت 
ــت  ــر مثب ــش تصوی ــات، موجــب افزای اخاقی
و شــهرت ســازمان شــده، منبعــي بــراي 
مزیــت رقابتــي بــه شــمار مي آیــد. بــه 
عــاوه تحقیــق ســویني)1999( در اســترالیا 
نشــان داد کــه 90 درصــد اســترالیایي ها 
عاقه منــد بــه خریــد از شــرکتهایي هســتند 
ــن  ــت. ای ــي اس ــا اخاق ــاي آنه ــه رفتاره ک
تحقیــق مشــخص کــرد هرچــه اعتمــاد بیــن 
اعضــاي یــک ســازمان بیشــتر باشــد نیــاز بــه 

کنتــرل مســتقیم کاهــش مي یابــد.
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استفاده از مزایاي چندگانگي
کــه  مي کننــد  پیش بینــي  متخصصــان 
ــوع  ــزون متن ــه اي روزاف ــه گون ــروي کار ب نی
ــد  ــه بتوانن ــد شــد و شــرکتهایي ک ــر خواه ت
ــرده،  ــوع را درک ک ــراد متن ــن اف ــاي ای نیازه
از ایــن تنــوع بــه خوبــي بهــره گیرنــد، موفــق 
ــي  ــران توانای ــت مدی ــود. ازم اس ــد ب خواهن
اداره افــراد بــا جنســیت، ســن، نــژاد، مذهــب، 
داشــته  را  مختلــف  ملیتهــاي  و  قومیــت 

ــند.  باش
رعایــت عدالــت و اخــاق در برخــورد بــا 
ــا  ــت آنه ــط کار، مدیری ــراد در محی ــن اف ای
ــراي  ــکان را ب ــن ام ــد و ای ــهیل مي کن را تس
ــزایاي  ــه از مـ ــازد ک ــم مي س ــازمان فراه س
نیــروي کار متنــوع، بهـــره گیــرد. مطالعـــه اي 
ــال  ــکاران در س ــت و همـ ــط رای ــه توسـ ک
)1995( در مـــورد رابطــه و بیــن چندگانگــي 
ــه  ــه، رابط ــام گرفت ــازماني انج ــرد س وعملک
ــش ســطح چندگانگــي  ــن افزای ــي را بی مثبت
ــازمانها،  ــي س ــرد مال ــط کار و عملک در محی
ــن  ــر ای ــي )2001( ب ــد. باکل ــان مي ده نش
بــاور اســت کــه چندگانگــي ســازگار بــا برنامه 
هــاي اخــاق و فرهنگهــاي اخاقــي انــد 
ــد موجــب شــهرت و اعتبــار ســازمان  مي توان

ــد . ــود بخش ــرد آن را بهب ــده و عملک ش
کاهش هزینه هاي ناشي از کنترل

ترویــج خودکنترلــي در ســازمان، بــه عنــوان 
از  کنتــرل،  اصلــي  مکانیزمهــاي  از  یکــي 
ــاد،  ــر اعتم ــان آن ب ــه بنی ــي اســت ک مباحث
دارد.  قــرار  فــردي  ارزشــهاي  و  اخــاق 
ــه  ــش هزین ــث کاه ــي باع ــج خودکنترل تروی
ــتقیم  ــرل مس ــهاي کنت ــي از روش ــاي ناش ه
بهبــود ســود مي شــود.  شــده و موجــب 
ایــن مســتلزم تعهــد کامــل اعضــا بــه تیــــم، 
ــم  ــاي تی ــه اعض ــري همـــ ــت پذی مسئولیـ
و داشــتن احتــرام و اعتمــاد بیــن آنهــا و 

