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رسانه مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت 
اجتماعی 

نیازمند توجه 
ملی

ــده  ــود زن ــک موج ــوان ی ــه عن ــه ب  جامع
ــا و  ــش ه ــا چال در مســیر حرکــت خــود ب
فرصــت هــای مختلفــی مواجــه مــی شــود. 
ــه جامعــه  در ایــن مســیر برخــی اتفاقــات ب
ــه شــود  ــا بالنــده و فرب کمــک مــی کنــد ت
ــه مســیر خــود ادامــه بدهــد  ــا قــدرت ب و ب
مســیر  در  اتفاقــات  برخــی  مقابــل  در  و 
حرکــت جامعــه اخــالل ایجــاد مــی کنــد. 
جوامــع مختلــف ابزارهــای متفاوتــی بــرای 
حرکــت دارنــد و هــر کــدام براســاس 
اســتفاده صحیــح از ایــن ابزارهــا بــه نتیجــه 
مطلــوب مــی رســند.با ایــن وجــود برخــی 
مفاهیــم تعییــن کننــده در همــه جوامــع 
مشــترک اســت.هر چــه جوامــع از ایــن 
ــد در  ــتفاده کنن ــر اس ــدی بهت ــم کلی مفاهی
راســتای بالندگــی جامعــه حرکــت کــرده 
فاصلــه  مفاهیــم  ایــن  از  چــه  از  و  انــد 
ــا پــس روی و  ــدازه ب ــه همــان ان ــد ب بگیرن
ــانه  ــی شوند.رس ــب ماندگــی مواجــه م عق
مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان رســانه 
ــال  ــه دنب تخصصــی مســئولیت اجتماعــی ب
تحقــق مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان 
راســتای  در  کلیــدی  مفاهیــم  از  یکــی 
ــت.  ــه اس ــکالت جامع ــل مش ــعه و ح توس
ــا محــور قــرار دادن  بــه همیــن دلیــل نیــز ب

مفاهیــم کلیــدی و تعییــن کننــده بــرای تقویــت مســئولیت 
اجتماعــی در جامعــه ایــران گام بلنــدی در راســتای شــکوفایی 
و بالندگــی زندگــی اجتماعــی مــردم ایــران قــرار برداشــته 
ــرکت  ــی ش ــئولیت اجتماع ــر و شهروندی،مس ــت.حقوق بش اس
ها،امــور خیریــه و خدمــات عــام المنفعه،اخــالق زیســتی،محیط 
زیســت از جملــه مهــم تریــن مفاهیمــی اســت کــه رســانه 
مســئولیت اجتماعــی آنهــا را بــه عنــوان مفاهیــم کلیــدی جامعــه 
ــل  ــی و تحلی ــل معرف ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی کن ــداد م ــران قلم ای
آســیب هــای اجتماعــی در جهــت ایجــاد حساســیت و اقدامــات 
ــش از  ــرح پرس ــانه ای  و ط ــری رس ــش گ ــع آنها،کن ــرای رف ب
ــان انتشــار گــزارش ها،اقدامــات و عملکــرد هــای مثبــت  متولی
و تأثیرگــذار را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.در ایــن 
راســتا تحلیــل و بررســی بایــد هــا و الزامــات و قوانیــن و اخبــار 
از جملــه رویکــردی اســت کــه رســانه مســئولیت اجتماعــی آن 
را دنبــال مــی کند.بــدون شــک تأثیرگــذاری و جریــان ســازی 
ــد کار  ــی نیازمن ــئولیت اجتماع ــه مس ــی در زمین ــوری و عمل تئ
ــد  ــی توان ــا م ــانه تنه ــک رس ــت و ی ــی اس ــزم مل ــی و ع جمع
ــئوالن  ــز مس ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــم کن ــترهای آن را فراه بس
و صاحــب نظــران بایــد بــا تئوریــزه کــردن مفهمــوم مســئولیت 
ریزبافــت  در  آن  مفاهیــم  کــردن  کاربــردی  و  اجتماعــی 
هــای جامعــه بــه ایــن امــر مهــم کمــک کننــد.کار زمانــی 
ــه  ــی در هم ــئولیت اجتماع ــه مس ــید ک ــد رس ــه خواه ــه نتیج ب
ــه و  ــر نهادین ــک ام ــه ی ــران ب ــردم ای ــی م ــی جمع ارکان زندگ
مــورد اجمــاع تبدیــل شــود.تنها در چنیــن شــرایطی اســت کــه 
ــه  ــور جامع ــرای عب ــی ب ــد کانال ــی توان ــی م ــئولیت اجتماع مس
ایــران از چالــش هــا و رســیدن بــه نقطــه مطلــوب باشــد.در ایــن 
زمینــه مســئوالن ارگان هــا و ســازمان هــای مختلــف و مدیــران 
شــرکت هــا مــی تواننــد نقــش تعییــن کننــده ای داشــته باشــند 
کــه امیدواریــم در ایــن امــر خطیــر رســانه مســئولیت اجتماعــی 

ــد. ــاری کنن را ی

سیدرضا جمشیدی:
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بــا   77 ســال  در   1359 متولــد  زاده  رجــب  رضــا 
رتبــه13وارد دانشــگاه تهــران شــد و در رشــته مهندســی 
معمــاری بــه تحصیــل پرداخــت و در ســال 81فعالیــت 
خــود را درحــوزه صنعــت آغازوپــس از ورود بــه 
شــهرداری  در شهرســازی بــه فعالیــت خــود ادامــه داد 
ــه و  ــاون منطق ــه و مع ــهردار ناحی ــوان ش ــه عن ودرادام
معــاون اســتاندار را در کارنامــه خــود داردوی درحــال 

ــت.  ــهردارمنطقه 21 اس ــر ش حاض

بــرای بررســی مهــم تریــن دغدغــه هــای مــردم ایــن منطقه 
مســئولیت  موجود»رســانه  هــای  چالــش  و  فرصــت  و 
اجتماعــی« بــا شــهردارمنطقه21 آقــای مهنــدس رضــا 
ــه ماحصــل  رجــب زاده گفــت وگــو کــرده کــه در ادام

ــد: ــی خوانی ــو را م ــت وگ ــن گف ای

ــت  ــای مدیری ــت ه ــا و فرص ــش ه ــن چال ــم تری *مه
ــت؟ ــران چیس ــک ته ــت و ی ــه بیس منطق

ــده  ــک بن ــت و ی ــه بیس ــای منطق ــروژه ه ــوع پ در موض
یــک شــعار دارم کــه براســاس ظرفیــت هــای منطقــه 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــده ای ــعار بن ــده است.ش ــاب ش انتخ
منطقــه بیســت و یــک را از معبــر بــه مقصــد تبدیــل 
ــی تهــران اســت. کنم.منطقــه بیســت و یــک ورودی غرب

بــا شهرســتان  ایــن منطقــه همجــوار  از ســوی دیگــر 
ــه ســه  ــن منطق ــدس و شــهریار اســت.در ای ــای شــهر ق ه
ــت  ــترک ماس ــرز مش ــی م ــه یک ــود دارد ک ــان وج اتوب

ــن  ــده ای ــرار دارد.بن ــا ق ــه م ــر در منطق ــان دیگ و دو اتوب
مســیر رفــت و آمــد را یــک قابلیــت بــرای منطقــه بیســت 
ــرای  ــت ب ــی ترانزی ــورت کل ــه ص ــم. ب ــی دان ــک م و ی
ــت از  ــت.این قابلی ــت اس ــه دارای اهمی ــهر و منطق ــر ش ه
یــک طــرف مــی توانــد بــرای مــا ترافیک،آلودگــی هــوا 
ــر  ــوی دیگ ــد و از س ــته باش ــراه داش ــه هم ــادف ب و تص
ســبب توســعه و رونــق شــود.ما در جلســاتی کــه برگــزار 
کردیــم تــالش داریــم روی فراینــدی کار کنیــم کــه 
ــران  ــه پیش ــک منطق ــوان ی ــه عن ــک ب ــت و ی ــه بیس منطق
اقتصــادی و اجتماعــی شــناخته شــود.امروز مرکــز تهــران 
بــه عنــوان شــلوغ ترین،پرتراکــم تریــن و نامناســب تریــن 

باید منطقه 21 را از معبر به مقصد تغییر دهیم
منطقــه 21 شــهرداری تهــران از غربی تریــن مناطــق تهــران اســت.این منطقــه در امتــداد 
و جنــوب منطقــه 22 ودر جنــوب اتوبــان تهران-کــرج و در غــرب مناطــق 9 و 5 می باشــد.

ــنگی در وردآورد  ــرای س ــار و کاروانس ــهرک انص ــی ش ــل فعل ــمه آب در مح ــود چش وج
در قدیــم و بعدهــا شــهرک ویالیــی کارکنــان شــرکت نفــت در تهرانســر باعــث بوجــود 
ــه 21 میباشــند. همچنیــن دسترســی خــوب  آمــدن اولیــن جمعیت هــای شــهری در منطق
ــا  ــده اســت.مجاورت ب ــا باعــث توســعه بیشــتر آن گردی ــه اتوبانه ــه ب تمــام محــالت منطق
پــارک جنگلــی چیتگــر و نزدیکــی دریاچــه خلیــج فــارس هــم امکانــات تفریحــی را بــرای 

مــردم منطقــه فراهــم کــرده اســت.
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ــه  ــه کارخان ــت ک ــی اس ــت.این در حال ــران اس ــه ته منطق
ها،خودروســازان، تولیــد کننــدگان لــوازم خانگی،توزیــع 
کننــدگان لــوازم بهداشــتی و بســیاری از مــواد غذایــی در 
ایــن منطقــه تولیــد مــی شــود.به نظــر مــن منطقــه بیســت و 

ــت. ــد اس ــز خری ــرای مراک ــه ب ــن منطق ــک بهتری ی
*چرا این منطقه دارای چنین ظرفیتی اســت؟

ایــن منطقــه مــی توانــد شــرایطی را فراهــم کنــد کــه یــک 
خانــواده بــرای خریــد خــود بــا تنوع زیــاد و قیمت مناســب 
ــا  ــدو ب ــه کنن ــه مراجع ــن منطق ــه ای ــد ب ــرای خری ــد ب بتوان
مشــکلی بــه نــام ترافیــک نیــز مواجــه نشــود.تا ســال آینــده 
ــتضعفان  ــاد مس ــه بنی ــق ب ــه متعل ــودرو ک ــوزه خ ــک م ی
ــد.در  ــد ش ــاح خواه ــک افتت ــت و ی ــه بیس ــت در منطق اس
ایــن مــوزه خودروهــای ارزشــمند از بعــد تاریخــی وجــود 
ــه ای در جهــان  خواهــد داشــت کــه برخــی از آنهــا نمون
ــرار  ــوم ق ــرض عم ــه در مع ــران منطق ــا در ای ــدارد و تنه ن
خواهــد گرفت.بنــده معتقــدم حــوزه گردشــگری مــی 

ــد. ــران را متحــول کن ــد اقتصــاد ای توان
ــن  ــخ و پنجمی ــار تاری ــر آث ــور از نظ ــن کش ــران دهمی ای
ــت  ــن ظرفی ــت. ای ــان اس ــی در جه ــر طبیع ــور از نظ کش
بســیار باالیــی اســت کــه در ایــران وجــود دارد.ایــن 
بــرای  الزم  هــای  زیرســاخت  کــه  اســت  حالــی  در 
ــود  ــور وج ــگری در کش ــت گردش ــی از صنع درآمدزای
ــد  ــی توان ــک م ــت و ی ــه بیس ــد منطق ــدون تردی ــدارد. ب ن
ــران  ــهر ته ــگری در ش ــه گردش ــک منطق ــاخت ی ــر س زی
ــه  ــر را ب ــه معب ــن منطق ــم ای ــا بتوانی ــر م ــم کند.اگ را فراه
ــهری  ــدار ش ــعه پای ــم در توس ــل کنی ــد تبدی ــوان مقص عن
گام مهمــی برداشــته ایم.مدیریــت شــهری ایــن منطقــه بــا 
ــای  ــروژه ه ــا پ ــرف و ب ــک ط ــاری از ی ــای ج ــروژه ه پ
بلنــد مــدت از طــرف دیگــر مواجــه اســت.به همیــن دلیــل 
مــا بــرای پــروژه هــای بلنــد مــدت خــود دارای اســتراتژی 

ــتیم. هس
برنامــه شــما بــرای منطقــه بیســت ویــک بــه عنــوان منطقــه 
صنعــت - ســکونت و تقویــت موضــوع صنعــت چیســت؟

مهــم تریــن مشــکالت صنایــع در حــوزه هــای بازرگانــی 
و صنایــع اســت کــه زیــاد بــا مــا مرتبــط نیســت. هــر چنــد 
ــا  ــا ب ــه وجــود داشــته باشــد م ــن زمین اگــر ارتباطــی در ای
افتخــار در ایــن زمینــه همــکاری خواهیــم کرد.یکــی 
ــازی  ــاده س ــت س ــت صنع ــرای تقوی ــا ب ــای م ــه ه از برنام
فراینــد ســاخت و ســاز آنهــا  توســط شــهرداری اســت. بــه 
ــه مشــخص  ــن زمین ــرادی را در ای ــا اف ــز م ــل نی ــن دلی همی

ــراد برخــورد کننــد  ــا ایــن اف ــم ب ــا تکری کــرده ایــم کــه ب
ــئولیت  ــه مس ــد.در زمین ــهیل کنن ــا را تس ــه کار آنه و زمین
اجتماعــی نیــز مــا بــا ایــن افــراد جلســاتی برگــزار کردیــم 
تــا دغدغــه هــای حــوزه هــای شــهری را بــا کمــک ایــن 

ــم. ــزان مرتفــع کنی عزی
ــه ای و  ــروژه منطق ــه پ ــرای ادام ــهرداری ب ــه ش برنام

ــت؟ ــی دو گاز چیس مل
ــدی  ــاز بع ــرای ف ــه ب ــت ک ــروژه ای اس ــروژه دو گاز پ پ
ــون  ــا تاکن ــود. م ــه ب ــورت نگرفت ــاره آن ص ــی درب اقدام
ســه جلســه بــا ســرمایه گــذار پــروژه برگــزار کــرده ایــم.
ــال  ــوه اتص ــاره نح ــی درب ــرح های ــز ط ــاور نی ــازمان مش س
تهیــه کــرده کــه در نهایــت بــه یــک جمــع بنــدی برســیم.
بــدون تردیــد یکــی از مهــم تریــن برنامــه هــای مــا متصــل 
ــت.  ــرج اس ــران- ک ــان ته ــه اتوب ــیر دو گاز ب ــردن مس ک
نیزپــروژه مهــم  پــروژه ســه راه شــهریار یــا باغســتان 
ــم. ــته ای ــد داش ــن بازدی ــون چندی ــا تاکن ــا م ــه م ــت ک اس
بودجــه ایــن پــروژه اســتانی اســت..به احتمــال زیــاد ایــن 
ــان خواهــد رســید و یکــی  ــه پای ــده ب ــروژه در ســال آین پ
از مشــکالت مهــم ایــن منطقــه کــه ســال هــا وجــود داشــته 
ــع مالــی وابســته  ــه مناب از بیــن خواهــد رفت.ایــن پــروژه ب
ــق  ــان دقی ــم زم ــی توان ــده نم ــل بن ــن دلی ــه همی ــت و ب اس

ــم ــن کن ــروژه را تعیی ــان پ پای
جــاده  بــه  کــرج  تهــران  اتوبــان  ارتبــاط  بــرای  مــا 
ــم  ــی انجــام داده ای ــاه مذاکرات ــا شــرکت رف مخصــوص ب
ــوده و  ــل نم ــان متص ــه اتوب ــا را ب ــه مین ــه راه شیش ــه س ک
ــگری  ــهید لش ــراه ش ــه بزرگ ــران را ب ــان ته ــی اتوب دسترس
ــکار ســریعتر  ــم اســتارت این تســهیل نمــوده کــه امیدواری

زده شــود.
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ــه  ــران چگون ــای ته ــه ه ــی محل ــای اجتماع *ارزش ه
ــد؟ ــی بخش ــت م ــدی هوی ــای کالب ــه ه ــه جنب ب

مناطــق مختلــف شــهر تهــران دارای ویژگــی هــای منحصر 
بــه فــردی هســتند.هر منطقــه ای بــه واســطه ویژگــی هــای 
دارد. را  خــود  خــاص  مختصــات  هویتــی  و  کالبــدی 

اگــر353 محلــه تهــران را رصــد کنیــم متوجــه مــی شــویم 
کــه ایــن محلــه هــا دردل خــود عناصــر هویتمنــد شــهری 
ــن  ــه ای ــد ب ــگاه واح ــل ن ــن دلی ــه همی ــی دارند.ب و اجتماع
محــالت نســخه شــفا بخشــی بــه خصــوص در حــوزه هــای 
ــه  ــن نکت ــد ای ــا بای ــد بود.م ــی نخواه ــی و اجتماع فرهنگ
ــروکار  ــاوت س ــود متف ــا353 موج ــه ب ــم ک را درک کنی
داریم.بــه هــر میــزان کــه مــا برنامــه هــای خــود را مــوردی 
و ریــز کنیــم و براســاس شــرایط محلــه هــا تصمیــم گیــری 
کنیــم بــه همــان انــدازه میــزان موفقیــت بیشــتری خواهیــم 
ــی  ــای تاریخی،اجتماع ــه دارای ارزش ه ــت.هر محل داش

ــدی مــی باشــد کــه ارزشــمند اســت. وکالب
چــرخ توســعه کشــور زمانــی متعــادل خواهــد بــود کــه بــا 
ــد  ــعه بای ــود.این توس ــراه ش ــدار هم ــوازن و پای ــعه مت توس
در ابعــاد مختلــف اجتماعی،اقتصادی،فرهنگــی و سیاســی 
صــورت بگیرد.بــه همیــن دلیــل ســخت افــزار بایــد بــا نــرم 

افــزار هماهنــگ باشــد.

یکــی از مطالبــات مــردم منطقــه رســیدگی بــه وضعیــت 
و  آلودگــی هــای صوتــی  و  فــرودگاه  پروازهــای 
زیســت محیطــی ایــن قضیــه اســت. بــرای ایــن مشــکل 

ــد؟ ــه ای داری ــرح و برنام ــه ط چ
ــازی  ــرم راه وشهرس ــر محت ــا وزی ــه ب ــال جلس ــه دنب ــا ب  م
ــه هســتیم.این تصمیــم  ــر اســالمی در ایــن زمین آقــای دکت
جنبــه ملــی دارد و تصمیمــی نیســت کــه در منطقــه گرفتــه 
ــت اســت  ــرودگاه دارای اهمی ــن ف ــه هــر حــال ای شــود. ب
و بایــد در ســطح کالن دربــاره آن تصمیــم گیــری کــرد.
ــه  ــد ب ــی توان ــه م ــه ک ــن زمین ــا در ای ــکار ه ــی از راه یک
ــیر  ــر مس ــود تغیی ــه ش ــر گرفت ــاز در نظ ــه آغ ــوان نقط عن
هواپیماهاســت کــه از مســیری حرکــت کننــد کــه نســبت 
ــن  ــا ای ــاد نکند.ب ــه ایج ــه خدش ــردم منطق ــایش م ــه آس ب
ــورت  ــه ص ــد ب ــه بای ــن زمین ــری در ای ــم گی ــود تصمی وج
کالن گرفتــه شــود هــر چنــد کــه شــهرداری تمــام تــالش 
ــا مشــکالت  ــد داد ت ــه انجــام خواه ــن زمین خــود را در ای

ــرود. ــن ب ــه از بی ــن زمین ــردم در ای م

تهیه و تنظیم : مریم شــقاقی
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بیمه پاسارگاد و پویش همدالنه در مناطق 
محروم

شــرکت بیمــه پاســارگاد در راســتای ایفــای 
مســئولیت اجتماعــی و در تــداوم انجــام فعالیــت 
هــای فرهنگــی و آموزشــی با حضــور در پویش 
همدالنــه از طریــق تهیــه ارزاق و ماســک هــای 
بهداشــتی و هماهنگــی جهــت ارســال و توزیــع 
ایــالم، کرمانشــاه،  اقــالم در شــهرهای  ایــن 
ــان  ــتان، خراس ــتان و بلوچس ــای سیس ــان ه استـ
جنوبــی، کردســتان، خوزســتان و شــهرک هــای 
ــاری گــروه  ــا ی اقمــاری اطــراف شــهر تهــران ب
ــروس  ــا وی ــه ب ــت مقابل ــادی در جه ــای جه ه

ــا همــت گماشــت. کرون

ایــن  دریافتــی،  هــای  گــزارش  اســاس  بــر 
ــالم بهداشــتی از  ــه و ارســال اق ــا تهیـ شــرکت ب
جملــه موادضدعفونــی ، ماســک و دســتکش 
ــوت  ــع زهکل ــین از تواب ــتای کپرنش در 32 روس
شهرســتان جیرفــت همزمــان بــا شــیوع ویــروس 
کرونــا بــه گســترش امــر فرهنــگ ســازی و 
ــی  ــان گرام ــالمت هموطن ــت و س ــظ بهداش حف

ــاند. ــاری رس ی

گفتنــی اســت حمایــت مــادی از احــداث تعــداد 
5 حلقــه چــاه بــه منظــور تأمیــن آب آشــامیدنی 
مــردم محــروم کپرنشــین منطقــه جازموریــان در 
ــداث  ــت در اح ــان و حمای ــتان کرم ــوب اس جن
ــتان  ــر اس ــل دخت ــتان پ ــه در شهرس ــای مدرس بن
لرســتان از جملــه اقداماتــی اســت کــه شــرکت 
بیمــه پاســارگاد بــا همراهــی مدیــران، کارکنــان 

و نماینــدگان خــود بــه انجــام رســانده اســت.

بیلبوردهــای  اجــرای  و  طراحــی  همچنیــن 
ــا طراحــی گویــا و  تبلیغاتــی در ســطح کشــور ب
حرفــه ای در راســتای اشــاعه فرهنــگ ســالمت 
در جامعــه بــا شــعار رعایت بهداشــت و اســتفاده 
پاندمــی  از  جلوگیــری  جهــت  ماســک  از 
ویــروس کرونــا در سراســر کشــور را مــی تــوان 
از جملــه اقدامــات انســان دوســتانه شــرکت 

ــمرد. ــارگاد برش ــه پاس بیم

تهیه و تنظیم : منیژه بازیار

گزارش مسئولیت اجتماعی بیمه پاسارگاد
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ــری  ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــقاقی : ب ــم ش مری
ــد  ــا تولی ــن روی ــن , گــروه زری دانســتنی آنالی
کننــده محصــوالت بــا نــام تجــاری مــای 
لیــدی در قبــال عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی 
خــود بــا همــکاری موسســه خیریــه بهنــام 
دهــش پــور در پــروژه آگاهــی رســانی و 
ترویــج زندگــی ســالم در زنــان بــا تمرکــز بــر 
ــی  ــکاری م ــتان هم ــرطان پس ــگیری از س پیش

ــد . نمای
کــه  گیاهــی  هــای  دفترچــه  گــروه  ایــن 
ــدم  ــر ع ــت از نظ ــد وزارت بهداش ــورد تائی م
حساســیت و بیمــاری هــای پوســتی اســت , در 
بســته بنــدی محصــوالت خــود قــرار داده و 5 
ــزل را  ــی پســتان در من روش انجــام خودآزمای

ــت . ــح داده اس توضی
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دفترچــه داخــل بســته 
ــه  ــرد , توج ــی گی ــرار م ــوالت ق ــدی محص بن
همزمــان بــه آگاهــی رســانی مثبــت و رعایــت 
بهداشــت محصــوالت از طــرف این گــروه در 
جهــت انجــام مســئولیت اجتماعــی بــه بهتریــن 

شــکل ممکــن قابــل تقدیــر اســت .
همه با هم به پیش برای پیشگیری

قــدم اول در تشــخیص زود  گفتنــی اســت 
ــی پســتان  ــگام ســرطان پســتان , خودآزمای هن

ــت . ــرد اس ــود ف ــط خ ــه توس ــا معاین و ی
در واقــع ایــن روش هزینــه اقتصــادی نــدارد و 
در هــر مــاه تنهــا بــا 15 دقیقــه زمــان گذاشــتن 

مــی تــوان ایــن خودآزمایــی را انجــام داد .
توانــد  نمــی  معاینــه  نــوع  ایــن  اینکــه  بــا 
ــک و  ــط پزش ــی توس ــه بالین ــن معاین جایگزی
ماموگرافــی باشــد , امــا 70درصــد ســرطان 
ــی  ــرد کشــف م ــتان توســط خــود ف ــای پس ه

شــوند .پــس ایــن روش مــی توانــد در فواصــل 
مراجعــات پزشــکی تــا حــدی اطمینــان خاطــر 
ایجــاد کنــد . معاینــات منظــم پزشــکی در 
ــک  ــط پزش ــاه توس ــی 12 م ــاه ال ــل ۶ م فواص

ــود . ــی ش ــام م انج

انجام خودآزمایی

خودآزمایــی بایــد در روزهــای معینــی در هــر 
مــاه بــه روش مشــخصی انجــام شــود .

پــس از 20 ســالگی در زمــان هــای بــا کمتریــن 
ــوان  ــی ت ــاه م ــر م ــنگینی در ه ــیت و س حساس
ــی را  ــن خودآزمای ــر ای ــق ت ــر و دقی ــت ت راح

انجــام داد.

مسئولیت اجتماعی زرین رویا
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همزمانی افزایش سوءاستفاده اقتصادی از کرونا 
با تشدید بحران کرونا

سوءاستفاده اقتصادی از بحران کرونا تشدید شده 

ــا  ــی کــه بحــران کرون ــن: در حال ــتنی آنالی دانس
ــود  ــه خ ــری ب ــده ت ــکل پیچی ــه روز ش ــور روز ب در کش
مــی گیــرد اخبــار ضــد و نقیضــی از سوءاســتفاده از ایــن 
ــالم  ــد.احتکار اق ــی رس ــوش م ــه گ ــور ب ــران در کش بح
سوءاســتفاده  نخســتین  جملــه  از  ماســک  و  پزشــکی 
ــور رخ داد.  ــا در کش ــت کرون ــه در وضعی ــود ک ــی ب های
ــوب و  ــه نامرغ ــواد اولی ــا م ــک ب ــد ماس ــس از آن تولی پ
تــالش بــرای صــادرات غیرقانونــی ماســک بــه خــارج از 
ــن  ــازه تری ــود در ت ــن وج ــا ای ــد. ب ــرح ش ــز مط ــور نی کش
ــاری  ــا اخب ــاری کرون ــون بیم ــایند پیرام ــات ناخوش اتفاق
ــای  ــک ه ــردن ماس ــرس ک ــردن و پ ــز ک ــر تمی ــی ب مبن
ــا  ــه ب ــده ک ــرح ش ــهروندان مط ــط ش ــده توس ــتفاده ش اس
ــت.  ــده اس ــه ش ــی مواج ــی مختلف ــای اجتماع ــش ه واکن
دکتــر کیانــوش جهانپــور رئیــس مرکــز روابــط 
بهداشــت  وزارت  اطالع رســانی  و  عمومــی 
ــه صــورت رســمی  ــود کــه ب ــن مســئولی ب اولی
بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان داد. وی در ایــن 
ــک های  ــای ماس ــی امح ــت: چگونگ ــاره گف ب
مصــرف شــده، بســیار مهــم اســت. مــردم دقــت 
ــده  ــرف ش ــک های مص ــه ماس ــند ک ــته باش داش

نوعــی  بــه  زبالــه عفونــی تلقــی می تواننــد 
بنابرایــن  چگونگی شــوند، 

ــای آن ها  اهمیت امح
ویژه ای 

کننــد  دقــت  خانواده هــا  شــهر ها  ســطح  در  دارد. 

بــا توجــه بــه اینکــه احتمــال ســوء اســتفاده از ماســک های 
مصــرف شــده، وجــود دارد، بعــد از مصــرف یــا آن را بــه 
ــل اســتفاده  ــا طــوری باشــد کــه قاب ــد ی نوعــی قیچــی کنن
مجــدد نباشــد، ســپس آن را داخــل کیســه فریزر قــرار داده 
و در ســطل های زبالــه بیندازند.بــه نظــر مــی رســد تشــدید 
بحــران کرونــا در کشــور بــا تشــدید مشــکالت اقتصــادی 
مردم،آشــفتگی بــازار ارز،مســکن و خــودرو همــراه شــده 
ــالش  ــادی ت ــدان اقتص ــز مفس ــل نی ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
ــی  ــود ماه ــود خ ــه س ــود ب ــن آب گل آل ــد از ای ــی کنن م
بگیرنــد. پــس از شــیوع ویــروس کرونــا عــده ای دالل کــه 
همیشــه چــه در زمــان افزایــش قیمــت بنزیــن، چــه در زمان 
کمبــود گوشــت یــا پوشــک و چــه در زمــان افزایــش نــرخ 
ســکه و دالر در صحنــه حاضــر هســتند ، بــازار ماســک و 
الــکل را تحــت کنتــرل خودشــان درآورده و بــا احتــکار، 
ــن  ــد. ای ــی کنن ــم م ــود تنظی ــع خ ــاس مناف ــت را براس قیم
در حالــی اســت کــه مشــکالت اقتصــادی ســال های اخیــر 
ــت، کاهــش ارزش  ــی دول ــد کاهــش درآمدهــای نفت مانن
ــای  ــا، و تحریم ه ــاری بانک ه ــکالت اعتب ــی، مش ــول مل پ
ایــاالت متحــده بــا شــیوع ویــروس کرونــا چشــم انداز 

نگران کننده تــری  و  روی پیچیده تــر  پیــش  را 
داده  قــرار  ایــران  ــم اقتصــاد  اســت. مه

ــر  ــا ب ــد کرون ــن پیام اقتصاد تری
فقیرتــر  ایــران 

کــردن مــردم 
بوده 
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ــه  ــل از اینک ــران قب ــاد ای ــت. اقتص اس
ســقوط  یعنــی  گانــه  ســه  امــواج 
نفت،بازگشــت تحریــم هــا  قیمــت 
ــت  ــا موضوعی ــروس کرون ــیوه وی وش
ــران  ــرایط نگ ــک ش ــد در ی ــدا کن پی
ــت.  ــرار داش ــکننده ای ق ــده و ش کنن
ــا در  ــمی تنه ــای رس ــاس داده ه براس
ســال هــای هــزار و ســیصد و نــود 
نــود و  و هفــت و هــزار و ســیصد 
ــا و  ــم کاری ه ــر ندان ــر اث ــت و ب هش
تسخیرشــدگی نظــام قاعــده گــذاری 
ــر  ــای غی ــروه ه ــط گ ــادی توس اقتص
دوازده  بیــن  ایــران  اقتصــاد  مولــد، 
تــا پانــزده درصــد کوچــک شــده 
شــدن  کوچــک  کنــار  در  اســت. 
مــا  گذشــته  دهــه  ســه  در  اقتصــاد 
شــاهد افــول اقتصــاد ملــی در مقیــاس 
جهانــی نیــز بــوده ایــم. گــزارش هــای 

ــن  ــر ای رســمی وزارت کار بیانگ
اســت کــه در ســال هــای 
ــود و هــزار  هــزار وســیصد و ن
وســیصد و نــود و یــک در اثــر 
ــا  ــم ه ــوج اول تحری ــروز م ب
ــداد  ــه تع ــر ب ــون نف ــج میلی پن
ــده  ــزوده ش ــور اف ــرای کش فق
کــه   اســت  حالــی  در  اســت.این 
شــکل  تریــن  شــدید  هــا  تحریــم 
نیــز  را  فقــر خوراکــی  یعنــی  فقــر 
تشــدید کــرده اســت.در نتیجــه در 
ــم  ــا تحری ــا ب ــه م ــی ک ــرایط ترکیب ش
ظهــور  و  نفــت  قیمــت  ها،ســقوط 
کرونــا مواجــه هســتیم شــرایط کشــور 
ــه  ــواری در زمین ــات ناگ ــتن اتفاق آبس
ــم  ــد بود.یکــی از مه اقتصــادی خواه
وضعیتــی  چنیــن  پیامدهــای  تریــن 
خواهــد  اقتصــادی  فســاد  افزایــش 

ــد  ــاد را بای ــی فس ــورت کل ــه ص بود.ب
بــه دو بخــش خــرد و کالن تقســیم 
بنــدی کــرد. در فســاد کالن در ســال 
مهمــی  هــای  پرونــده  اخیــر  هــای 
ــای  افشــا شــده کــه در اغلــب آنهــا پ
برخــی مســئوالن و یــا نزدیــکان آنهــا 
ــده  ــن پرون ــت. ای ــده اس ــاهده ش مش
هــا  بــا بــی اعتمــادی عمومــی نســبت 
ــر  ــه برخــی ســاختارهای تصمیــم گی ب
ــوده اســت. از ســوی  جامعــه همــراه ب
ــی  ــش های ــرد در بخ ــاد خ ــر فس دیگ
ــه  ــرده ک ــدا ک ــش پی ــه افزای از جامع
ــای  ــره ه ــه به ــود را از هم ــت خ دس
اقتصــادی کوتــاه مــی بینند و بــه همین 
دلیــل تــالش مــی کننــد در وضعیــت 
ــد  ضــرورت مرتکــب فســادهایی مانن
ــده  ــتفاده ش ــای اس ــک ه ــای ماس احی

ــوند. ــتی ش ــر بهداش ــورت غی ــه ص ب
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منشور مسئولیت اجتماعی بانک رفاه کارگران
ــک  ــد بان ــی مانن ــر دولت ــی و غی ــاری دولت ــی تج ــا و بنگاه های ــازمان ها، نهاد ه ــتنی آنالین:س دانس
رفــاه کارگــران در راســتای عمــل بــه »مســئولیت اجتماعــی« خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف 
کرده انــد. برخــی از ایــن مراکــز، سیاســت های کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن خــط مشــی 
انتخــاب و اجــرا مــی کننــد. امــا در برخــی دیگــر، عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد شــعار باقــی 

می مانــد.
ــد.  ــی ده ــر م ــورها را بازنش ــن منش ــی، ای ــی بخش ــانی و آگاه ــدف اطالع رس ــا ه ــن ب ــتنی آنالی دانس
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعــاِی خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات 
ــکار  ــه اف ــازمان، ب ــرای س ــده ب ــف ش ــی تعری ــئولیت اجتماع ــور مس ــاس منش ــر اس ــت گذاری ب و سیاس

ــود. ــذار می ش ــی واگ عموم

بانــک رفــاه کارگــران از بانــک هــای غیردولتــی  
ــی و  ــات مال ــه خدم ــازوی ارائ ــوان ب ــه به عن ــت ک اس
ــت  ــران فعالی ــن اجتماعــی ای بانکــداری ســازمان تأمی

ــت. ــده اس ــیس ش ــال 1339 تأس ــد و در س می کن
معرفی بانک رفاه کارگران

ــاه  ــک رف ــت: بان ــده اس ــک آم ــن بان ــی ای در معرف
کارگــران در اجــرای تبصــره مــاده 39 قانــون بودجــه 
ســال 1338 کشــور و مــاده 38 ســازمان بیمه هــای 
بهــره  و  گــذاری  ســرمایه  منظــور  بــه  اجتماعــی 
بــرداری از وجــوه بیمــه کارگــران بــا هــدف کمــک 
ــع  ــرای رف ــاه و ایجــاد تســهیالت الزم ب ــن رف ــه تأمی ب
نیازمندیهــای طبقــه کارگــر در تاریــخ1339/5/27 
تشــکیل و بــه ثبــت رســید و عملیــات خــود را از 

ــاح شــعبه مرکــزی در  ــا افتت ششــم فروردیــن 1340 ب
ــه  تهــران و شــعبه اصفهــان آغــاز کــرد. ســرمایه اولی
ــوی  ــال و از س ــون ری ــد میلی ــار ص ــک چه ــن بان ای
ــاه  ــک رف ــد. بان ــن ش ــی تأمی ــن اجتماع ــازمان تأمی س
ــاه و  ــا پنج ــده و ب ــناخته ش ــاری ش ــک تج ــک بان ی
هشــت ســال تجربــه در ارائــه خدمــات بانکــی، بهــره 
ــار داشــتن  ــروی انســانی و در اختی منــدی از 9702 نی
ــد  ــی کوش ــور، م ــر کش ــال در سراس ــعبه فع 1033 ش
از طریــق ارائــه مطلــوب انــواع خدمــات بانکــی، 

ــد. ــن نمای ــه را تأمی ــار جامع ــوم اقش ــت عم رضای
و  مــردم  اعتمــاد  از  برخــورداری  بــا  بانــک  ایــن 
ــاالی ســرمایه انســانی خــود، در اجــرای  توانمنــدی ب
جمهــوری  دولــت  اقتصــادی  کالن  سیاســت های 
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در  ویــژه  بــه  ایــران  اســالمی 
کاالهــای  صــادرات  بخــش 
ــی  ــدات صنعت ــی و تولی ــر نفت غی
خدمــات  کشــاورزی،  و 
ارزشــمندی را صــادر کننــدگان 
کشــور ارائــه می دهــد. بانــک 
بانک هــای  نظــر  از  رفــاه 
از  یکــی  بین المللــی،  معتبــر 
بانک هــای  خوشــنام ترین 
می شــود  محســوب  تجــاری 
کارگــزاران  داشــتن  بــا  کــه 
تــراز  بانک هــای  از  منتخــب 

اول دنیــا، نیازهــای مشــتریان خــود در عملیــات بانکــی 
می ســازد. مرتفــع  را  بین المللــی 

منشــور مسئولیت اجتماعی بانک رفاه کارگران
ــاب  ــی خط ــی ربیع ــه دکترعل ــوری ک ــن منش مت
بــه ،مدیــران ، کارکنــان صنــدوق هــا و شــرکت 
وزارت  بــه  وابســته  گــذاری  ســرمایه  هــای 
تعاون، کارورفــاه اجتماعــی قرائــت کــرد بــه 

ــت : ــر اس ــرح زی ش
*نقــش و تأثیرگــذاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــوزه  ــود در ح ــیع خ ــرد وس ــه عملک ــا دامن ــی ب اجتماع
هــای روابــط کار، تعــاون و تأمیــن اجتماعــی در نظــام 
ــی  ــان اهمیت ــور از آن چن ــری کش ــم گی ــی تصمی عال
برخــوردار اســت کــه کارکردهــای درســت و برنامــه 

ریــزی شــده
ــد از مهــم تریــن شــاخص  ــه مــی توان *ایــن وزارتخان
ــه ســمت توســعه کشــور  ــدی در حرکــت ب ــای کلی ه
ــت  ــوان گف ــی ت ــرأت م ــه ج ــه ب ــوری ک ــه ط ــد ب باش
و  وزارتخانــه  ایــن  ســازنده  و  پویــا  هــای  فعالیــت 
ــوزه  ــر ح ــالوه ب ــد ع ــی توان ــای آن م ــه ه زیرمجموع
ــژه حــوزه  ــه وی ــای دیگــر ب ــای اقتصــادی حــوزه ه ه
ــر اســاس  ــرار دهــد. ب ــر ق ــز تحــت تأثی اجتماعــی را نی
ایــن  کــه  نقشــی  و  وجایــگاه  رویکــردی  چنیــن 

ــد. ــا نمای ــد ایف ــی توان ــه م وزارتخان
وزارت  مســئولیت  تصــدی  ابتــدای  از  *اینجانــب 
ــواس  ــت و وس ــا دق ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

ــن  ــای تأمی ــدوق ه ــرد صن ــه اول عملک الزم در درج
کشــاورزان،  درمانــی،  بازنشســتگی،  اجتماعــی، 
ــرار داده ام  ــی ق ــورد بررس ــایر را م ــتائیان و عش روس
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــرد فعالی ــه دوم، عملک و در درج
ایــن صنــدوق هــا را در قالــب شــرکت هــای ســرمایه-

ــته ام. ــر داش ــد نظ ــره م ــذاری و غی گ
*بررســی و مطالعــات انجــام شــده در ایــن مــدت 
ــم  ــه حج ــت ک ــت اس ــن واقعی ــده ای ــان کنن ــاه بی کوت
فعالیــت هــای اقتصــادی زیــر مجموعــه ایــن صنــدوق 
ــد نقشــی اساســی و  ــی توان ــن کــه م ــر ای ــا عــالوه ب ه
ــس  ــئولیتی ب ــد مس ــا نمای ــی ایف ــاد مل ــدی در اقتص کلی
ــت از  ــارت اس ــم عب ــت و آن ه ــزرگ اس ــر و ب خطی
ــای  ــرمایه ه ــر و س ــاء ذخای ــداری و ارتق ــظ، نگه حف
میلیــون هــا نفــر کارمنــد بیمــه شــده، بازنشســته و 
مســتمری بگیــر کــه نــزد مــا بــه امانــت گذاشــته شــده 
ــد از  ــگام ســالخوردگی و بازنشســتگی بتوانن ــه هن ــا ب ت

ــوند. ــوردار ش ــه برخ ــی عزتمندان ــک زندگ ی
*اصــول مهم بانک رفاه کارگران

هــای  فعالیــت  را درخصــوص  اصولــی  رو  ایــن  از 
بــه  وابســته  گــذاری  ســرمایه  شــرکت  اقتصــادی 
ــدی  ــوان تعه ــه عن ــن و ب ــده تبیی ــای یادش ــدوق ه صن
ــان  ــران و کارکن ــه مدی ــئولیت، از هم ــول مس ــرای قب ب
مــی خواهــم بــه ایــن اصــول بــه طــور جــدی پایبنــدی 