ــت. ــت اس مدیری

بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و 
کاهش تعارضات

یکــي از نتایــج بهبود اخــاق کار در ســازمان، 
تنظیــم بهتــر روابــط در ســازمان اســت کــه 
ایــن بــه نوبــۀ خــود باعــث افزایش جــو تفاهم 
در ســازمان و کاهــش تعارضــات بیــن افــراد و 
گروههــا شــده، عملکــرد تیمــي را بهبــود مــي 
ــول  ــرات اص ــترین تأثی ــاید بیش ــد. ش بخش
ــروي انســاني  ــار نی ــه رفت ــوط ب ــي مرب اخاق
ــگ  ــو و یان ــات تروین ــق تحقیق ــد. مطاب باش
بــاد تصمیم گیریهــاي اخاقــي بــه طــور 
ــتخدام  ــش و اس ــر گزین ــت تأثی ــده تح عم
افــراد اخاقــي اســت و پــاداش و تنبیــه 
ــول  ــت اص ــادي در رعای ــر زی ــداول تأثی مت
ــاق،  ــه اخ ــارد ب ــه بارن ــدارد توج ــي ن اخاق
ــه دلیــل نقــش آن در تســهیل همــکاري و  ب
ــردن  ــل ک ــئوانه عم ــارض و مس ــش تع کاه
ــش  ــت. افزای ــط کار اس ــف در محی ــه وظای ب
تعهــد و مســئولیت پذیــري بیشــتر کارکنــان
چنانکــه گفتــه شــد اخاق بــر فعالیت انســانها 
ــه عملکــرد  ــل توجهــي دارد و ازم ــر قاب تأثی
مناســب، تعهــد و مســئولیت پذیــري کارکنان 
ــان  ــر کارکن ــه: اگ ــاور دارد ک اســت. دســلر ب
ــاري  ــان رفت ــا آن ــه ب ــند ک ــاور باش ــن ب برای
ــل  ــه مي شــود، شــاید تمای ــه و منصفان عادان
ــار )کاري(  ــه ب ــند ک ــته باش ــتري داش بیش
ــلر،1378 :  ــد )دس ــل کنن ــتري را تحم بیش
ــد  ــاور دارن ــس ب ــون و دیوی 327(. دونالدس
کــه مدیریــت ارزشــهاي اخاقــي در محیــط 
ــي  ــات مدیریت کار، موجــب مشــروعیت اقدام
ــگ ســازماني  ــادل فرهن شــده، انســجام و تع
را تقویــت مــي کنــد، اعتمــاد در روابــط 
ــد  ــود مي بخش ــا را بهب ــراد و گروهه ــن اف بی
و بــا پیـــروي بیشــتر از اســتانداردها، موجــب 
بهبــــود کیفیــت محصــوات و درنهایــت 
ــا توجــه  ــش ســود ســازمان مي شــود. ب افزای
ســازمانهاي  در  انســانها  کــه  نقشــي  بــه 
امــروزي دارنــد، نــوع قضــاوت افــراد در مــورد 

تأثیــر  فعالیت شــان  موضــوع  و  ســازمان 
بســیار زیــادي در کارایــي و اثربخشــي آنهــا و 
در نتیجــه کارایــي و اثربخشــي ســازمان دارد. 
ــروز خاقیــت توســط کســاني کــه  انتظــار ب
کار خــود را از لحــاظ اخاقــي ناپســند تلقــي 

ــت. ــي نیس ــي و منطق ــد، واقع مي کنن

نتیجه گیري
ــش  ــازمانها، افزای ــي س ــدف اصل ــد ه هرچن
کارآیــي و کســب ســود اســت، ولــي در عصــر 
ــتیابي  ــراي دس ــازي ب ــات و جهاني س اطاع
ــه انتظــارات اجتماعــي  ــه موفقیــت، بایــد ب ب
ــش مناســب نشــان  ــي، واکن و احــکام اخاق
این گونــه  شــکل  بهتریــن  بــه  و  دهنــد 
ــازمان  ــادي س ــداف اقتص ــا اه ــارات را ب انتظ
تلفیــق کننــد، تــا دســتیابي بــه اهــداف 
امکان پذیــر ســازند.  را  وااتــري  و  بااتــر 
رعایــت اخــاق کســب و کار و مســئولیت 
مشــروعیت  افزایــش  راه  از  اجتماعــي 
مزایــاي  از  اســتفاده  ســازمان،  اقدامــات 
ناشــي از افزایــش چندگانگــي و افزایــش 
درآمــد، ســودآوري و بهبــود مزیــت رقابتــي 
موفقیــت ســازمان را تحــت تأثیــر قــرار 
مــي دهــد. پایبنــدي رهبــران و مدیــران 
ــه  ــه ب ــي، توج ــول اخاق ــه اص ــازمانها ب س
از  ســازمان  اقدامــات  مشــروعیت  میــزان 
ــول  ــر اص ــد ب ــه و تأکی ــان، توج ــر کارکن نظ
منشــور  تدویــن  جهان  شــمول،  اخاقــي 
و  متناســب  اقدامــات  ســازمان،  اخاقــي 
ســازگار بــا خواســت و حساســیتهاي جامعــه، 

ــات  ــوزش اخاقی ــاي آم ــه ه برنام
ــان،  ــران و کارکن ــراي مدی ب

ــي اســت  ــه اقدامات از جمل
ــد  ــران مي توانن ــه مدی ک
در ایــن زمینــه انجــام 

ــد. دهن
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