الزم را داشــته باشــند.
1- رئیس جمهــور و مجلــس محتــرم بــه اینجانــب 
بــرای تصــدی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، 
ــن  ــطه ای ــه  واس ــود را ب ــز خ ــن نی ــد. م ــاد کرده ان اعتم
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اعتمــاد، در برابــر خــدا، مــردم، رئیس جمهــور محتــرم 
ــران و  ــه مدی ــم و از هم ــی دان ــخ گو م ــس پاس و مجل
ــز انتظــار دارم بزرگــی ایــن مســئولیت را  ــان نی کارکن
ــخ گو  ــد پاس ــی بای ــه همگ ــد ک ــرده و بدانن درک ک

ــیم. باش
2- در چارچــوب قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــن  ــاه و تأمی ــع رف ــام جام ــاختار نظ ــون س ــران و قان ای
اجتماعــی مســئولیت اداره کلــی صنــدوق هــای بیمــه 
ای بازنشســتگی و زیــر مجموعــه هــای آنهــا در کنــار 
ــی  ــی، تشــکیالتی و حقوق حفــظ اســتقالل اداری، مال
ــه مراجــع  ــه لحــاظ پاســخگویی ب ــدوق هــا ب ــن صن ای
قانونــی بــه عهــده اینجانــب اســت. لــذا براســاس ایــن 
ــای  ــات امن ــس هی ــوان رئی ــه عن ــی و ب مســئولیت قانون
صنــدوق هــا، باحساســیت تمــام مســائل ایــن صنــدوق 

هــا را دنبــال خواهــم کــرد.
عملکــرد  و  فعالیــت  شــدن  منــد  نظــام  بــرای   -3
شــرکت هــا وحرکــت در راســتای تحقــق اهــداف و 
ــر شــمرده شــده در حــوزه اقتصــاد  مســئولیت هــای ب
ــان  ــی و ذینفع ــرکای اجتماع ــع ش ــن مناف ــی و تأمی مل
ــن  ــا، ای ــدوق ه ــن صن ــی ای ــان اصل ــوان صاحب ــه عن ب
ــئولیت  ــفافیت و مس ــور ش ــتی در دو مح ــکات بایس ن
پذیــری اجتماعــی مــورد توجــه و راهنمــای عمــل 

ــرد. ــرار گی ق
ــای  ــل و اعض ــد مدیرعام ــی نمای ــد م ــن تأکی همچنی
بیمــه  هــای  صنــدوق  مجموعــه  و  مدیــره  هیــأت 
ای وابســته بــه ایــن وزارتخانــه صاحبــان مجامــع و 
نماینــدگان میلیــون هــا نفــر از کارمنــدان، کارگــران، 
صنــدوق  در  بگیــران  مســتمری  و  بازنشســتگان 
هــا هســتند و نظــارت و پاســخگویی و کنتــرل در 
پاســداری از ایــن منابــع از رســالت-های اصلــی آنــان 

ــت. اس

نکات مهم عملکرد
ــاء  ــده و ارتق ــخص ش ــداف مش ــق اه ــرای تحق ــذا ب ل
ایفــای نقــش دراقتصــاد ملــی و تامیــن منافــع حقیقــی 
ــان اصلــی و واقعــی صنــدوق  ــه عنــوان صاحب مــردم ب
عمــل  مــورد  زیــر  نــکات  دارد  ضــرورت  هــا، 

قرارگیــرد:

3-1- عضویــت )موظــف یــا غیــر موظــف( هــر 
فــرد در هیئــت مدیــره بیــش از یــک شــرکت ممنــوع 
ــل  ــه دلی ــادر، و ب اســت. در صورتــی کــه در مــوارد ن
ــردی،  ــودن ف ــرد ب ــه  ف ــر ب ــژه و منحص ــص وی تخص
ــره  ــت مدی ــان در هیئ ــت ایش ــرای عضوی ــی ب ضرورت
تصمیم گیــری  باشــد،  داشــته  وجــود  شــرکت  دو 
درخصــوص آن بــر عهــده مدیــران عامــل محتــرم 
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری و صنــدوق هــا اســت 
. بــر ایــن اســاس انتظــار مــی رود افــرادی کــه در 
بیــش از یــک هیئــت مدیــره عضــو هســتند در هیئــت 
ــده و درمــورد دیگــر  ــی مان ــره یــک شــرکت باق مدی
از مدیــران عامــل شــرکت هــای ســرمایه گــذاری 

ــد . ــتعالم نماین اس
و  اخالقــی  دینــی،  وظیفــه ای  عنــوان  بــه   -2-3
قانونــی، هــر گونــه عضویــت در هیئــت مدیره هــا 
و  خانوادگــی،  مالک هــای  و  آشــنایی  بــر  مبتنــی 
ســایر معیارهــای غیرتخصصــی و ناکارآمــد ودوســتی 
همچنیــن  گیــرد.  صــورت  نبایــد  سیاســی،  هــای 
ــد دارای  ــرکت نبای ــک ش ــره ی ــت مدی ــای هیئ اعض
خویشــاوندی ســببی یــا نســبی درجــه اول یــا دوم 

باشــند.

3-3- الزم اســت هزینه هــای تشــریفاتی شــرکت ها 
بــا جدیــت تمــام کنتــرل شــود. فرهنــگ صرفــه جویی 
و قناعــت بایــد بــر ایــن گونــه امــور شــرکت ها حاکــم 

. د شو
پنجــاه  و  ســیصد  مهمانــی  یــک  بــرای  ام  شــنیده 
ــه آگهــی  ــا هزین ــه شــده اســت ی ــان هزین ــون توم میلی
تبریــک از جیــب بازنشســتگان پرداخــت شــده اســت 
ــریفات  ــی تش ــدون ط ــه ب ــک جلس ــه در ی و عجوالن
ــی  ــش اعظم ــی بخ ــای کارشناس ــی ه ــی و بررس قانون
از دارایــی هــای کارگــران را کــه حاصــل دســت 
رنــج ســالیانی دراز بــوده اســت را بــه فــروش رســانده 
بودنــد و جالــب اینکــه معلــوم نبــود ای دســتور را چــه 

کســی صــادر کــرده اســت.
ذکــر ایــن گونــه مــوارد کــه بــه زیــان بازنشســتگان و 
ــوده اســت موجــب مطــول شــدن  مســتمری بگیــران ب
نامــه خواهــد شــد. بنابرایــن، ضوابــط مربــوط بــه ایــن 
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ــای  ــرکت ه ــه ش ــن نام ــز در آیی ــا نی ــه ه ــه هزین گون
ســرمایه گــذاری مشــخص خواهــد شــد.

ــره  ــت مدی ــه هیئ ــراد ب ــی اف ــت راهیاب 3-4- الزم اس
ــنی  ــخص و روش ــده مش ــت قاع ــرکت ها تح ــه ش هم
درآیــد. افــراد متخصــص و کســانی کــه ویژگی هــای 
هیئــت  در  حتمــاً  باشــند  داشــته  را  شــده  تعریــف 
ــد  ــا اعضــای جدی ــد و دیگــران ب ــی بمانن ــا باق مدیره ه
ــوند. ــن ش ــده جایگزی ــف ش ــای تعری دارای ویژگی ه

ــا مخالــف پرداخــت حقــوق مناســب  3-5- هیئــت امن
مطابــق قانــون و عــرف بــه افــراد متخصــص کــه 
ــداری و  ــد و پای ــب را بگیرن ــات مناس ــد تصمیم قادرن
ــرد  ــد و عملک ــن کنن ــرکت ها را تضمی ــودآوری ش س

ــت. ــازند نیس ــول س ــا را متح ــرکت ه ش
ــودگی  ــا آس ــد ب ــد، بای ــد و توانمن ــران متعه ــه مدی البت
 خاطــر بــه انجــام وظائــف ومســئولیت هــای خــود 
بپردازنــد امــا هــر گــوه ریخــت  و پــاش و گشاده دســتی 
در پرداخــت حقــق، پــاداش  و مزایــای غیرمعمــول بــه 

ــل مواخــذه اســت. ــران، قاب مدی
در واقــع الزم اســت بیــن حقــوق اعضــای هیئــت 

منطقــی  مدیــره و ســودآوری شــرکت هــا رابطــه 
ــه ســالمت  ــن نام ــن اســاس،” آیی ــر ای ــرار شــود. ب برق
ــا خواهــد  ــت امن ــب هیئ ــه تصوی ــم و ب ــا ” تنظی هزینه ه
ــوددهی  ــا س ــا ب ــت ه ــه پرداخ ــه در آن دامن ــید ک رس

ــد. ــد ش ــب خواه ــا متناس ــرکت ه ش

برنامــه  هســتند  موظــف  مدیره هــا  هیئــت   -۶-3
ــه ســمتی هدایــت کننــد کــه مدیریــت  شــرکت ها را ب
یابــد و راه تعامــل  علمــی در شــرکت ها گســترش 
ــوده  ــرکت ها گش ــا ش ــور ب ــان کش ــان و عالم متخصص

ــود. ش
آنــان موظف انــد افــراد متفکــر و نخبــگان جــوان 
را در کنــار صندوق هــا بــه کار گیرنــد و ایده هــای 
ــت  ــان را در مدیری ــه، خــالق و راهگشــای آن نوآوران
شــرکت ها جــاری ســازند. در ضمــن، در انتخــاب 
ــدم  ــوزی و ع ــتی، دلس ــص، پاکدس ــد تخص ــراد بای اف
اعمــال گرایــش هــای سیاســی در محیــط شــرکت 

ــود. ــاظ ش لح
ــن راه  ــرکت ضم ــر ش ــت ه ــاس الزم اس ــن اس ــر ای ب
انــدازی نظــام پیشــنهادات در داخــل، کمیتــه فکــری  و 
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مشــورتی ای متشــکل از حداقــل دو نفــر از کارکنــان 
توانمنــد و نــوآور بــه انتخــاب مدیــران عملیاتــی 
ــاب  ــه انتخ ــره ب ــت مدی ــای هیئ ــر از اعض ــک نف و ی
ــارج از  ــر از خ ــب نظ ــر صاح ــره و دو نف ــت مدی هیئ
شــرکت را تشــکیل داده و فرایندهــا، فعالیت هــا و 
راهکارهــای  و  ارزیابــی  را  کنونــی  عملکردهــای 
ــن  ــد. ای ــه کنن ــره ارائ ــت مدی ــه هیئ ــود آن را ب بهب
کمیتــه در صــورت نیــاز مــی توانــد بــه طــور مســتمر 
ــه  فراینــد پایــش فعالیــت شــرکت را دنبــال کنــد و ب
عنــوان بــازوی فکــری و مشــورتی هیئــت مدیــره 

ــد. عمــل کن

بــا ایجــاد  3-7- شــفافیت اطالعــات مــی توانــد 
کارایــی  بهبــود  هــای  زمینــه  عمومــی،  نظــارت 
ــتفاده  ــوء اس ــر راه س ــر س ــی ب ــوده و مانع ــرد ب عملک
ــل  ــع قاب ــی گــروه هــای سیاســی از مناب هــای احتمال
ــه  ــاور ب ــن ب ــد. همچنی ــا باش ــدوق ه ــن صن ــه ای توج
پاســخگویی بــه ذی نفعــان در دولــت یازدهــم و 
انتشــار اطالعــات کافــی در خصــوص وضعیــت ایــن 

ــت. ــان اس ــلم ذی نفع ــق مس ــا ح ــدوق ه صن
ــای  ــدوق ه ــه صن ــته ب ــای وابس ــرکت ه ــرو ش از این
در  بایســت شــفافیت  مــی  اجتماعــی  هــای  بیمــه 
ــود  ــای خ ــت ه ــرلوحه فعالی ــان را س ــل ذی نفع مقاب
ــه  ــر توج ــوارد زی ــه م ــه ب ــن زمین ــرار داده و در ای ق

ــد: کنن
3-8- انتشــار و روزآمدســازی اطالعــات مربــوط بــه 
انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره شــرکت هــا همــراه 
بــا ســوابق تحصیلــی و تخصصــی آنهــا از دیگــر 
فرآیندهایــی اســت کــه مــی توانــد زمینــه ســاز 
ــر عملکــرد بهتــر ایــن  نظــارت بیشــتر ذی نفعــان را ب

ــازد ــم س ــا فراه ــدوق ه صن
3-9- الزم اســت بــه طــور ادواری گــزارش عملکرد 
ــر  ــام منتش ــفافیت تم ــا ش ــا ب ــرکت ها و صندوق ه ش
شــود تــا صاحبــان صندوق هــا، صاحبــان ســهام، 
ــفاف  ــالع ش ــت آن  اط ــان از وضعی ــایر ذی حق و س
داشــته باشــند و همچنیــن گــزارش هــای ادواری 

ــود. ــر ش ــه و منتش تهی

توجه به آیین نامه نظام راهبری شــرکتی
مدیــران  و  مدیره هــا  هیئــت  اعضــای  از   -10-3
دقیــق  برنامه هــای  مــی رود  انتظــار  شــرکت ها 
باشــند،  داشــته  روزمرگــی  از  اجتنــاب  بــرای 
را  سیاســت هایی  و  کننــد،  عمــل  شایسته ســاالرانه 
تنظیــم کننــد کــه ســودآوری شــرکت ها را تضمیــن 
تمــام  عامــل  مدیــران  اســاس،  ایــن  بــر  نماینــد. 
شــرکت هــا موظفنــد تــا پیــش از پایــان ســال 1392 
برنامــه هــای خــود را بــرای ســال 1393 تدویــن 

نماینــد.

آیین نامــه  موظف انــد  مدیره هــا  هیئــت   -11-3
ــود  ــرکت خ ــرای ش ــرکتی« را ب ــری ش ــام راهب »نظ
تدویــن کــرده و ضمــن انتشــار بــرای کارکنــان، 
نســخه ای از آن را نیــز همــراه بــا برنامــه ســال 1393 
شــرکت بــرای مراجــع باالتــر ارســال کننــد. در ایــن 
ــن نامــه الزم اســت فرایندهــا، قواعــد، سیاســتها،  آیی
قوانیــن و نهادهایــی کــه روش شــرکت از نظــر اداره، 
ــه طــور  ــد ب ــن مــی کنن ــرل را تعیی ــا کنت راهبــری و ی
شــفاف تعریــف شــوند؛ بــه گونــه ای کــه روابــط بیــن 
” ذینفعــان” و هدفهایــی کــه براســاس آنهــا شــرکت 
اداره میشــود بــه صــورت روشــن مشــخص شــده 

باشــد.
ســاختار  در  هــا  صنــدوق  مدیــران  ایــن  بنابــر 
ــه  ــد ک ــی کنن ــی را طراح ــکیالتی خودکارگروه تش
وظیفــه آن مطالعــه بســترهای ارتقــای ســالمت مالــی 
در واحدهــای کســب و کار و شناســایی گلــوگاه 
ایــن مطالعــات در  نتیجــه  تــا  باشــد  هــای فســاد 
ارتقــای ســالمت مالــی و حــذف گلــوگاه هــای 

فســاد بــه کارگرفتــه شــود.

صاحبــان  گــذاری  ســرمایه  وجــدان  بــه  توجــه 
ق و صنــد

ــن  ــای ای ــرمایه ه ــد س ــی نمای ــد م ــار دیگرتاکی 4- ب
بازنشســتگان ،  جزحقــوق  چیــزی  هــا  صنــدوق 
ــریف از  ــان ش ــا انس ــون ه ــران و میلی ــتمری بگی مس
ــم  ــر تصمی ــت و در ه ــر نیس ــیب پذی ــای آس ــر ه قش
بازنشســتگان  کارگــران،  دشــوار  زندگــی  بایــد 
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و رنــج خانــواده هــای بــی سرپرســت را برســرخود 
احســاس کنیــم شــود.

وظیفــه ای نداریــم جــز آنکــه از درد و رنــج آنــان 
وجــدان  نــدای  بایســتی  همــواره  مدیــران  بکاهیــم ، 
خویــش را بشــنوند و کســانی را برمصــدر امــور بنشــانند 
کــه ایــن نــدای وجــدان را هــر لحظــه دردرون خویــش 
مــی شــنوند و بــه آن عمــل مــی کننــد. همــکاران عزیــز 
شــما فقــط مدیــر بنــگاه کســب و کار اقتصــادی نیســتید 
بلکــه دارای مســئولیت اجتماعــی فراگیــر هســتید و 
ــم و  ــا غ ــده و ب ــای آین ــل ه ــق نس ــا ح ــما ب ــالش ش ت
ــه  ــر ک ــتمری بگی ــک مس ــته و ی ــک بازنشس ــادی ی ش
تکیــه گاهــی جــز حقــوق و دســتمزد خــود نــدارد گــره 

ــت. ــورده اس خ
ــتمزد  ــر دس ــا نف ــون ه ــداز میلی ــس ان ــت پ ــما مدیری ش
ــت  ــا را مدیری ــرمایه آنه ــد و س ــده داری ــر را برعه بگی
از کار خــود و  بنابرایــن در هــر لحظــه  مــی کنیــد 
ــر و  ــد فق ــی بای ــع مال ــورد مناب ــا در م ــری ه ــم گی تصمی

ــد. ــاد آوری ــدوق را بی ــان صن ــج صاحب رن

ــرکای  ــژه ش ــه وی ــران ب ــریف ای ــت ش ــان از مل  در پای
اجتماعــی و ذینفعــان کــه در واقــع صاحبــان اصلــی 
ــتگی  ــه ای و بازنشس ــای بیم ــدوق ه ــای صن ــرمایه ه س
هســتند و در کنــار آن از رســانه های جمعــی می خواهم 
بــه عنــوان دیــده بانــی امــن بــر مجموعــه عملکردهــای 
هــای  شــرکت  و  بازنشســتگی  و  ای  بیمــه  صنــدوق 
ــه منظــور اجرایــی شــدن مفــاد ایــن  ســرمایه گــذاری ب
ــارت  ــرای نظ ــی ب ــای قانون ــت ه ــه ظرفی ــور از هم منش
ــی و  ــکار عموم ــه اف ــود را ب ــات خ ــتفاده و گزارش اس
ــه همیــن نحــو انتظــار دارد از  ــه کننــد و ب اینجانــب ارائ
ــوی  ــه س ــازنده ب ــای س ــت ه ــت و حرک ــات مثب اقدام
اهــداف و پاســداری از حقــوق ذینفعــان و شــرکای 

ــود. ــز ش ــت نی ــی حمای اجتماع

تهیه و تنظیم : بهرام حسن پور



سازمان بهزیستی به دنبال
 فراگیری مسئولیت

 اجتماعی است

دکتر حبیب اهلل مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت وگو با»رسانه 
مسئولیت اجتماعی«:
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* سازمان 
بهزیستی در راستای 

تحقق مسئولیت اجتماعی چه 
اقداماتی انجام داده است؟

ــن  ــم تری ــی از مه ــتی یک ــازمان بهزیس ــی س ــت اجتماع  معاون
نهادهایــی اســت کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی تأثیرگــذار 
ــا آســیب هــای  ــاط مســتقیم ب ــل ارتب ــه دلی اســت.این ســازمان ب
اجتماعــی از نزدیــک بــا ایــن آســیب هــا و راه حــل آنهــا 
ــا تشــکیل  آشــنایی دارد. در ســال هــای گذشــته ایــن ســازمان ب
اوژانــس اجتماعــی تــالش کــرده بــرای آســیب هــای اجتماعــی 
ــرای  ــه همیــن دلیــل و ب کشــور راه حــل مناســب پیــدا کند.ب
ــل و بررســی مهــم  تحلی
اقدامــات  تریــن 
از  گرفتــه  صــورت 
بهزیســتی  ســازمان 
زمینــه  کشــور،در 
تقویت »مســئولیت 
ــانه  ــی« رس اجتماع

»مسئولیت 
اجتماعــی« با 

دکتــر حبیــب اهلل مســعودی فرید معــاون اجتماعی 
ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در 
ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.

تحقــق  راســتای  در  بهزیســتی  *ســازمان 
مســئولیت اجتماعــی چــه اقداماتــی انجــام 

اســت؟ داده 
مســئولیت  تحقــق  راســتای  در  بهزیســتی  ســازمان 
بــا خیریــن کشــور  ارتباطــات خــود را  اجتماعــی 
ــرایط  ــز در ش ــل نی ــن دلی ــت.به همی ــش داده اس افزای
کنونــی نــود و ســه درصــد خدمات ســازمان بهزیســتی 
توســط بخــش غیــر دولتــی انجــام مــی شــود.در حــوزه 
کــودکان بــی سرپرســت و یــا سرپرســتان غیــر موثــر ما 
در حــدود ششــصد و شــصت مرکــز داریــم کــه اغلــب 
ــرد  ــی گی ــورت م ــز ص ــن مراک ــه در ای ــی ک خدمات
ــه انجــام مــی شــود.از ســوی  توســط موسســات خیری
دیگــر ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه دنبــال ایــن اســت 
اقدامــات موثــری را در راســتای مســئولیت اجتماعــی 
بدهد.هــدف  انجــام  نهــادی  و  فــردی  ســطح  در 
ــتی از  ــازمان بهزیس ــتر س ــره وری بیش ــز به ــی نی اصل
مســئولیت اجتماعــی اســت. یکــی از مســئولیت هــای 
ــردم و  ــارکت م ــب مش ــتی جل ــازمان بهزیس ــی س اصل
ــز  ــن موضــوع نی ســازمان هــای مــردم نهــاد اســت. ای
از رویکــرد مســئولیت اجتماعــی دنبــال مــی شــود کــه 

ــر برســد. ــه نتیجــه موث ــده ب انشــاهلل در آین

ــق  ــه تحق ــور در زمین ــتی کش ــازمان بهزیس *س
ــی  ــش های ــه چال ــا چ ــی ب ــئولیت اجتماع مس

ــت؟ ــه اس مواج
ســازمان بهزیســتی در زمینــه ارتبــاط بــا مــردم و 
شناســاندن رویکــردی هــای موثــر در مســئولیت 
اجتماعــی بایــد تــالش بیشــتری از خــود 
نشــان بدهــد.در ایــن زمینــه رســانه هــای 

ــی  ــش مهم ــز نق ــی نی گروه
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ــر گــذار  ــازوی تأثی ــوان یــک ب ــه عن ــد ب دارد و مــی توانن
بــا فراگیــری مســئولیت اجتماعــی در کشــور کمــک 
کنند.مــا بایــد تــالش کنیــم رویکــرد مســئولیت اجتماعــی 
را در ســطوح مختلــف جامعــه فراگیــر و اجتماعــی کنیــم.
ــا بایــد مفهــوم مســئولیت اجتماعــی  ــه نخســت م در مرحل
را بــرای مــردم بــه صــورت شــفاف تشــریح و تبییــن 
مختلفــی  هــای  مــدل  مختلــف  کشــورهای  کنیــم.در 
ــن  ــه خصــوص در بی ــرای تحقــق مســئولیت اجتماعــی ب ب
ــا  ــرکت ه ــن ش ــیاری از ای ــود دارد. بس ــا وج ــرکت ه ش
ــی  ــت م ــه فعالی ــن زمین ــه در ای ــورت داوطلبان ــه ص ــز ب نی
ــئولیت  ــه مس ــزی را در زمین ــا جوای ــرکت ه ــن ش کنند.ای
ــه  ــردم ب ــیاری از م ــد و بس ــی گیرن ــر م ــی در نظ اجتماع
ــی  ــد م ــه من ــا مســئولیت اجتماعــی عالق ــط ب مســائل مرتب
شــود. در ایــن کشــورها مســئولیت احتماعــی یــک ارزش 
بــه شــمار مــی رود.بــه نظــر مــی رســد بــرای شــرکت هــای 
ــئولیت  ــا مس ــط ب ــف مرتب ــه وظای ــأله ک ــن مس ــف ای مختل
ــت  ــد ازاهمی ــام بدهن ــی انج ــه خوب ــود را ب ــی خ اجتماع

ــت. ــوردار اس ــادی برخ زی

ــئولیت  ــت رویکــرد مس ــرای تقوی *راهــکار شــما ب
ــت؟ ــتی چیس ــازمان بهزیس ــی در س اجتماع

در مرحلــه نخســت رویکــرد مســئولیت اجتماعــی نیــاز بــه 
فرهنــگ ســازی در ســطح گســترده دارد. بایــد مســئولیت 
ــل  ــه تبدی ــگ و ارزش در جامع ــک فرهن ــه ی ــی ب اجتماع
شــود. بــه همیــن دلیــل شــرکت هایــی کــه در زمینــه 
ــی  ــام م ــری انج ــای موث ــت ه ــی فعالی ــئولیت اجتماع مس
دهنــد بایــد حمایــت شوند.بســیاری از شــرکت هــای 
هزینــه هــای تحقیقــات در زمینــه ســالمت و رویکردهــای 
ــه  ــده گرفت ــی را برعه ــئولیت اجتماع ــد مس ــی مانن اجتماع

اند.هــدف اصلــی ایــن شــرکت هــا نیــز انجــام دادن 
ــت. ــود اس ــی خ ــئولیت اجتماع مس

افزایــش  هــا  آســیب  بــروز  از  جلوگیــری  راه  اولیــن 
ــیب  ــردم از آس ــی م ــت.افزایش آگاه ــردم اس ــی م آگاه
هــای مختلــف همــواره بــا کاهــش بــروز آســیب در 
ســازمان  اســت.  داشــته  مســتقیمی  ی  رابطــه  جامعــه 
بهزیســتی کشــور بــا ارائــه ی خدماتــی از گســتره ی 
میــان خدمــات  افزایــی  هــم  فرآینــدی،  تــا  فیزیکــی 
مختلــف را افزایــش داده و ســطح راحتــی و رضایــت 
مراجعــه کننــده را بــاال مــی برد.بنــده معتقــدم  در طراحــی 
ــته  ــتماتیک داش ــگاه سیس ــد ن ــی بای ــت های اجتماع سیاس
باشــیم. ممکــن اســت از وضعیــت موجــود راضــی نباشــیم 
ــروری  ــز ض ــیب ها نی ــد آس ــه رون ــه ب ــگاه امیدواران ــا ن ام
اســت چــرا کــه مــا هم اکنــون در منطقــه، کشــوری 
اجتماعــی  آســیب های  در  مداخلــه  زمینــه  در  موفــق 
هســتیم، هــر چنــد بــا ایده آل هایمــان فاصلــه داریــم.

در شــرایط کنونــی کــودکان بــه دلیــل ایــن کــه در 
ــد،  در اولویت هــای  ــرار دارن ــت آســیب پذیرتری ق وضعی
ــاه و بهزیســتی،  ــا هســتند. ارتقــای وضــع رف برنامه هــای م
ــگام و  ــه بهن ــی، مداخل ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش
ــا  توانمندســازی کــودکان آســیب دیده در دســتور کار م
ــا مهــم اســت  ــرای م ــرار دارد. موضــوع دیگــری کــه ب ق

ــت.  ــواده اس ــان و خان ــوزه زن ح
بــه همیــن دلیــل مــا تــالش مــی کنیــم در ایــن زمینــه هــا را 
همراهــی و همــکاری مــردم دســتآوردهای بهتــری نســبت 

بــه گذشــته داشــته باشــیم.
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رقابت پذیری اکوسیستم کیفیت زندگی مردم را افزایش می دهد

دکتر فرشید شکرخدایی در گفتگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

ــن  ــی : انجم ــئولیت اجتماع ــانه مس رس
کیفیــت ایــران بــه منظــور ارتقــای 
ــترش  ــه گس ــت در زمین ــش مدیری دان
و  کیفیــت  فرهنــگ  پیشــبرد  و 
و  صنعــت  در  آن  تحقــق  روشــهای 
شــدن  نهادینــه  و  کشــور  خدمــات 
ــعه  ــه توس ــک ب ــتای کم ــا در راس آنه
ــی  ــی و بازرگان ــی، فن ــادی، علم اقتص
مؤسســات صنعتــی و خدماتــی کشــور 
تشــکیل شــده اســت. از دیگــر اهــداف 
ــای  ــه بازاره ــی ب ــن راهیاب ــن انجم ای
جهانــی و اســتفاده و انتقــال تجربیــات 
علمــی و عملــی دســت انــدرکاران 
آن  نمــودن  هنــگام  بــه  و  کیفیــت 
بــرای نیــل بــه اهــداف قانونــی توســعه 
ــود  ــت از بهب ــت، حمای ــگ کیفی فرهن
رقابــت  و  کار  و  کســب  فضــای 
ســالم و پاســخگویی بــه مشــکالت 
و نارســائی ها در چارچــوب قوانیــن 
و  دلیــل  همیــن  بــه  اســت.  کشــور 
ــا  ــت ه ــی سیاس ــل و بررس ــرای تحلی ب
ــانه  ــن »رس ــن انجم ــای ای و رویکرده
مســئولیت اجتماعــی« بــا دکتــر فرشــید 
انجمــن  نایــب رئیــس  شــکرخدایی 
گفتگــو  ایــران  کیفیــت  مدیریــت 
کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن 

گفتگــو را مــی خوانیــد.
انجمــن  اقدامــات  تریــن  مهــم 
مدیریــت کیفیــت ایــران در زمینــه بــه 
روز کــردن قوانیــن و رویکردهــای 

چیســت؟ زیســت  محیــط 
کاری کــه مــا بــه دنبــال تحقــق آن 

هســتیم جایگزینــی بیمــه مســئولیت 
محیط زیســت نســبت به مجوزهاســت.

نکتــه حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه در 
ــم  ــن حج ــی ای ــا توانای ــه ه ــران بیم ای
ــت  ــن وضعی ــری را ندارند.ای ــه گ بیم
ــی و قطــع  ــن الملل ــم هــای بی ــه تحری ب
ــری  ــت حادت ــا جهــان وضعی ــاط ب ارتب
نیــز پیــدا کــرده اســت.به همیــن دلیــل 
توانایــی کافــی بــرای بیمــه کــردن 
همــه کاالهــا در ایــران وجــود نــدارد.

در شــرایط کنونــی اکوسیســتم خــراب 
شــده اســت.

گزافــه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
گویــی نیــز کــرده ایم.بــه عنــوان مثــال 
ــا  ــد م ــوان مــی کن ــر بهداشــت عن وزی
مســئول ســالمت مــردم ایــران هســتیم. 
چنیــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــیر  ــوان ش ــک لی ــی ی ــت.اگر کس نیس
ــک  ــی ی ــود حت ــموم ش ــورد و مس بخ
ــه وی خســارت پرداخــت  ــز ب ریــال نی
نمــی شــود.هیچ قانونــی در کشــور 
وجــود نــدارد کــه اگــر کاالیــی را 
اســتفاده کنیــد و آســیب ببینیــد بــه 
شــما خســارت پرداخــت شــود.تنها 
ــون  ــه قان ــن زمین ــا در ای ــتندات م مس
ــیصد  ــزار و س ــال ه ــه س ــی مصوب مدن
وســی دو اســت کــه عنــوان مــی کنــد 
اگــر کســی بــه دیگــری آســیب بزنــد 
ــد. ــد خســارت آن را پرداخــت کن بای

ایرانیــان متمــدن تریــن مــردم دنیــا 
شــرایط  ایــن  در  امــروز  و  هســتند 
را  تمــدن  ایــن  اقتصــادی  نامناســب 

اینکــه  انــد.  داده  نشــان  بــه خوبــی 
ــد کشــورهای  ــوان مــی کنن برخــی عن
ــدگاه  ــتند دی ــدن هس ــی دارای تم غرب
صحیحــی نیســت. اگــر برخــی قوانیــن 
نداشــت  وجــود  غــرب  در  جــدی 
دیگــری  شــکلی  بــه  غربــی  انســان 
ــا  ــا و آنه ــاوت م ــرد. تف ــی ک ــار م رفت
در ایــن اســت کــه آنهــا از سیســتم 
حالــی  در  ایــن  کننــد  مــی  تبعیــت 
سیســتم  ایرانــی  انســان  کــه  اســت 
ــی  ــورهای غرب ــت.ما و کش ــز اس گری
در طــول تاریــخ خــود همــواره مــورد 
ظلــم شــاهان قــرار داشــته ایــم. ایــن در 
حالــی اســت کــه آنهــا بــه مــرور زمــان 
قانــون تولیــد کــرده انــد. ســوال مهــم 
ــان  ــز در جه ــه جی ــه چ ــت ک ــن اس ای
ــی  ــد م ــزوده را تولی بیشــتری ارزش اف
ــد  ــوال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــد؟در پاس کن
ــترین ارزش  ــون بیش ــرد قان ــوان ک عن
افــزوده را در جهــان تولیــد مــی کنــد.
مــی  عنــوان  کارشناســان  از  برخــی 
ارزش  بیشــترین  اطالعــات  کننــد 
افــزوده را در عصــر کنونــی تولیــد 

نیســت؟ چنیــن  کند.آیــا  مــی 
ــز  ــه حای ــن زمین ــز در ای ــات نی اطالع
اهمیــت  قانــون  امــا  اســت  اهمیــت 
ــن  ــأله ای ــن مس ــل ای ــتری دارد.دلی بیش
اســت کــه قانــون مــی توانــد بــازی را 
تغییــر بدهد.قانــون مــی توانــد انحصــار 
و تبصــره ایجــاد کنــد،راه بــاز کنــد یــا 
راه را ببنــدد. بــه همیــن دلیــل مــی 
ــزوده ایجــاد  ــون ارزش اف ــا قان ــوان ب ت
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ــر  ــت را تغیی ــه خدم ــد ارزش کاال ب ــی توان ــون م کرد.قان
بدهــد.راه حــل ایــن اســت کــه بــا کنتــرل و توســعه مناســب 
ــن  ــه ای ــر ب ــروز بش ــحال کرد.ام ــردم را خوش ــوان م ــی ت م
ــتن  ــر، نوش ــت پذی ــتم رقاب ــا اکوسیس ــه ب ــیده ک ــه رس نتیج
ــی  ــش م ــت دان ــز و مدیری ــه چی ــرای هم ــی ب ــررات فن مق
ــه  ــود ببخشــد. در هم ــت زندگــی خــود را بهب ــد کیفی توان
ــررات  ــه مق ــه ب ــر زمین ــش در ه ــت دان ــا مدیری ــای دنی ج

ــی شــود. ــل م ــی تبدی فن
بــه عنــوان مثــال مدیریــت دانــش عکاســی بــه مهــارت فنــی 
ــر  ــر ب ــا ناظ ــی تنه ــود.مقررات فن ــی ش ــل م ــی تبدی عکاس
تولیــد نیســت و بلکــه بــه مرحلــه پــس از تولیــد نیــز ارتبــاط 
ــه  ــی ک ــق متخصص ــعه از طری ــد توس ــی کند.فرآین ــدا م پی
ــد ,  ــی کن ــت م ــراد را پرداخ ــه ای اف ــای حرف ــزای خط ج

اجرایــی مــی شــود .
کارمنــد دولــت چنیــن وضعیــت نــدارد. آیــا اگــر خطایــی 
در یــک اداره دولتــی رخ بدهــد کارمنــد در مقابــل آن 
پاســخگو است؟پاســخ بــه ســوال منفــی اســت. این شــرکت 
ــوند  ــی ش ــی م ــن مقررات ــه جایگزی ــتند ک ــه هس ــای بیم ه
کــه دولــت ادعــا مــی کنــد بــرای حفــظ منافــع عمومــی از 
آنهــا مراقبــت مــی کند.ایــن رویکــرد نیــز صحیــح نیســت. 
وزارت مســکن و شهرســازی مســئول اجــرای مقــررات 
فنــی نیســت و بلکــه مســئول تولیــد مقــررات فنــی اســت.

ــت  ــری اکوسیســتم کیفی ــت پذی فرشیدشــکرخدایی - رقاب
زندگــی مــردم را افزایــش مــی دهــد

ــی  ــررات فن ــرد از مق ــه را وادار ک ــوان هم ــی ت ــه م چگون
ــد؟ ــت کنن تبعی

ــال  ــوان مث ــه عن ــه ب ــد ک ــی ده ــی رخ م ــاق زمان ــن اتف ای
ــد  ــک ســاختمان را در شــرایطی بیمــه کن شــرکت بیمــه ی
کــه همــه مقــررات فنــی در زمینــه هــای مختلــف رعایــت 
شــده باشــد. در غیــر ایــن صــورت ســاختمان را بیمــه 
نکند.شــهرداری نیــز عنــوان کنــد تــا زمانــی کــه ســاختمان 
بیمــه نشــود پروانــه پایــان کار صــادر نخواهــد کرد.رقابــت 
پذیری،بهبــود محیــط کســب و کار،توســعه رقابت،راحــت 
بــودن وارد و خــارج شــدن بــه کســب و کار و تأمیــن منابــع 
مالــی همــه جزئــی از اکوسیســتم رقابــت پذیــری بــه شــمار 
ــوم از  ــی العم ــوان مدع ــه عن ــت ب ــار حاکمی ــی رود.انتظ م
ــی  ــررات فن ــن اســت کــه مق ــا ای ــردم در همــه حــوزه ه م

آنهــا ثبــت شــده باشــد.
ــه موضــوع استانداردســازی  ــا توجــه ب ــد ب چــرا کشــور هن
مســئولیت اجتماعــی کــه منتهــی بــه تدویــن قانــون شــد در 

ایــن زمینــه موفــق نبــود؟
ــک  ــت.هند ی ــران اس ــتر از ای ــد بیش ــی در هن ــه طبقات فاصل
ــار  ــر در کن ــدوی و فقی ــری ب ــون نف ــد میلی ــت هفتص جمعی
یــک جامعــه صدمیلیونــی تحصیــل کــرده و غنــی دارد.بــه 
همیــن دلیــل در کشــور هنــد نوعــی عــدم تــوازن اجتماعــی 
ــد  ــن مشــکل هن ــی مهــم تری وجــود دارد.در شــرایط کنون
ــه  ــت ک ــن اس ــأله ای ــن مس ــل ای ــت. دلی ــاد اس ــت زی جمعی
ــی  ــل توانای ــن دلی ــت و همی ــن اس ــور پایی ــن کش ــرانه ای س
کافــی بــرای توانمنــد ســازی را بــه ایــن کشــور نمــی دهــد.
ــت درون  ــش کیفی ــه بخ ــه س ــد ب ــی را بای ــت زندگ کیفی
ــرد. ــدی ک ــیم بن ــط کار تقس ــراف و محی ــط اط منزل،محی
هــر کــدام از ایــن مــوارد نیــز دارای آیتــم هــای مخصــوص 

بــه خــود اســت.

ــه  ــی دارد و ب ــه طراح ــاز ب ــا نی ــردن ه ــف ک ــن کی ــه ای هم
ــرایط  ــم.در ش ــاز داری ــی نی ــررات فن ــه مق ــل ب ــن دلی همی
ــی در  ــررات فن ــاد مق ــت ایج ــد نهض ــران بای ــی در ای کنون
زمینــه هــای مختلــف شــکل بگیــرد.در کشــورهای توســعه 
ــن در  ــت. ای ــده اس ــل ش ــی ح ــررات فن ــوع مق ــه موض یافت
حالــی اســت کــه در ایــران بــه صــورت جســته و گریختــه 
ــد شــکل  ــل بای ــن دلی ــه همی ــی وجــود دارد. ب ــررات فن مق

ــم. ــا بدهی ــه آنه ــجمی ب منس

ــه  ــن زمین ــی در ای ــه اقدامات ــران چ ــی ای ــاق بازرگان در ات
انجــام شــده و چــه اقداماتــی در آینــده قــرار اســت اتفــاق 

ــد؟ بیفت
ــعه  ــند توس ــش از س ــک بخ ــا ی ــمی ب ــورت رس ــه ص ــا ب م
پایــدار مخالــف هســتیم کــه بخــش آمــوزش اســت.در ایــن 
ــورد  ــز آمــوزش هــای جنســیتی وجــود دارد کــه م ــد نی بن
ــت.با  ــه اس ــرار نگرفت ــر ق ــم گی ــای تصمی ــت نهاده موافق
ــود را  ــت خ ــر موافق ــوارد دیگ ــه م ــا در هم ــود م ــن وج ای
ــم. ــی کنی ــت م ــه فعالی ــن زمین ــم و در ای ــرده ای ــالم ک اع
اولیــن هدفــی کــه در ایــن زمینــه در کمیســیون مطــرح شــد 
تولیــد محتــوا بود.مــا تولیــد محتــوا را بــرای جامعــه در نظــر 
نگرفتیــم و بلکــه بــرای بیزنســمن هــا در نظــر گرفتیم.نکتــه 
ــور  ــعه کش ــه توس ــه وارد برنام ــی ک ــه هنگام ــدی اینک بع
ــان در  ــورهای جه ــه کش ــه تجرب ــم ب ــار ه ــویم یکب ــی ش م
ــا توجــه  ــه توجــه کنیــم کــه کشــورهای دیگــر ب ایــن زمین

ــد. ــه توســعه پایــدار رســیده ان ــه چــه رویکــردی ب ب
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گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت تام ایران خودرو

ــف و  ــه وظای ــرکتی مجموع ــی ش ــئولیت اجتماع ــی: مس ــئولیت اجتماع ــانه مس رس
تعهداتــی اســت کــه شــرکت بایســتی در جهــت حفــظ، مراقبــت و کمــک بــه جامعــه ای 

ــد. ــد، انجــام ده ــت می کن کــه در آن فعالی

مســئولیت  مدیریــت  رســانه  گــزارش  بــه 
اجتماعــی بــه نقــل از شــرکت تــام ایــران 
خــودرو تعهــد بــه جامعــه و محیــط زیســت از 
ارکان اصلــی شــرکت تــام بــه عنــوان یکــی از 
ــه هــای  ــران در زمنی شــرکت هــای پیشــرو ای

ــت. ــی اس ــی و مهندس صنعت
مســؤولیتهای اجتماعــی بــه عنــوان یــک اصل 
ــام جــاری  کلــی در تمــام ســطوح شــرکت ت

اســت.
تــالش هــای گســترده در انتقــال دانــش و 
ــوژی و در نظــر داشــتن  ــی ســازی تکنول بوم
باالتریــن اســتاندارد هــای بیــن المللــی در 
انجــام پــروژه هــا و کســب جایــزه هــای 
متعــدد تعالــی ســازمانی گواهــی بــر ایــن 

ــت. ــا اس مدع
شهریور 1397:

ــام  ــدان ت ــتانه فرزن ــنواره تابس ــزاری جش  برگ
جهــت ارتقــای مهــارت هــای فکــری، عملــی 

و کار جمعــی
این جشــنواره برای نخســتین بار و در راســتای 
مســئولیت های اجتماعــی شــرکت تــام بــا 
فکــری،  متنــوع  بازی هــای  ســرفصل های 
شــرکت  محــل  در  ســرگرمی  و  هیجانــی 
ــای ســنی  ــام برگــزار  شــد و طــی آن رده ه ت
ــد  ــر 85 درص ــغ ب ــتان بال ــتانی، دبس پیش دبس
و در مقطــع دبیرســتان بالــغ بــر 50درصــد 
ــم در  ــا ه ــت ب ــه رقاب ــتند و ب ــارکت داش مش

ــد. ــتانه پرداختن ــی دوس فضای
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در پایان نیز به نفرات برتر جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

آبان سال 1397:
 خرید و ارسال 14 عدد کانکس جهت کمک به زلزله زدگان کرمانشاه در آبان سال 1397

تهیه و تنظیم: شیرین جمشیدی
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ســازان  انبوه  کانون 
»مسئولیت اجتماعی«

 را تکلیف می داند

فرشید پورحاجت دبیر کانون 
انبوه سازان در گفت وگو با»رسانه 

مسئولیت اجتماعی«:

چالــش مســکن روزبــه روز عمیــق تــر مــی شــود و در شــرایط 
ــازار مســکن روزهــای آشــفته ای را پشــت ســر مــی  کنونــی ب
گذارد.براســاس آمــار رســمی قیمــت مســکن در تهــران از 
ســال نــود و دو تــا نــود و نــه چهارصدبرابــر شــده اســت. ایــن 
ــان  ــکن همچن ــش مس ــای بخ ــش ه ــه چال ــت ک ــی اس در حال
ــکن  ــت مس ــه قیم ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــود دارد و ای وج
همچنــان بــه صــورت تصاعــدی افزایــش پیــدا کنــد. بــه همیــن 
دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت اجتماعــی در 
بخــش مســکن و ســاخت و ساز»رســانه مســئولیت اجتماعــی« 
بــا فرشــید پورحاجــت دبیــر کانــون انبــوه ســازان کشــور 
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو 

ــد: را مــی خوانی
مســئولیت اجتماعی در رویکرد انبوه سازی *مسکن 
چه جایگاهی دارد؟آیا مســئولیت اجتماعی در این 

زمینه فردی است یا نهادی؟
ــی و  ــای تخصص ــون ه ــی در کان ــئولیت اجتماع ــوع مس موض
ــای  ــه شــکلی کــه در اساســنامه ه ــاد ب ــردم نه ــای م تشــکل ه

ــئولیت  ــع مس ــود دارد.در واق ــده وج ــن ش ــا تدوی آنه

ــوده کــه ســبب تشــکیل  ــراد ب پذیــری اجتماعــی اف
ــی  ــت.بخش خصوص ــده اس ــاد ش ــردم نه ــای م ــکل ه تش
ــه  ــاختمان ب ــکن و س ــاز مس ــاخت و س ــوزه س ــز در ح نی
واســطه رســالتی کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و 
ــه  ــته ب ــردم داش ــی م ــه زندگ ــبت ب ــری نس ــئولیت پذی مس
فعالیــت از زمینــه صنفــی و تخصصــی خــود مشــغول 
اســت.بخش خصوصــی و کانــون انبــوه ســازان مســئولیت 
ــه  ــی دانند.ب ــود م ــرای خ ــف ب ــک تکلی ــی را ی اجتماع
همیــن دلیــل تــالش مــی شــود مســئولیت اجتماعــی خــود 
ــه ســایر بخــش  را رعایــت کننــد و ایــن مهــم را نســبت ب
هــای مرتبــط بــا موضــوع انبــوه ســازان گســترش بدهنــد. 
ــان  ــاخت، در بیاب ــات و زیرس ــه خدم ــدون ارای ــه ب این ک
ســاخت و ســاز کنیــم کار درســتی نیســت. مســکن، شــهر 
ــه  ــاج ب ــده احتی ــود زن ــک موج ــوان ی ــه عن ــهرک ب و ش
تنفــس دارد. مســکن، کاالیــی اســت کــه مــردم بایــد در 
ــذا  ــد، ل ــراوت کنن ــی و ط ــش، زندگ ــاس آرام آن احس
ــد در شهرســازی لحــاظ شــوند. جــدا از  ــن مســائل بای ای
ــی،  ــای آموزش ــاد فضاه ــروری، ایج ــاخت های ض زیرس
ــز الزم اســت. در حــوزه مســکن  فرهنگــی و تفریحــی نی
اجتماعــی در تمــام کشــورها مســکن های اجتماعــی بــرای 
ــی  ــود. دهک های ــزی می ش ــاص برنامه ری ــای خ دهک ه
ــد  ــه دار شــدن را ندارن ــوان خان ــدرت و ت ــچ گاه ق کــه هی
مــورد توجــه دولــت قــرار می گیرنــد. در کشــور، مــا نیــز 
ــن  ــی ای ــاظ قانون ــم از لح ــه ه ــم ک ــازمان هایی را داری س
وظیفــه بــرای آنهــا تعریــف شــده و هــم ردیــف بودجــه ای 
اختصاصــی بــرای ایــن امــر دارنــد؛ کمیتــه امــداد، ســازمان 
بهزیســتی، بنیــاد مســتضعفان، بنیــاد مســکن و ماننــد اینهــا 
ــن  ــا ای ــتند. ب ــه هس ــن زمین ــی در ای ــف قانون دارای وظای
همــه بــه نظــر می رســد تمــام ایــن ســازمان ها به رغــم 
در اختیــار داشــتن منابــع مالــی نتوانســته اند مشــکل 

ــد.  ــان خــود را حــل کنن مســکن مخاطب
*مهم ترین چالش های موجود 

در زمینه تحقق مسئولیت 
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اجتماعی در زمینه ساخت و 
ساز و مسکن چیست؟

واقعیــت ایــن اســت کــه در شــرایط 
اجتماعــی  مســئولیت  تحقــق  کنونــی 
مســکن  و  و ســاز  زمینــه ســاخت  در 
اســت.امروز  دشــواری  بســیار  کار 
ــای  ــکل ه ــش خصوصی،تش دولت،بخ
کارفرمایــی و کارگــران را رقیــب خــود 
مــی داند. ایــن رقابــت ناصواب بــه دلیل 
اینکــه دولــت در ایــن زمینــه قــدرت 
بیشــتری دارد و بخــش خصوصــی از 
قــدرت کمتــری برخــوردار اســت چانــه 
ــن در  ــی کند.ای ــخت م ــا را س ــی ه زن
حالــی اســت کــه در چنیــن شــرایط 
و  خصوصــی  بخــش  نیــز  نابرابــری 
ــالش  ــه ت ــاد هم ــردم نه ــای م ــکل ه تش
بخــش  دهنــد.  مــی  انجــام  را  خــود 
ــت  ــوده اس ــاده ب ــه آم ــی همیش خصوص
ــد،  ــا کن ــه و ســهم خــود را ایف ــا وظیف ت
امــا وقتــی از اقتصــاد صحبــت می کنیــم 
بایــد ایــن مســاله را در نظــر بگیریــم کــه 
آیــا بخــش خصوصــی در ورود بــه یــک 
ــادی  ــع اقتص ــد از مناف ــوع می توان موض
بــا  شــود.  بهره منــد  انتظــارش  مــورد 
ــوان  ــیل می ت ــا و پتانس ــاد جذابیت ه ایج
از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در 
حــوزه مســکن بــه خوبــی بهره منــد شــد. 
در تجــارب موفــق، کشــورها مشــکل 
پاییــن درآمــدی  مســکن دهک هــای 
ــت و  ــتگذاری درس ــک سیاس ــا کم را ب
بــه کمــک بخــش خصوصــی مرتفــع 
ــای  ــز نهاده ــا نی ــور م ــد. در کش می کنن

ــی  ــری دولت مج
و  کننــد  ورود  بایــد 
گام  زمینــه  ایــن  در 
دولت هــا  بردارنــد. 
ســازنده  هیچ وقــت 
نبوده انــد.  خوبــی 
ــادی در  ــع زی ــا مناب ام
ایــن  دارنــد.  اختیــار 
ــی  ــع، بخشــی ریال مناب
بخشــی،  و  اســت 
منابــع غیرریالــی ماننــد 
زمیــن اســت. در حــال 
نهادهایــی  حاضــر 
ماننــد کمیتــه امــداد و 

ــای  ــکن زمین ه ــاد مس بنی
مناســب قابــل توجهــی در تملــک دارنــد 
کــه می تــوان بــا بهره گیــری از بخــش 
خصوصــی در جهــت ســاخت و احــداث 

آنهــا گام برداشــت.
*راهکار شما برای تحقق مسئولیت 
اجتماعی در حوزه مسکن و ساخت 

و ساز چیست؟
اســت کــه  معتقــد  بخــش خصوصــی 
حــوزه  مالــی  بخــش  در  ریل گــذاری 
کارشناسی شــده  ابتــدا  از  مســکن 
نبــود. مــا معتقدیــم تســهیالت مســکن 
ــود،  ــز ش ــد متمرک ــش تولی ــد در بخ بای
وام  ماننــد  می توانــد  تســهیالت  ایــن 
بــه  کارخانــه دار  یــک  بــه  اعطایــی 
پرداخــت  نیــز  مســکن  تولیدکننــده 

مــردم  و  صــورت شــود  بــه 
از  و  ــروش ثانویــه  ــق ف طری

تســهیالت  ایــن  از  اقســاطی 
ــر  ــال اخی ــد س ــوند. در چن ــد ش بهره من
یــک برنامه ریــزی بــه نــام صنــدوق 
ــه و در  ــام گرفت ــکن انج ــداز مس پس ان
حــدود 400 هــزار فقــره ســپرده گذاری 
گرفتــه  صــورت  صنــدوق  ایــن  در 
ســال  چنــد  کــه  شــخصی  اســت. 
ــاید  ــان ش ــون توم ــا آن 40 میلی ــل ب قب
تهــران  اطــراف  در  می توانســت 
در حــال حاضــر  صاحبخانــه شــود، 
ــرایطی در  ــچ ش ــت هی ــغ تح ــا آن مبل ب
ــد مســکن  ــچ جــای تهــران نمی توان هی
اجتماعــی  مســئولیت  کنــد.  تهیــه 
کنــد  مــی  ایجــاب  زمینــه   ایــن  در 
اتفــاق  ایــن  رخ دادن  بــه  توجــه  بــا 
به جــای بالتکلیــف گذاشــتن مــردم 
فعلــی  اختیــار  در  پتانســیل های  بــر 

کــرد. تمرکــز 
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وبینار مسئولیت اجتماعی شرکتها در دوران کرونا 

اجتماعــی  مســئولیت  وبینــار 
توســط  کرونــا  دوران  در  شــرکتها 
و  اجتماعــی  مســئولیت  کمیســیون 
حاکمیــت شــرکتی اتــاق بازرگانــی 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،   ،
کمیســیون  همــکاری  بــا  ایــران 
ــای  ــکل ه ــی و تش ــئولیت اجتماع مس
و  صنایع،معــادن  بارزگانــی،  اتــاق 
 29 روز  در  اصفهــان  کشــاورزی 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــر 99  بص مه

گردیــد.
وبینار: سخنرانان 

ســخنران اول : امیــر طالبیــان ) مشــاور 
وزیــر نفــت در امــور اجتماعــی(

و  کرونــا  ســخنرانی:  موضــوع 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی؛درس 

نفــت صنعــت  هــای  آموختــه 
ســخنران دوم : ســیدمحمود عبــادی 
شــرکت  مدیــره  هیــات  )رئیــس 
مهندســین مشــاور کایــن و مســئول 
کمیتــه حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران
موضــوع ســخنرانی: ارتبــاط مســئولیت 
در  شــرکتی  و حاکمیــت  اجتماعــی 

ــران ــب و کار ای ــای کس فض

ســخنران ســوم: تهمینــه شــاوردی ) 

انســانی  علــوم  پژوهشــگاه  دانشــیار 
جهــاد  اجتماعــی  مطالعــات  و 

) هی نشــگا ا د
: چالــش هــای  موضــوع ســخنرانی 
و  کرونــا  دوران  در  شــاغل  زنــان 
ــا در  ــرکت ه ــی ش ــئولیت اجتماع مس

قبــال آن

گزارش وبینار:
ایــن وبیناربــا حضــور مدیــران دولتــی، 
فعــاالن اقتصــادی ، مدیــران شــهری و 
فعــاالن حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
ــا  ــان ب ــعود بنابی ــد. مس ــزار گردی برگ
ــیون  ــت کمیس ــاً فعالی ــه قطع ــان اینک بی
حاکمیــت  و  اجتماعــی  مســئولیت  
تغییــرات  بــا  ایــران  اتــاق  شــرکتی 
ــه رو خواهــد شــد، اظهــار  ــادی روب زی
داشــت: شــاید ایــن فعالیت هــا نیــاز 
بــا  همسان ســازی  و  بازتعریــف  بــه 

ــد. ــته باش ــی داش ــرایط فعل ش
وی افــزود: شــاید ســاختار شــرکت ها 

نیزتغییــر پیــدا کنــد.
ــا  ــورمان ب ــه کش ــان اینک ــا بی ــان ب بنابی
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، روزهــای 
می گــذارد،  ســر  پشــت  را  ســختی 
از  حمایــت  تــوان  دولــت  گفــت: 

را  آســیب دیده  صنایــع  و  اقشــار 
ــت،  ــروز از ســوی دول ــا ام ــدارد و ت ن
ندیده ایــم  حمایتــی  فعالیــت  هیــچ 
و ایــن امــر نقــش شــرکت ها را در 
حمایــت از بخش هــای آســیب دیده 
ــا  ــد. در دوران کرون ــر می کن پررنگ ت
ــر شــده  مســئولیت اجتماعــی پررنگ ت
ایــن راســتا  بتوانیــم در  و امیــدوارم 
ــان  ــی کــه در شــأن هم وطنان م اقدامات

ــم. ــام دهی ــت انج اس

ــل از  ــا اگــر قب ــزود: م ــان اف ــر طالبی امی
کــرده  کار  ســاختارها  روی  کرونــا 
ــروس  ــن وی ــا ای ــم ب ــی توانی ــیم، م باش

ــم. ــه کنی مقابل
برخــی  گفتــار  در  گفــت:  وی 
اندیشــمندان پنــج پیــام شــامل؛ فقــدان 
ــان هــای  ــی، تقویــت بنی رهبــری جهان
برخــورد  بشــر،  زندگــی  اساســی 
بــا همــه،  یکســان ویــروس کرونــا 
بــا  داوری و صالحیــت دولــت هــا 
ــی در  ــا و بازبین ــروس کرون ــیوع وی ش
مســئولیت اجتماعــی وجــود دارد کــه 

ــرد. ــه ک ــا توج ــه آنه ــد ب بای
ــزود: در وزارت  ــن اف ــان همچنی طالبی
ــیوع  ــا ش ــرد را ب ــج راهب ــا پن ــت م نف
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ویــروس کرونــا تعریــف کردیــم تــا بدانیــم مســئولیت 
اجتماعــی چیســت و ایــن کــه یکطرفــه، خیرخواهانــه، 
شــامل:  راهبردهــا  ایــن  نیســت.  اجبــاری  و  مــوردی 
ــاه  ــام رف ــه ن مفهــوم ســازی؛ حقــوق ذینفعــان و مفهومــی ب
اجتماعــی کــه در دنیــا کســی پاســخگوی آن نیســت و 
بایــد جایگزیــن شــود؛ توســعه ناقــص بدتــر از توســعه 
نیافتگــی اســت و نهادســازی و قــرار گرفتــن توانمندســازی 

در دســتور کار.
بنگاه هــای  توجــه  لــزوم  دربــاره  گلشــیرازی  مســعود 
ــی  ــئولیت  اجتماع ــه مس ــی ب ــای بازرگان ــادی و اتاق ه اقتص
اظهــار داشــت: لــزوم وجــود مســاوات در جامعــه و اینکــه 
بایــد بخشــی از منافــع و درآمــد بنــگاه هــا را بــرای اقشــار 
آســیب پذیــر و هم نــوع هزینــه کــرد در متــون دینــی 

تأکیــد  مــورد  بســیار 
اســت  گرفتــه   قــرار 
کــه در عباراتــی ماننــد 
ــاق  ــس، زکات و انف خم
تجلــی یافتــه و در دنیــای 
عنــوان  تحــت  امــروز 
ــام  مســئولیت اجتماعــی ن

ــود . ــی ش ــرده م ب
بــه  اگــر  افــزود:  وی 
خــود  دینــی  تکلیــف 
عمــل  بــه  درســتی 

ــنده  ــی کش ــالف طبقات ــری و اخت ــاهد نابراب ــم ش می کردی
ــرف  ــه ص ــر و توج ــت بش ــا غفل ــم ،ام ــده نبودی و آزاردهن
ــی  ــران اجتماع ــار بح ــه را دچ ــاً جامع ــدوزی، قطع ــه زران ب

کــرد. خواهــد 
وی بــا اشــاره بــه عــدم توجــه بــه رفــاه آحــاد جامعــه 
ــام  ــه تم ــیم ک ــحال باش ــم خوش ــی می توانی ــه داد: زمان ادام

ــد. ــد کنن ــر رش ــار یکدیگ ــه در کن ــای جامع اعض
رئیــس کمیســیون مســئولیت  اجتماعــی و تشــکل های اتــاق 
ــا مــرور تاریخچــه اتاق هــای  ــی اصفهــان گفــت: ب بازرگان
بازرگانــی ایــن نتیجــه حاصــل مــی شــود کــه  اتــاق هایــی 
ــا  ــرف ب ــره ص ــری و مذاک ــود را از البی گ ــه خ ــه توج ک
اصحــاب قــدرت ،متوجــه رشــد کســب  وکار اعضــای 
خــود کــرده  و در ادامــه مســیر، مســئولیت اجتماعــی را در 
دســتور کار خــود قــرار داده انــد، بــه موفقیــت رســیده انــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئولیت اجتماعــی یــک تکلیــف 
ــچ  ــه، هی ــب  وکار در جامع ــرای کس ــرد: ب ــان ک ــوده ، بی ب
ــی  ــان همگ ــه و ذی نفع ــاد جامع ــه آح ــم ک ــزی نداری گری

منتفــع شــوند .

همچنیــن در ایــن وبینــار ســیدمحمود عبــادی، مســئول 
ــه  ــگاه ب ــت: ن ــران گف ــاق ای ــرکتی ات ــت ش ــه حاکمی کمیت
ــن  ــه ای ــت بلک ــوزی نیس ــر دلس ــی از س ــئولیت اجتماع مس
ــای  ــه آن فض ــل ب ــه عم ــت ک ــف اس ــک تکلی ــوع ی موض
برد-بــرد را بــرای بنــگاه اقتصــادی و ذی نفعــان آن فراهــم 

. می کنــد
وی بــا بیــان اینکــه تعریــف واحــدی از نقــش ذی نفعــان در 
ــا  ــه داد: ام ــدارد، ادام ــت شــرکتی وجــود ن حــوزه حاکمی
ایــن تعاریــف وجــه اشــتراکی دارنــد. همــواره در تعاریــف 
ــون  ــده چ ــتفاده ش ــع اس ــرکتی از واژه ذی نف ــت ش حاکمی
چیــزی کــه در نــگاه اول از حاکمیــت شــرکتی تصــور مــی 
شــود، ارتباطاتــی اســت کــه میــان مدیرعامــل و هیئت مدیره 
ــاختاری  ــود س ــور وج ــه منظ ــی ک ــود دارد در صورت وج
اســت کــه منافــع تمــام 
ــه  ــژه جامع ــان به وی ذی نفع

ــد. ــن کن را تضمی
دربــاره  عبــادی 
پیشــنهادات خــود بــرای 
مســئولیت  بــه  عمــل 
اجتماعــی در شــرکت ها 
تغییــر  داشــت:  اظهــار 
ایــن  بــاور  و  نگــرش 
حاکمیــت  کــه  مفهــوم 
زمینه ســاز  شــرکتی 
ــی  ــد فضای توســعه مســئولیت اجتماعــی اســت کــه می توان
از  اجتماعــی  مســئولیت های  انجــام  کــه  آورد  فراهــم 
رویکــردی داوطلبانــه بــه یــک وظیفــه قانونــی تبدیــل 

اســت. پیشــنهادات  ایــن  از  یکــی  شــود، 
در پایــان تهمینــه شــاوردی، دانشــیار پژوهشــگاه علــوم 
بــه  دانشــگاهی  جهــاد  اجتماعــی  مطالعــات  و  انســانی 
موضــوع »چالش هــای زنــان شــاغل در دوران کرونــا و 
ــت. ــال آن« پرداخ ــرکت ها در قب ــی ش ــئولیت  اجتماع مس
وی بــا بیــان اینکــه در ایــران ۶2 درصــد بیمــاران کرونایــی 
ــاره  کــه شــغل خــود را از دســت داده انــد زن هســتند، درب
پیامدهــا و آســیب های کرونــا بــر خانــواده بیــان کــرد: 
افزایــش میــزان طــالق بــر اســاس آمــار دفاتــر ثبــت 
ازدواج و طــالق و ثبــت 2 هــزار طــالق در چهــار مــاه 
نخســت ســال 99، افزایــش 30 درصــدی خشــونت خانگــی 
ــراب،  ــد اضط ــی مانن ــکالت روان ــش مش ــان، افزای در جه
آســیب های  و  پیامدهــا    ... و  بی خوابــی  بی اشــتهایی، 

ــت. ــوده اس ــواده ب ــر خان ــا ب کرون
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بازدید شهردار منطقه21 ازمهم ترین پروژه فرامنطقه ای شهر تهران 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان تهــران، 
شــهردار منطقــه21 و شــهردار باغســتان ازمهــم تریــن 

ــد.  ــد کردن ــران بازدی ــهر ته ــه ای ش ــروژه فرامنطق پ
ــه نقــل از  ــن ب ــری دانســتنی آنالی ــگاه خب ــه گــزارش پای ب
ــفیعی  ــعود ش ــه21، مس ــهرداری منطق ــی ش ــط عموم رواب
ــران   ــزی اســتان ته ــه ری ــت و برنام ــس ســازمان مدیری رئی
ــروژه  ــودن پ ــروژه گفــت فعــال ب ــد از ایــن پ ضمــن بازدی
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، نشــان از پویایــی آن 
اســت و در ایــن خصــوص از مدیریــت شــهری منطقــه21 

ــم. ــکر میکن ــی آن تش ــران اجرای و مدی

وی پــروژه تقاطــع غیرهمســطح بزرگــراه فتــح ســه راهــی 
ترافیکــی جنــوب  بــه دلیــل رفــع معضــل  شــهریار را 
غــرب تهــران و همــوار کــردن مســیر بــه ســمت شــهرهای 
ــوان  ــروژه هــای مهــم شــهری تهــران عن همجــوار جــزء پ
کــرد کــه مــورد توجــه ویــژه مدیــران اســتانی قــرار دارد.

تامیــن اعتبار جدید برای پروژه
و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــا  ــران ب ــتان ته ــزی اس ــه ری برنام
ابــراز خرســندی از تامیــن اعتبــار 
مالــی باقــی مانــده طــرح گفــت: 
جدیــدی  اعتبــار  ابــالغ  بــا 
تهــران در  بــه شــهرداری  کــه 
حــوزه تکمیــل ایــن پــروژه و 
ــاز  ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب تامی
نویــد  ایــن  انجــام گرفتــه،  آن 
دهیــم  مــی  همشــهریان  بــه  را 
غیرهمســطح  گــذر  زیــر  کــه 
بزرگــراه فتح،باغســتان در ســه 
ماهــه ابتدایــی ســال1400 افتتــاح 

خواهــد شــد.

زاده  رجــب  رضــا  ادامــه  در 
گفــت:  منطقــه21  شــهردار 
تــالش مدیریــت شــهری ایــن 

منطقــه بــر آن اســت تــا زیرگــذر بزرگــراه فتح_ســه 
ــرداری  ــره ب ــورد به ــه زودی م ــی باغستان)شــهریار( ب راه
قــرار گیــرد تــا شــهروندان بــا ســهولت و آرامــش از ایــن 

محــور تــردد کننــد.
وی همچنیــن افــزود: آمــار بــاالی ســفرهای درون شــهری 
ــک  ــاد ترافی ــران و ایج ــهر ته ــهری در کالنش ــرون ش و ب
و آلودگــی هــوا همگــی گــواه روشــنی اســت کــه نمــی 
تــوان مشــکالت شــهرهایی ماننــد شــهریار، باغســتان، 
رودهــن و بومهــن را جــدا از تهــران دانســت؛ از ایــن نظــر 
ــردم حرکــت  ــر از م ــی بایســت جلوت ــت شــهری م مدیری

ــا پیشــگام باشــد. ــد و در ایجــاد زیرســاخت ه کن

رجــب زاده افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه مهــم، 
بــزرگ و فرامنطقــه ای، آرزوی 25ســاله ســاکنین شــهریار 

و باغســتان تحقــق مــی یابــد.
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ــاف اســتان تهــران گفــت: وقــف ســنت حســنه  ــر کل اوق مدی
جاریــه ای اســت کــه بــا محرومیــت زدایــی و برقــراری عدالــت 

ــد. ــه محرومــان کمــک رســانی می کن اجتماعــی ب
ایرنــا، مجتبــی عبدالهــی در آییــن تودیــع و  بــه گــزارش 
معارفــه رئیــس اداره اوقــاف شهرســتان پردیــس گفــت: همــه 
ــردم  ــن م ــف در بی ــنه وق ــنت حس ــج س ــه تروی ــف ب ــا موظ م
ــم  ــار داری ــت و انتظ ــتان درخواس ــوالن شهرس ــتیم و از مس هس
کــه بــه اداره اوقــاف شهرســتان بــرای ترویــج ایــن ســنت 

ــد. ــک کنن ــنه کم حس
ــج  ــرای تروی ــان اینکــه وقــف راهــکاری مناســب  ب ــا بی وی  ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــی اس ــت زدای ــالمی و محرومی اقتصاداس
ــت  ــه و نشس ــاز جمع ــات، نم ــف در اجتماع ــنت وق ــی س معرف
ــا  هــای فرهنگــی پــس از عــادی شــدن شــرایط بیمــاری کرون
و بــا رعایــت فاصلــه اجتماعــی راهــی بــرای زنــده نگهداشــتن 

ــن مــردم اســت. ســنت حســنه وقــف در بی
ــف  ــوع وق ــت: در موض ــران گف ــتان ته ــاف اس ــرکل اوق مدی
ــن  ــان از ای ــه دستش ــی ک ــه واقفین ــتیم ب ــون هس ــف و مدی مکل
ــرای وقفیــات خــود نیتهایــی داشــتند را  ــاه اســت و ب ــا کوت دنی

ــم. ــه نحــو احســن انجــام بدهی ب
ــا بیــان اینکــه اداره اوقــاف زیــر نظــر دو مجموعــه  عبدالهــی ب
بــزرگ خدمــات رســانی مــی کنــد، اظهــار داشــت: ایــن اداره 
ــاد  ــگ و ارش ــت و وزارت فرهن ــام والی ــم مق ــاس حک ــر اس ب
ــردم کــه  ــرای م اســالمی در موضوعــات وقفــی و شــرعیات ب

ــد. ــا هســتند خدمــات رســانی می کن ــان  واقعــی م ــی نعمت ول
ــرای  ــده ب ــام ش ــزی انج ــه ری ــاس برنام ــر اس ــه داد: ب وی ادام
از محــل وقــف،  امورحــوزه هــای علمیــه  بــه  رســیدگی  

اقداماتــی انجــام خواهــد شــد.
مدیــر کل اوقــاف اســتان تهــران ضمــن تقدیــر از حجــت 
بــر  مدیــران  جابجایــی  گفــت:  حمیدصابریــان  االســالم 
ــاله از  ــا 4 س ــر دوره 3 ت ــی ه ــی ط ــص و توانای ــاس تخص اس
ــاف  سیاســت های ســازمان اســت و زحمــات رئیــس اداره اوق
ــر  ــل تقدی ــته قاب ــم گذش ــال و نی ــی 3 س ــس ط ــتان پردی شهرس

ــت. اس
شهرســتان  در  خانــم  آســیه  موقوفــه  داد:  ادامــه  عبدالهــی 
پردیــس یکــی از موضوعــات اوقافــی مهــم شهرســتان پردیــس 
ــا مســوالن اداره ثبــت و علیرضــا آغاجــری  اســت و تاکنــون ب
ــاتی  ــکالت جلس ــدن مش ــع ش ــرای مرتف ــتان ب ــتان شهرس دادس
ــد اســت  کــه مشــکالت موجــود  توســط  برگــزار شــده و امی
حجــت االســالم جعفــر پیــران کــه ســابقه خدمــات رســانی 5 
ســاله را در شهرســتان بهارســتان را دارنــد، رفــع و حــل شــود.

وی افــزود: شهرســتان پردیــس 3 امامــزاده در ده بومهــن، 
تشــکیل  و  دارد  گلخنــدان  روســتای  و  کمــرد  روســتای 
شــورای فرهنگــی، شــورای اجتماعــی و شــورای خیریــن 
ــه محرومــان و ســاماندهی  ــرای کمــک رســانی ب راهــکاری  ب

امــور امامــزادگان )ع( اســت.

سنت وقف در توسعه عدالت اجتماعی موثر است
مجتبی عبدالهی مدیر کل اوقاف اســتان تهران:
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رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی برخالف 
»مسئولیت اجتماعی« است

دکتر مینو محرز در گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

کرونــا  بــه  مبتالیــان  *آمــار   
بازگشــایی   از  پــس  کشــور  در 
مشــاغل مختلــف دوبــاره افزایــش 

ــت. ــرده اس ــدا ک پی
شــرایطی  در  مختلــف  مشــاغل 
بازگشــایی شــد کــه امیــد مــی رفــت 
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، 
بحــران کرونــا کــه تــا حــدود زیــادی 
ــاره  ــود دوب در کشــور کنتــرل شــده ب

ایــن  وجــود  ایــن  بــا  نگیــرد.  اوج 
شــدن  بــاز  بــا  و  نــداد  رخ  اتفــاق 
تعــداد  دوبــاره  پرخطــر  مشــاغل 
مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری افزایــش 
پیــدا کــرده اســت. در شــرایط کنونــی 
پــارک ها،مراکــز خریــد و رســتوران 
در  اســت  جمعیــت  از  مملــو  هــا 
حالــی کــه بســیاری از پروتــکل هــای 
بهداشــتی و از جملــه ماســک زدن 

رعایــت نشــده اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــرای بررســی ایــن موضوع»رســانه  و ب
دکتــر  بــا  اجتماعــی«  مســئولیت 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــو کمیت ــرز عض ــو مح مین
ــس  ــت و ریی ــای وزارت بهداش کرون
ــران گفــت  ــدز ای مرکــز تحقیقــات ای
ــل  ــه ماحص ــه در ادام ــرده ک ــو ک وگ

ــد: ــی خوانی ــو را م ــت وگ ــن گف ای

مــاه  در  مــردم  اینکــه  علــت  بــه   
فیزیکــی  فاصله گذاری هــای  گذشــته  هــای 
ــر  ــان پایین ت ــار مبتالی ــد آم ــت کردن ــال رعای را کام
ــر  ــردم فک ــی م ــر برخ ــال حاض ــا در ح ــود ام ــده ب آم
ــه  ــل ب ــن دلی ــه همی ــده و ب ــام ش ــا تم ــد کرون می کنن
ــا  ــروس کرون ــد. وی ــته ان ــود برگش ــادی خ ــی ع زندگ
همچنــان یــک ویــروس پابرجاســت و هیــچ کشــوری 
ــاری را  ــن بیم ــت ای ــته اس ــا نتوانس ــر دنی در سراس
ــرد و ممکــن  ــن بب ــان و از بی ــل درم ــه طــور کام ب
اســت تــا ســالیان ســال هــم بــا 

ــد.  ــراه باش ــا هم م
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*در شــرایطی که دوباره با افزایش مبتالیان به کرونا 
در کشــور مواجه هستیم مسئولیت اجتماعی در مقابله 

بــا ایران بیماری در چه جایگاهی قرار دارد؟
مســئولیت اجتماعــی مقابلــه بــا کرونــا برعهــده همــه 
ــرای خــود مســئولیت  ــد ب مــردم اســت و کســی نمــی توان
ــئولیت  ــن مس ــم تری ــی مه ــرایط کنون ــد.در ش ــل نباش قائ
اجتماعــی مــردم ایــن اســت کــه یــا از منــزل خــارج 
نشــوند و یــا حتمــأ ماســک بزنند.صحبــت کــردن دو نفــر 
بــدون اســتفاده از ماســک ضریــب ابتــالی ایــن بیمــاری را 
تــا حــدود زیــادی بــاال مــی بــرد.در شــرایط کنونــی آمــار 
ــاز  ــا ب مراجعــان نســبت بــه گذشــته بیشــتر شــده اســت و ب
ــش  ــار افزای ــتوران ها و... انتظ ــی، رس ــن عموم ــدن اماک ش
تعــداد مبتالیــان را داریــم. بــه علــت اینکــه مــردم در مــاه 
کامــال  را  فیزیکــی  فاصله گذاری هــای  گذشــته  هــای 
ــا  ــود ام ــده ب ــر آم ــان پایین ت ــار مبتالی ــد آم ــت کردن رعای
در حــال حاضــر برخــی مــردم فکــر می کننــد کرونــا 
ــود  ــادی خ ــی ع ــه زندگ ــل ب ــن دلی ــه همی ــده و ب ــام ش تم
ــروس  ــک وی ــان ی ــا همچن ــروس کرون ــد. وی ــته ان برگش
ــته  ــا نتوانس ــر دنی ــوری در سراس ــچ کش ــت و هی پابرجاس
ــن  ــان و از بی ــل درم ــور کام ــه ط ــاری را ب ــن بیم ــت ای اس
ــا مــا همــراه  ــا ســالیان ســال هــم ب ــرد و ممکــن اســت ت بب
ــن  ــا ای ــر دنی ــته در سراس ــه توانس ــزی ک ــا چی ــد. تنه باش
بیمــاری را کنتــرل کنــد فقــط فاصله گــذاری فیزیکــی 

ــا در  ــواده ه ــه خان ــتیم ک ــاهد هس ــا ش ــن روزه ــت. ای اس
ــن آن،  ــدی نگرفت ــا و ج ــروس کرون ــت از وی ــایه غفل س
ــد و ســپس در  ــه ان ــه دورهمــی و دیــد و بازدیــد پرداخت ب
مراجعــه بــه پزشــک، تســت کرونــای آنــان مثبــت اعــالم 

شــده اســت.

*چرا در حالی که پیش بینی می شــد با بازگشایی 
اصنــاف آمار مبتالیان باال برود این اتفاق رخ داد؟

وقتــی همــه مراکــز بازگشــایی شــد، خانــواده هــا بــه بهانــه 
اینکــه در دوران قرنطینــه حوصلــه اشــان ســر رفتــه بــه ایــن 
ــت  ــا رعای ــر ب ــه اگ ــن مراجع ــد. ای ــه کردن ــز مراجع مراک
فاصلــه گــذاری فیزیکــی و پروتــکل هــای بهداشــتی بــود 
ــه  ــا متاســفانه مســأله جــدی گرفت ــود ام ــن نب مشــکل آفری
ــد  ــی کنن ــان م ــیاری گم ــر بس ــوی دیگ ــود.از س ــی ش نم
ــا تمــام شــده و بــه همیــن دلیــل از ماســک اســتفاده  کرون
نمــی کنند.بــدون شــک ایــن عامــل نیــز در تشــدید بحــران 
کرونــا در کشــور تأثیرگــذار بــوده اســت. هــر چــه تعــداد 
بیمــار مبتــال بیشــتر شــود بــه همــان انــدازه عالیــم ویــروس 
کرونــا متفــاوت مــی شــود. در ابتــدا کــه ویــروس در 
ــی  ــم اصل ــب و ســرفه از عالی ــدا کــرد، ت ــر پی ــن تظاه چی
برشــمرده مــی شــد امــا بــه تدریــج بــا گســترش در ســایر 
ــای  ــانه ه ــون نش ــری همچ ــای دیگ ــانه ه ــا، نش ــاط دنی نق
ــا راه  ــدم تنه ــده معتق ــان داد.بن ــود نش ــم از خ ــتی ه پوس



پاییز ۹۹

32

مقابلــه و پیشــگیری بــا ایــن ویــروس، 
فیزیکــی،  گــذاری  فاصلــه  حفــظ 
اســتفاده از ماســک و حتــی االمــکان 

ــر تجمــع اســت. ــه مراکــز پ ــن ب نرفت

پــارک  کنونــی  شــرایط  *در 
ها،مراکــز خریــد و رســتوران 
هــا مملــو از جمعیــت اســت. آیــا 
ــتای  ــار در راس ــه رفت ــن گون ای
ــه  ــبت ب ــی نس ــئولیت اجتماع مس
ــت؟ ــا اس ــروس کرون ــیوع وی ش

هنگامــی کــه مــا عضــو یــک جامعــه 
براینکــه مســئولیت  هســتیم عــالوه 
دیگــر  بــه  نســبت  داریــم  فــردی 
اعضــای جامعــه نیــز دارای مســئولیت 
کشــورهای  اغلــب  هســتیم.در 
ــاس  ــا احس ــه ب ــای جامع ــان اعض جه
رعایــت  و  اجتماعــی  مســئولیت 
موفــق  بهداشــتی  هــای  پروتــکل 
ــرل  ــا را کنت ــران کرون ــد  بح ــده ان ش
دلیــل  بــه  وجــود  ایــن  بــا  کننــد. 

ــیوع  ــان ش ــدت زم ــدن م ــی ش طوالن
ــت  ــن وضعی ــه ای ــروس، ادام ــن وی ای
ــان خســته و کســل  ــرای همــه جهانی ب
ــت در  ــده شــده اســت.این وضعی کنن
ایــن  بــا  همــه کشــورهای درگیــر 
بیمــاری وجــود دارد. جامعــه مــا نیــز 
از ایــن وضعیــت مســتثنا نیســت. اوج 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــاید کاه ــاری ش بیم
باشــد امــا همچنــان روزانــه جــان 
ــراد را  ــرد و اف ــی گی ــا را م ــان ه انس
ــی  ــرایط کنون ــد.در ش ــی کن ــال م مبت
ــه  ــه ب ــدون توج ــردم ب ــیاری از م بس
ــز  ــتی در مراک ــای بهداش ــکل ه پروت
تجمــع حضــور پیــدا مــی کننــد و یــا 
ــد.  ــی خورن ــذا م ــا غ ــتوران ه در رس
وضعیــت  ایــن  شــک  بــدون 
بــرای خــود  براینکــه  عــالوه 
ــرای  ــت  ب ــاک اس ــراد خطرن اف
دیگــر اعضــای جامعــه نیــز خطــر 
ــل  ــن دلی ــت.به همی ــن اس آفری
در شــرایط کنونــی بنــده حضــور 

در رســتوران هــا و مراکــز خرید 
غیــر  اقدامــی  را  پرخطــر  و 
ــئولیت  ــالف مس ــئوالنه و برخ مس
اجتماعــی فــردی و اجتماعــی 

ــم. ــی دان م
پاییــز  فصــل  در  ســاله  هــر   
شــاهد شــیوع آنفلوآنــزا هســتیم. 
ایــن در حالــی اســت کــه پاییــز 
امســال متفــاوت تــر خواهــد 
بــود و تلفیقــی از ویــروس کرونــا 
ــم  ــاهد خواهی ــزا را ش و آنفلوآن
آنفلوانــزا  خوشــبختانه  بــود. 
بــه  و  اســت  واکســن  دارای 
ــم  ــی کنی ــه م ــهروندان توصی ش
ــن آن  ــگیری، واکس ــت پیش جه
را اســتفاده کننــد. امــا کرونــا فعــال 
در  بایــد  و  نــدارد  واکســنی  هیــچ 
ــیم. ــته باش ــتری داش ــت بیش ــز دق پایی
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دانســتنی آنالیــن : »مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها« 
ــورت  ــه ص ــالدی ب ــود می ــۀ ن ــه از ده ــت ک ــی اس اصطالح
ــه  ــی ک ــکاف عمیق ــاد و ش ــازی اقتص ــا آزادس ــترده، ب گس
ــاد  ــرکت ها ایج ــادی ش ــی و اقتص ــای اجتماع ــان نقش ه می
بیگانــه  آغــاز  در  نظریــه  ایــن  آمــد.  پدیــد  بــود،  شــده 
ــاً  ــاری صرف ــرکت های تج ــل از آن ش ــه قب ــود؛ چراک می نم
ــود  ــب س ــود و کس ــای خ ــادی فعالیت ه ــای اقتص ــه جنبه ه ب
بــدون  هزینــه  َصــرف  و  می  کردنــد  توجــه  حداکثــری 
ــاً  ــود. اساس ــور ب ــل تص ــا غیرقاب ــرای آن ه ــود ب ــت س بازگش
یــا  مســتقیم  به طــور  شــرکت ها  تصمیمــات  و  فعالیــت 
غیرمســتقیم جامعــه را در مفهومــی گســترده کــه شــامل 
محیــط زیســت، اقتصــاد، فرهنــگ، ارزش ها، آداب و رســوم 
ــد  ــرکت بای ــد و ش ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــود، تح و ... می ش
ــا اصــول حقوقــی از قبیــل اصــل جبــران خســارت،  مطابــق ب

مســئولیت خســارات وارده بــر اجتمــاع را متحمــل شــود. در 
ــه  ــن مســئولیت هزینه هــای ســنگینی را ب ــگاه اول، شــاید ای ن
شــرکت بــار کنــد، ولــی در درازمــدت حداقــل تأثیــری کــه 
دارد، زمینــۀ شــهرت تجــاری، افزایــش مشــتری و بهــره وری 
شــرکت را فراهــم می ســازد. در ایــران ایــن مفهــوم بــه 
ــف  ــوز تعری ــه ذکــر شــده اســت هن ــی کــه در مصاحب دالیل
ــی  ــئولیت اجتماع ــرای مس ــدارد و اج ــخصی ن ــت و مش درس
را بــه اشــتباه انجــام کار خیــر مــی داننــد. بــه همیــن دلیــل و 
ــا  بــرای بررســی ایــن موضوع»رســانه مســئولیت اجتماعــی« ب
دکتــر حســن فــروزان فــرد، عضــو اتــاق بازرگانــی و نایــب 
رئیــس کمیســیون توســعه پایــدار، محیــط زیســت و آب 
گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو 

ــد: ــی خوانی را م

هدف گذاری روشن مسئولیت پذیری اجتماعی 
شرکتها سودآوری است

دکتر حسن فروزان فرد در گفت وگو با »رسانه مسئولیت اجتماعی«:

 *تعریف شــما از مسئولیت اجتماعی چیست؟
هــای  قالــب  در  اجتماعــی  مســئولیت  موضــوع  امــروزه 
جدیــدی بازتعریــف شــده و ایــن مفهــوم از همــان زمــان کــه 
ــا انســان همــراه  انســان زندگــی اجتماعــی را آغــاز کــرده ب
ــزرگ و  ــاع ب ــش در اجتم ــطه تعامل ــه واس ــت و ب ــوده اس ب
کوچــک و درکــی کــه از ایــن فضــا دارد ایــن مســئولیت را 

ــد. ــی کن ــف م ــرای خــود تعری ب
ــی  ــان و تغییرات ــت زم ــطه گذش ــه واس ــا ب ــئولیت ه ــن مس ای
ــش  ــد پی ــان خردمن ــمت انس ــه س ــان رخ داده و ب ــه در انس ک

رفتــه تغییــر کــرده اســت. غالبــا کلمــه اخــالق بــه معنــی فهــم 
حرفــه ای انســانها از تعامــالت اجتماعــی اســت و درجوامــع 
توســعه یافتــه کــه از حقــوق انســانی بیشــتری بهــره منــد 
ــی  ــر م ــتر فک ــی بیش ــئولیت اجتماع ــه مس ــانها ب ــتند انس هس

ــد. کنن
ــراد  ــه اف ــش ب ــه دیدگاه ــی ک ــه ای ــی در جامع ــور کل ــه ط ب
فــارغ از فقیــر و غنــی یــا افــراد تحصیلکــرده و یــا بــی ســواد، 
ــد،  ــم باش ــانی مه ــوق انس ــان و حق ــه انس ــرام ب ــش احت برای
ــی  ــس م ــتی لم ــه درس ــوع را ب ــن موض ــه ای ــراد آن جامع اف
کننــد و قطعــا پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در ایــن جوامــع 
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بســیار بیشــتر و پــر رنــگ تــر اســت و موفــق تــر عمــل مــی 
ــد. کنن

*در مســئولیت اجتماعی شرکتی چه نکاتی مورد 
توجه قرار می گیرد؟

موضــوع مســئولیت اجتماعــی و توســعه آن ناشــی از توســعه 
حقــوق انســانی اســت. جوامعــی کــه در حــوزه اقتصــادی و 
ــه در  ــی ک ــرکت های ــد و ش ــرده ان ــرفت ک ــی پیش اجتماع
ایــن جوامــع فعالیــت دارنــد تــالش مــی کننــد تــا وظایــف 
ــه  ــردی و اجتماعــی ب ــب مســئولیت هــای ف خــود را در قال
ــن توجــه  ــن شــرکت هــا در عی ــد و ای درســتی انجــام بدهن
ــود  ــع خ ــانی ، مناف ــوق انس ــی و حق ــئولیت اجتماع ــه مس ب
را در ســودآوری شــرکت نیــز حفــظ و بــا تمــام تــوان 
ــل  ــد و تبدی ــی کنن ــت م ــود حرک ــداف خ ــمت اه ــه س ب
ــن  ــوند. ای ــی ش ــز نم ــه نی ــاد و خیری ــردم نه ــازمان م ــه س ب
ــرادی  ــل اف ــات و کاال در مقاب ــه خدم ــا در ارای ــرکت ه ش
ــه روز  ــتند و روز ب ــی آگاه هس ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب ک
ایــن موضــوع برایشــان جــدی تــر مــی شــود، نمــی تواننــد 
ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــوع باع ــن موض ــند و ای ــه باش ــی توج ب
شــرکت هــا بــرای جلــب رضایــت مصــرف کننــده در 
ــت  ــه رقاب ــر ب ــا یکدیگ ــی ب ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب توج

ــد. بپردازن
*در حوزه اقتصادی در شــرکت ها بحث ذینفعان، 
ســهامداران و سود مطرح است، از طرفی مسئولیت 
اجتماعی شــرکتی را زمانی می توانیم محقق کنیم 
که منتهی به هزینه کرد باشــد این تناقض 
چگونه باید مدیریت شود؟

در شــرکت هایــی کــه مســئولیت اجتماعــی بــه درســتی مــورد 
ــد  ــی دانن ــان م ــهامداران و ذینفع ــرد س ــی گی ــرار م ــه ق توج
ــرای  ــی ب ــه ای ــد هزین ــود بای ــت آوردن س ــه دس ــرای ب ــه ب ک
ــود  ــت ش ــرکتی پرداخ ــی ش ــئولیت اجتماع ــای مس ــت ه فعالی
ــن  ــار ســهامداران و همچنی ــری در اختی ــده ت ــا خدمــات ارزن ت

ــرد. ــرار بگی ــرکت ق ــای ش ــتری ه مش
ــازمانی  ــی س ــدل تعال ــه م ــعه یافت ــورهای توس ــروزه در کش ام
اروپایــی مطــرح اســت کــه در ایــن مــدل بــه جایــگاه و 
ویژگــی هــای شــرکت هــای ســرآمد اشــاره مــی کنــد و 
ــه  ــه ب ــدر توج ــه چق ــد ک ــی ده ــان م ــان نش ــت زم ــا گذش ب
ــم  ــی مه ــدل اروپای ــن م ــرکتی در ای ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــق در  ــا تحقی ــه روز ب ــه روز ب ــرا ک ــت چ ــت اس ــز اهمی و حائ
ــا موضــوع مســئولیت اجتماعــی  کســب و کارهــای موفــق دنی
شــرکتی نقــش بســیار پــر رنگتــری را در ایــن کســب و کارهــا 

ــد. ــی کن ــا م ایف
ــرکت  ــت ش ــی فعالی ــزات اصل ــی از تمای ــر یک ــال حاض در ح
ــی  ــن اســت کــه هــر کــدام از کمپان ــر ای هــا و برندهــای معتب
هــا در اتــاق هــای فکــر خــود بــه بررســی چگونگــی مدیریــت 
هزینــه هــا مــی پردازنــد تــا بتواننــد در جهــت خدمــات رســانی 
ــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد  ــه مشــتری هــا ب ــر ب هــر چــه بهت
ــه  ــرای هزین ــزی ب ــه ری ــه برنام ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال و نکت
ــه هــای آن  هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در راس هزین

ــرار دارد. شــرکت ق
ــی  ــئولیت اجتماع ــن مس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــناخت و م ش
ــام  ــه ن ــل ب ــازمان مل ــه در س ــی ک ــه ای ــا بیانی ــه اول ب در وهل
حقــوق بشــر بــه دســت جمعیــت عمومــی بیــن المللــی تعریــف 
و گــزارش شــد باعــث افزایــش آگاهــی حقــوق و فهــم 
ــئولیت  ــه مس ــه دوم زمین ــت و در وهل ــده اس ــراد ش ــانی اف انس
اجتماعــی شــرکتی در توســعه پایــدار تعریــف مــی شــود 
ــه و موفــق ایــن دو  کــه شــرکت هــای توســعه یافت

ــد. ــی دهن ــرار م ــر ق ــث را مدنظ مبح
ــن ،  ــارغ از دی ــه  ف ــی ک ــه ای در جامع
ــان انســانها،  رنــگ پوســت و زب
انســانی  حقــوق  مفهــوم 
توجــه  مــورد  افــراد 
گیــرد  مــی  قــرار 
قاعدتــاً زمینــه 

مسئولیت 
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زمینــه  تناســب  بــه  و  افــراد  فــردی  اجتماعــی  پذیــری 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی افزایــش پیــدا مــی کنــد و 
چــون در ایــن جوامــع انســانها بــه مســئله مســئولیت اجتماعــی 
حســاس هســتند بــه طبــع شــرکت هایــی هــم کــه مــی 
خواهنــد در جهــت عالقــه منــدی ایــن افــراد پیــش برونــد بــه 
ایــن موضــوع توجــه ویــژه تــری دارنــد. در ایــن شــرکت هــا 
ذینفعــان همــواره بــرای پایــداری و توســعه منافعشــان هزینــه 
ــای  ــته و نیازه ــازی خواس ــرآورده س ــت ب ــد و کیفی ــی کنن م

تصریحــی و تلویحــی مشــتری بســیار مهــم مــی باشــد.
در جامعه ما مســئولیت اجتماعی را کار خیر تعریف 

می کنند، دیدگاه شــما در این خصوص چه می 
باشد؟

ــه  ــت طلبان ــدف منفع ــدون ه ــه ب ــت ک ــی اس ــر عمل  کار خی
ــه  ــری کــه در موسســات خیری انجــام مــی شــود و عمــل خی
اتفــاق مــی افتــد از جنــس بخشــش اســت امــا هــدف گــذاری 
روشــن شــرکت هــا ســودآوری اســت و ســهامداران بخشــی 

از درآمــد خــود را بــه خیریــه مــی بخشــند.
یافتگــی  از توســعه  اینکــه مــا تجربــه زیــادی  بــه دلیــل 
انســانی نداریــم در نتیجــه مفهــوم صحیــح مســئولیت پذیــری 
بــه درســتی درک نمــی کنیــم.  اجتماعــی و شــرکتی را 
ــری شــرکتی یــک مفهــوم مــدرن اســت کــه  مســئولیت پذی
در یــک جامعــه مــدرن شــکل گرفتــه و پــرورش یافتــه اســت 
ــوق  ــه حق ــرام ب ــه و احت ــدم توج ــل ع ــه دلی ــران ب ــا در ای ام
پایمــال کــردن حــق  قوانیــن،  نکــردن  انســانی، رعایــت 
ــخصی  ــع ش ــر مناف ــه فک ــخصی ب ــر ش ــه ه ــر و اینک یکدیگ
ــح مســئولیت  ــن خاطــر مفهــوم صحی ــه همی خــودش اســت ب
ــم و  ــی دانی ــتی نم ــه درس ــرکتی را ب ــردی و ش ــی ف اجتماع
فکــر مــی کنیــم کــه ایــن مفهــوم بــه معنــی انجــام کار خیــر 

ــت . اس
متاســفانه اکنــون در کشــور مــا بــه دلیــل وضعیــت بــد 
اقتصــادی و معیشــتی افــراد درگیــر نــان شــب خــود هســتند و 
قاعدتــا در ایــن جامعــه رعایــت قوانیــن و مقــررات بــه شــدت 
کاهــش مــی یابــد و از اســتانداردهای اجــرای مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی فرســنگ هــا فاصلــه مــی گیــرد و در 
ــبتر  ــت مناس ــا قیم ــد ب ــال خری ــه دنب ــراد ب ــی اف ــن فضای چنی
ــوالت  ــات و محص ــت خدم ــر کیفی ــه فک ــردی ب ــتند و ف هس

ــد. ــی باش نم
 به نظر شــما اگر شرکتها بخواهند با اجرای مسئولیت 

پذیــری اجتماعی در امور خیریه نیز فعالیت کنند، 
ارتبــاط این دو موضوع چگونه خواهد بود؟

 خیریــه از جنــس هزینــه اســت و شــرکت، شــخصیت حقیقــی 
ــی از درآمــد خــود  ــرد کــه میزان ــم مــی گی و حقوقــی تصمی
ــودآوری  ــوم س ــارج از مفه ــادی و خ ــت م ــارغ از منفع را ف
ــوب  ــرم و خ ــیار محت ــل بس ــن عم ــد و ای ــه کن ــرف خیری ص
اســت و قــرار نیســت کــه ایــن اقــدام را بــه اجــرای مســئولیت 

ــری اجتماعــی شــرکتی نســبت داد. پذی
اســت،  متفــاوت  مفهــوم  دو  ایــن  خروجــی  کــه  چــرا 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــرکت حائ ــرای ش ــه ب ــای خیری ــه ه هزین
و کارکردهــای مهمــی هــم دارد امــا مســئولیت پذیــری 

دارد. دیگــری  تعریــف  یــک  شــرکتی  اجتماعــی 
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی فــرو کاســتن مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی شــرکتها و پرداخــت هزینــه هــای خیریــه 
یــک اتفــاق ناگــوار اســت و بایــد تمــام کســانیکه ظرفیــت، 
ــد. در  ــوع بپردازن ــن موض ــه ای ــد ب ــی دارن ــی و آگاه توانای
غیــر اینصــورت ایــن ظرفیــت مهــم را کــه جنبــه توســعه ای 
بــرای جامعــه انســانی مــا دارد و همچنیــن پیشــرفت عمومــی 
ــی  ــت م ــود را از دس ــی ش ــوب م ــور محس ــادی کش و اقتص

ــم. دهی
ــه  ــا توج ــه ب ــعه یافت ــع توس ــق در جوام ــای موف ــرکت ه ش
و  فرصتهــا  بازســازی  همچنیــن  و  ارزنــده  تجربیــات  بــه 
ــراد  ــر اف ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــرفت ب ــع پیش ــه مناف ــتیابی ب دس
ــطه  ــه واس ــارکت ب ــد و مش ــادی ، خری ــات اقتص در تصمیم
ــردی  ــه صــورت ف ــه حقــوق خــود ب آگاهــی بیشــتر مــردم ب
ــد و  ــه کنن ــوق توج ــن حق ــه ای ــه ب ــد ک ــی مجبورن و اجتماع
نمایــش خوبــی از خودشــان نشــان بدهنــد کــه در امــر تولیــد 

ــد. ــام دهن ــدام را انج ــن اق ــت بهتری و خدم
ــت،  ــش درس ــق و نمای ــح دقی ــا توضی ــرکتها ب ــه ش در نتیج
ــده خدمــت را متقاعــد مــی  ــده و دریافــت کنن مصــرف کنن
کننــد کــه هزینــه بپردازنــد و ایــن موضــوع ربطــی بــه خیریــه 

نــدارد.
در حــال حاضــر توجــه بــه اجــرای مســئولیت اجتماعــی 
عامــل اصلــی فعالیــت شــرکتهای توســعه یافتــه نیســت بلکــه 
ــن مفهــوم مهــم اســت چراکــه  ــه ای نحــوه توجــه شــرکتها ب
ــه  ــمندانه و حرف ــات هوش ــا تصمیم ــت ب ــی بایس ــرکتها م ش
ایــی نظــر مصــرف کننــده را جلــب کننــد تــا مصــرف کننــده 

ــد. ــته باش ــب را داش ــاب مناس ــرکتها انتخ ــن ش از بی
ــوان  ــه توســعه پایــدار نمــی ت ــدون توجــه ب ــه طــور کلــی ب ب
تعریــف درســتی از مســئولیت اجتماعــی داشــت و یــک 
ــتی  ــه درس ــی را ب ــئولیت اجتماع ــد مس ــی توان ــرکت نم ش
ــی نداشــته  ــات دقیق ــدار اطالع ــا از توســعه پای ــد ت اجــرا کن

ــد. باش
ــئولیت  ــه مس ــی ک ــه ای ــعه یافت ــرکتهای توس ــن در ش همچنی
ــر از  ــد بهــره وری و اســتفاده بهت اجتماعــی را اجــرا مــی کن
ــه  ــرای تولیــد مناســب نهفتــه اســت کــه در نهایــت ب ــع ب مناب

توســعه ختــم مــی شــود.
ــان بایــد گفــت کــه تبییــن مفهــوم مســئولیت پذیــری  در پای
اجتماعــی شــرکتی و فــردی ابتــدای مســیر اســت و در ادامــه 
بایــد مطالبــه گــری و پیگیــری اجــرای ایــن مفهــوم در 
شــرکتها انجــام شــود تــا بــه نتیجــه ایــی کــه مدنظــر شــرکتها 

اســت برســند.
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توزیع بسته های بهداشتی مقابله با 

کرونا در جامعه محلی

مریــم شــقاقی-گروه صنعتــی ایــران 
ــف و  خــودرو در راســتای انجــام وظای
مســئولیت هــای اجتماعــی خــود، بســته 
هــای بهداشــتی مقابلــه بــا کرونــا را میان 
ــرد.  ــع ک ــی توزی ــه محل ــاکنان جامع س
مســئولیت  رســانه  گــزارش  بــه 
ادامــه  در  اقــالم  اهــدای  اجتماعــی، 
ــودرو  ــران خ ــه ای ــای مومنان ــک ه کم
صــورت گرفــت و 350 بســته بهداشــتی 
ــد 19  ــاری کووی ــا بیم ــه ب ــرای مقابل ب
ــن  ــان ســاکنان مناطــق اطــراف ای در می

شــرکت توزیــع شــد.
ایــن اقــدام همزمــان بــا روز جهانــی 
ــط  ــراد مرتب ــایی اف ــا شناس ــوالن و ب معل
بــا ایــن موضــوع در مناطــق مجــاور 

ایــران خــودرو صــورت گرفتــه اســت.
ــز  ــت نی ــر صم ــاون وزی ــا مع ــن صالحی نی محس
ــران  ــی ای ــروه صنعت ــل گ ــراه مدیرعام ــه هم ب
ــد و  ــوط تولی ــد از خط ــس از بازدی ــودرو پ خ
مرکــز تحقیقــات،  طراحــی و تکویــن محصــول 
ایــن شــرکت، در محــل بســته بنــدی ایــن اقــالم 
حضــور یافــت و از ایــن اقــدام خداپســندانه 

ــر کــرد. تقدی
عــالوه بــر بســته هــای بهداشــتی، افــراد معلــول 
نیازمنــد جامعــه محلــی ایــران خودرو شناســایی 
شــدند و بســته ویــژه ای شــامل ویلچــر در 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق ــار آن اختی
ابتــدای  از  خــودرو  ایــران  اســت،  گفتنــی 
شــیوع بیمــاری کرونــا، در حمایــت از کادر 
ــس  ــن آمبوالن ــه تامی ــدام ب ــور اق ــکی کش پزش
ــد گان،  ــتی مانن ــالم بهداش ــع اق ــه و توزی و تهی
بســته  همچنیــن  و  کــرده  شــیلد  و  ماســک 
هــای معیشــتی را بــرای شــهروندان ســاکن 
کمک هــای  عنــوان  بــا  محــروم  مناطــق 

مومنانــه تهیــه و توزیــع کــرده اســت.
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دهکده مهربانی، 

پناهگاه سگ های غرب 

تهران
منیــژه بازیــار : منطقــه 22 تهــران بــه دلیــل موقعیــت 
ــبی  ــتگاه مناس ــود زیس ــتانی خ ــی و کوهس ــی جنگل جغرافیای
بــرای ســگ هــای بــال صاحــب اســت .خصوصــا در بوســتان 
ــتر از  ــرپناه  بیش ــی س ــای ب ــگ ه ــع س ــر تجم ــی چیتگ جنگل

محله هاســت. دیگــر 
ــهرداری  ــن: ش ــتنی آنالی ــری دانس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
و  جمــع آوری  و  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای   22 منطقــه 
ــاه  ــان م ــتان، اب ــن بوس ــب ای ــگ های بالصاح ــداری س نگه
ــی« را در  ــده مهربان ــام »دهک ــه ن ــه ای ب ــال 1397 محوط س
ــرده  ــدازی ک ــر راه ان ــی چیتگ ــتان جنگل ــی بوس ــع غرب ضل
ــات از  ــان حیوان ــا کمــک گروه هــای محلــی حامی اســت و ب

ــد. ــداری می کن ــادار نگه ــودات وف ــن موج ای
ــر  ــزار مت ــه 17 ه ــک ب ــعت آن نزدی ــه وس ــز ک ــن مرک در ای
مربــع و بصــورت محصــور اســت  ازحــدود 450 قــالده ســگ 

نگهــداری میشــود.
ــا اقدامــات پیشــگیرانه  غذارســانی، امــداد ودرمــان همــراه ب
ــک  ــا کم ــات ب ــن اقدام ــی ای ــود و تمام ــام میش ــه انج روزان

ــرد. ــورت میگی ــات ص ــتداران حیوان ــان و دوس حامی
ــی  ــواد غذای ــو م ــا500 کیل ــن 400 ت در طــول 24 ســاعت بی
ــه  ــرد ک ــی گی ــرار م ــا ق ــگ ه ــرف س ــورد مص ــف م مختل
ــود،  ــی ش ــن م ــردم تامی ــوی م ــی از س ــواد غذای ــه م هزین
ــی  ــا( بخش ــاپ ه ــت ش ــا )پ ــه ه ــی از مجموع ــه برخ البت
ــه  ــن مجموع ــرای  ای ــک( را ب ــذای خش ــذا ها)غ ــن غ از ای

ــد . ــی کنن ــم م فراه
ــرد  ــرار میگی ــتفاده ق ــورد اس ــتر م ــه بیش ــی ک ــواد غذای م
شــامل اســتخوان، اســکلت مــرغ، نــان خشــک، نــان باگــت و 
ماکارونــی وغــذای خشــک .... کــه بــه ایــن مجموعــه اهــدا 

مــی شــود.
در واحــد درمــان نیــز حامیــان پرســتار و یــا آشــنا بــا 
ــار و  ــای بیم ــگ ه ــار س ــه تیم ــه ب ــتند، ک ــکی هس دامپزش

مراقبــت از ســگ هــای عقیــم شــده مــی پردازنــد.
ــود  ــازی  وج ــم س ــه  عقی ــژه ای ب ــگاه وی ــز ن ــن مرک در ای
ــد  ــش از ح ــش بی ــاهد افزای ــا ش ــن روزه ــه ای ــرا ک دارد چ
ــه  ــتیم ب ــور هس ــف کش ــق مختل ــا در مناط ــگ ه ــور س حض
ــرل جمعیــت ســگ  ــرای کنت ــم ســازی ب ــن منظــور عقی همی
ــرد کــه خوشــبختانه  ــدون صاحــب صــورت مــی گی هــای ب
شــهرداری منطقــه22 خــودرو ســیار بــرای اتــاق عمــل ایــن 
ــت . ــرار داده اس ــده ق ــکان دهک ــار پزش ــا در اختی ــگ ه س

بــه گفتــه پزشــکان عقیــم ســازی بــرای ســگ هــای مــاده 
ســن بــاال، باعــث کاهــش ســرطان پســتان وکاهــش عفونت 
هــای رحمــی مــی شــود؛ همچنیــن طــول عمرشــان 
ــوان را از  ــوی حی ــزش م ــد و ری ــی کن ــدا م ــش پی افزای

ــرد . بیــن مــی ب
 در مــورد ســگ هــای نــر نیــز عقیــم ســازی باعــث ســالمت 

حیــوان و افزایــش طــول عمر آن میشــود.
ــا و  ــرم ه ــواع س ــامل ان ــاز نیزش ــورد نی ــی  م ــالم درمان اق
ــواع  ــد و گاز اســتریل وان قطــره هــای چشــم پزشــکی ،بان
ــد  ــی و ض ــای تقویت ــاز  ، داروه ــورد نی ــای م ــول ه آمپ
انــگل و غیــره همــه  و همــه از ســوی خیرین حیواندوســت 

ــن میشــود. تامی
ــه  ســگ هــای جمــع آوری شــده از ســطح منطقــه  روزان
ــای  ــه ه ــوندوپس از معاین ــل میش ــگاه منتق ــن پناه ــه ای ب

ــد. ــرار میگیرن ــازی  ق ــم س ــت عقی ــه در نوب اولی
ــات از  ــان حیوان ــط زیســت و حامی ــه محی ــدان ب ــه من عالق
ــن  ــه ای ــقانه ب ــود عاش ــص خ ــر تخص ــا ب ــری و بن ــر قش ه

ــد. ــی کنن ــت م ــد خدم ــات خداون مخلوق
ــه)  ــر هفت ــای آخ ــم روزه ــت ه ــوان دوس ــهروندان حی ش
ــه ایــن پناهــگاه مــی  ــد ب ــرای بازدی پنجشــنبه و جمعــه ( ب
ــه  ــت ب ــای خود،محب ــک ه ــدای کم ــن اه ــد و ضم آین

ــد. ــی آموزن ــود م ــدان خ ــه فرزن ــات رو ب حیوان
ــک  ــه کم ــتند ک ــی هس ــراد مذهب ــن اف ــن مراجعی در بی
ــود  ــی خ ــول دین ــا اص ــر ب ــا مغای ــه تنه ــات را ن ــه حیوان ب
ــن  ــزرگان دی ــای ب ــه ه ــه توصی ــاره ب ــا اش ــه ب نمیدانندبلک
ــازی در  ــگ س ــه فرهن ــات، ب ــا حیوان ــی ب ــورد مهربان درم

ــد. ــی پردازن ــه م ــن زمین ای
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تابستان 97

مســئولیت اجتماعی ایجاب می کند در شرایط 
کنونی هیچ کارگری اخراج نشود

عالء میر محمد صادقی در گفت وگو با»مدیریت مسئولیت اجتماعی«:

ــه  ــت ک ــی اس ــرکت ها« اصطالح ــی ش ــئولیت اجتماع »مس
از دهــۀ نــود میــالدی بــه صــورت گســترده، بــا آزادســازی 
اقتصــاد و شــکاف عمیقــی کــه میــان نقش هــای اجتماعــی 
ــد.  ــد آم ــود، پدی ــده ب ــاد ش ــرکت ها ایج ــادی ش و اقتص
ــل از  ــه قب ــود؛ چراک ــه می نم ــاز بیگان ــه در آغ ــن نظری ای
ــادی  ــای اقتص ــه جنبه ه ــاً ب ــاری صرف ــرکت های تج آن ش
توجــه  ســود حداکثــری  و کســب  فعالیت هــای خــود 
ــرای  ــدون بازگشــت ســود ب ــه ب ــد و َصــرف هزین می  کردن
ــود. اساســاً فعالیــت و تصمیمــات  آن هــا غیرقابــل تصــور ب
ــه را در  ــتقیم جامع ــا غیرمس ــتقیم ی ــور مس ــرکت ها به ط ش
ــاد،  ــت، اقتص ــط زیس ــامل محی ــه ش ــترده ک ــی گس مفهوم
فرهنــگ، ارزش هــا، آداب و رســوم و ... می شــود، تحــت 
ــول  ــا اص ــق ب ــد مطاب ــرکت بای ــد و ش ــرار می ده ــر ق تأثی
مســئولیت  خســارت،  جبــران  اصــل  قبیــل  از  حقوقــی 

خســارات وارده بــر اجتمــاع را متحمل شــود. در نگاه اول، 
ــه شــرکت  ــن مســئولیت هزینه هــای ســنگینی را ب شــاید ای
بــار کنــد، ولــی در درازمــدت حداقــل تأثیــری کــه دارد، 
زمینــۀ شــهرت تجــاری، افزایــش مشــتری و بهــره وری 
ــه  ــوم ب ــن مفه ــران ای ــازد. در ای ــم می س ــرکت را فراه ش
دالیلــی کــه در مصاحبــه ذکــر شــده اســت هنــوز تعریــف 
درســت و مشــخصی نــدارد و اجــرای مســئولیت اجتماعــی 
را بــه اشــتباه انجــام کار خیــر مــی داننــد. بــه همیــن دلیــل 
و بــرای بررســی ایــن موضوع»رســانه مســئولیت اجتماعــی« 
ــی و  ــاق بازرگان ــو ات ــرد، عض ــروزان ف ــن ف ــر حس ــا دکت ب
ــت  ــط زیس ــدار، محی ــعه پای ــیون توس ــس کمیس ــب رئی نای
ــن  ــل ای ــه ماحص ــه در ادام ــرده ک ــو ک ــت وگ و آب گف

ــد: گفــت وگــو را مــی خوانی
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*»مســئولیت اجتماعی« در اتاق بازرگانی ایران به 
چه شکلی موضوعیت دارد؟

مهــم تریــن مســئولیت اجتماعــی کــه اتــاق بازرگانــی دارد 
تشــویق ســرمایه داران بــرای کمــک بــه مــردم اســت.
ــه  ــران جامع ــوق بگی ــران و حق ــی کارگ ــرایط کنون در ش
ــود  ــت خ ــن معیش ــه تأمی ــدی در زمین ــای ج ــش ه ــا چال ب
مواجــه هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه اغلــب کارخانــه 
ــا  ــی ب ــن الملل ــای بی ــم ه ــا و تحری ــل کرون ــه دلی ــز ب ــا نی ه
ــی  ــی نم ــه راحت ــتند و ب ــه هس ــدی مواج ــای ج ــش ه چال
ــه همیــن  تواننــد حقــوق کارگــران خــود را تأمیــن کنند.ب
ــان  ــه صاحب ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــه اصلــی ات دلیــل توصی
ــکان  ــا آنجــا کــه ام ــن اســت کــه ت ــاف ای مشــاغل و اصن
ــد و حتــی المقــدور  دارد کارگــران خــود را اخــراج نکنن
حقــوق آنهــا بــه موقــع پرداخــت شــود.حتی اگــر کارگران 
ــن  ــا ای ــی کارفرم ــد توانای ــد در ح ــت وام کردن درخواس
وام پرداخــت شود.خوشــبختانه تاکنــون ایــن اتفــاق در 
کشــور رخ داده و بخــش خصوصــی تعهــدات خــود را بــه 
داده  انجــام  خوبــی 

است.نکته 
دیگری 

اتــاق  کــه 

ــی روی  ــئولیت اجتماع ــتای مس ــران در راس ــی ای بازرگان
ایــن اســت کــه صاحبــان مشــاغل و  تأکیــد دارد  آن 
ــود  ــت خ ــت نخس ــد« را در اولوی ــوع »تولی ــاف موض اصن
قــرار بدهنــد و همــه تــالش خــود را بــرای تقویــت تولیــد 
ــی  ــه صورت ــی اگــر شــرایط ب در کشــور انجــام بدهند.حت
اســت کــه میــزان فــروش محــدود شــده اســت امــا تولیــد 
همچنــان بــا قــدرت وجــود داشــته باشــد.در شــرایط 
ــا و شــرکت  ــه ه ــی محصــوالت بســیاری از کارخان کنون
هــای تولیــدی در انبارهــا باقــی مانــده و بــه فــروش 
ــان  ــد همچن ــد بای ــن وجــود چرخــه تولی ــه اســت.با ای نرفت
ــه  ــن توصی ــه ای ــه بدهد.البت ــود ادام ــه کار خ ــدرت ب ــا ق ب
دربــاره کســبه نیــز وجــود دارد و کســبه هــا  بایــد تــا آنجــا 
کــه امــکان دارد بــا درک شــرایط اقتصــادی موجــود 
جامعــه مالحظــات خاصــی بــرای مــردم در نظــر بگیرنــد.

*اتاق بازرگانی نسبت به وضعیت نامناسبت اقتصادی 
کارگران و طبقات ضعیف چه تدابیری در راستای 

مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته است؟
ــواده  ــه خان ــرده ک ــالم ک ــت اع ــت دول ــه نخس در مرحل
هایــی کــه بــا مشــکالت معیشــتی و بیــکاری مواجــه 
شــده انــد وام پرداخــت خواهــد کــرد و ایــن وام هــا 
نیــز بــه شــکل هــای مختلــف پرداخــت شــده اســت.
ــه موقــع  اتــاق بازرگانــی تأکیــد زیــادی روی پرداخــت ب
حقــوق کارگــران و حقــوق بگیــران توســط کارفرمایــان 
دارد و در ایــن زمینــه تدابیــر جــدی در نظــر گرفتــه اســت. 
ــان  ــرای کارفرمای ــهیالتی ب ــه تس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــته  ــکان داش ــه ام ــا ک ــا آنج ــه ت ــده ک ــه ش ــر گرفت در نظ
ــد. خوشــبختانه  باشــد نیروهــای هــا خــود را اخــراج نکنن
همــکاری خوبــی نیــز بیــن کارفرمایــان و اتــاق بازرگانــی 
ایــران در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.به نظــر مــی رســد 
ایــن وضعیــت تــا زمانــی کــه بــرای درمــان کرونــا داروی 
ادامــه  باشــد در کشــور  نشــده  قطعــی کشــف 
ــت در  ــن وضعی ــه ای خواهــد داشــت. البت
اغلــب کشــورهای جهــان وجــود داشــته 
و در اغلــب جوامــع کارگــران و طبقــه 
ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــف جامع ضعی
ــدی در  ــای ج ــش ه ــا چال ــا ب کرون
زمینــه وضعیــت اقتصــادی خــود 

ــد. مواجــه شــده ان
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*اتاق بازرگانی چه تدابیری 
برای جلوگیری از تأثیر تحریم 
ها روی وضعیت معیشتی مردم 

اندیشیده است؟
تحریــم  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ــل  ــه دلی ــتر ب ــی بیش ــن الملل ــای بی ه
شــده  اتخــاذ  سیاســی  تصمیمــات 
اتــاق  دلیــل  همیــن  بــه  و  اســت 
ایــن  در  زیــادی  نقــش  بازرگانــی 
دیگــر  اســت.نکته  نداشــته  زمینــه 
هــا  تحریــم  شــرایط  در  اینکــه 
وجــود  نیــز  دیگــری  بازارهــای 
بایــد  خصوصــی  بخــش  و  دارد 
ــردن  ــدا ک ــود را روی پی ــز خ تمرک
ــا  ــن بازاره ــا ای ــراوده ب ــراری م و برق
در  کــه  اســت  ایــن  کند.واقعیــت 
ــن  ــم هــای بی ــر تحری ســال هــای اخی
المللــی فشــار زیــادی روی بخــش 
بخــش  و  کــرده  وارد  خصــوص 
ــدی  ــای ج ــش ه ــا چال ــوص ب خص
در زمینــه مــراودات اقتصــاد خــود 
تحریم هــای  اســت.  بــوده  مواجــه 
یــک جانبــه آمریــکا علیــه مــردم 
ایــران در ســال های گذشــته بارهــا 

ــر  اجرایــی شــده و در یــک ســال اخی
نیــز مــا شــاهد مــوج جدیــدی از ایــن 
همیــن  بــه  بوده ایــم.  محدودیت هــا 
ــه نیســتیم و  ــا تحریــم بیگان دلیــل مــا ب
دارای تجربــه هســتیم. مــردم و فعــاالن 
حــدی  تــا  توانســته اند  اقتصــادی 
خــود را بــا شــرایط جدیــد تطبیــق 
ــه  ــات ب ــه ثب ــی ک ــد و در صورت دهن
وجــود آمــده در اقتصــاد حفــظ شــود 
برنامه هایــی  آینــده  بــرای  می تــوان 
جدیــد داشــت. بنــده معتقــدم دوره 
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــم زمان تحری
ــرای  ــب ب ــت مناس ــک فرص ــا ی ــه م ب
نفــت  پــول  بــه  وابســتگی  کاهــش 
بدهــد. در ایــن زمــان می تــوان بــه 
و  نفتــی  غیــر  صــادرات  گســترش 
افزایــش تولیــد فکــر کــرد و همانطــور 
ــانه هایی  ــته نش ــای گذش ــه در ماه ه ک
از ایــن اتفــاق دیده ایــم ایــن رونــد 
ــدا  ــه پی ــز ادام ــده نی ــد در آین می توان
ــد  ــران نبای ــد. بخــش خصوصــی ای کن
ــی  ــورهای خارج ــم کش ــر تصمی منتظ
ــالش  ــته ت ــای گذش ــد.ما در ماه ه باش
کرده ایــم کــه بازارهــای صادراتــی 
خــود را حفــظ کنیــم. آمارهــا نیــز 

در  مــا  صــادرات  می دهــد  نشــان 
اخیــر  ماه هــای  در  و  ســال گذشــته 
ــد  ــن رون ــم ای حفــظ شــده و امیدواری
فعــاالن  از  بســیاری  یابــد.  ادامــه 
بخــش خصوصــی عالقمنــد هســتند 
کنــار  در  پررنگ تــر  حضــور  بــا 
دولــت قــرار بگیرنــد و ســرمایه های 
ســمت  بــه  را  خــود  ســرگردان 
اقتصــادی  توجیــه  کــه  طرح هایــی 
برخــی  و  کننــد  هدایــت  دارنــد 
ــازه  ــه اج ــی ک ــای غیرکارشناس نگاه ه
فعالیــت بــه آن هــا نمی دهــد را از ســر 
ــزرگ  ــردارد. تحقــق تحــوالت ب راه ب
در راســتای اقتصــاد کشــور و توســعه 
صنایــع نیازمنــد ایــن اســت کــه دولــت 
مشــورت  از  گیری هــا  تصمیــم  در 
بخــش خصوصــی بهره منــد شــود و 
جلســات بیشــتری بــا ســرمایه گــذاران 
پیشکســوتان  و  خصوصــی  بخــش 
بخــش صنعــت و بازرگانــی داشــته 
ــه پیشــنهاد های آن هــا گــوش  باشــد. ب
ــا  ــرات آن ه ــا نظ ــتا ب ــم راس ــد و ه ده
ــک  ــدون ش ــر را بگیرد.ب ــم آخ تصمی
ــت  ــن شــرایطی احتمــال موفقی در چنی

باالتــر خواهــد رفــت.
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کودکان کار 

ویترینی برای 

مسئولیت اجتماعی

به بهانه روز جهانی کودکان کار؛

میــالد تکســیبی: براســاس اعــالم ســازمان هــای 
بیــن المللــی و بــرای حمایــت از کــودکان کار 
بیســت  بــا  ژوئــن مصــادف  روز دوازدهــم  
ــی  ــام روز جهان ــه ن ــال ب ــر س ــرداد ه و دوم خ
ــده  ــذاری ش ــام گ ــودکان کار ن ــت از ک حمای
ــن 120  ــی بی ــای جهان ــاس آماره ــت.بر اس اس
ــال  ــا 14 س ــن 5 ت ــودک بی ــون ک ــا 150 میلی ت
در سراســر جهــان مجبورنــد بــه جــای تحصیــل 
ــی کار  ــازمان جهان ــواده باشند.س ــان آور خان ن
ــدان  ــر، فق ــودکان کار را فق ــود ک ــل وج دالی
حمایــت هــای اجتماعــی و ناکارآمــدی برخــی 
بــرای  خدمــات  ارائــه  تضمیــن  در  جوامــع 
تحصیــل کــودکان تــا حداقــل ســن تعییــن 

ــد. ــی کن ــوان م ــده عن ش
این در حالی است که آخرین آماری 

که از کودکان کار در ایران منتشر 
شده توسط مرکز آمار وزارت کار 

اســت که از وجود نیم میلیون کودک 
کار با توجه به بررســی ها در سال هزار 

وسیصد و نود شش خبر داده است.
البتــه دربــاره کــودکان کار در ایــران آمارهــای 
ــس  ــاری، رئی ــود دارد.فخ ــی وج ــد و نقیض ض

ــداد  ــه تع ــاره ب ــا اش ــران ب ــهر ته ــورای ش ــی ش ــه اجتماع کمیت
کــودکان کار و غیرممکــن بــودن تخمیــن آمــار دقیــق از آنــان  
ــون نفــر  ــران را در حــدود ســه میلی ــزان کــودکان کار در ای می
قلمــداد مــی کند.بــا ایــن وجــود و بــا توجــه بــه اینکــه کــودکان 
ــه آمــار دقیقــی در  ــد امــکان ارائ کار هیــچ ثبــت هویتــی ندارن
ــناختی،کودکان  ــه ش ــر جامع ــدارد.از منظ ــود ن ــه وج ــن زمین ای
ــد  کار در ایــران در وضعیــت رهاشــدگی اجتماعــی قــرار دارن
ــاره آنهــا صــورت نمــی  ــه مدیریتــی سیســتمی درب و هیــچ گون
ــرض  ــودکان کاردر مع ــب ک ــز اغل ــل نی ــن دلی ــه همی ــرد. ب گی
ــن  ــرار دارند.اغلــب ای ــاال ق ــا ریســک ب ــاک و ب مشــاغل خطرن
ــن  ــه همی ــد و ب ــره ندارن ــای الزم به ــوزش ه ــودکان از آم ک
دلیــل از ســنین کودکــی ناهنجــاری هــای اجتماعــی را از 

ــد. ــی کنن ــک لمــس م نزدی
شــاید نمونه بارز مشاهده کودکان کار در سر 

چهارراه ها و تقاضا برای پاک کردن شیشــه اتومبیل 
شــهروندان باشد. اما این تنها ظاهر قضیه است و 

بســیاری از کودکان کار در ایران با دردها و رنج 
هایی مواجه هســتند که در  زیرالیه های اجتماعی 

پنهان مانده است.
ــودکان کار در  ــه ک ــه وارد چرخ ــری ک ــودکان پس ــب ک اغل
ایــران مــی شــوند پــس از مدتــی در مســیر بزهــکاری قــرار مــی 
ــاق  ــونت و قاچ ــکل خش ــه ش ــوارد ب ــب م ــه در اغل ــد ک گیرن
ــاره  ــروز مــی دهــد. ایــن وضعیــت درب مــواد مخــدر خــود را ب
دختــران کار متفــاوت اســت و ایــن دختــران بــا توجــه بــه ســن 
و زیبایــی کــه دارنــد بــا چالــش هایــی ماننــد کــودک آزادی و 
تــن فروشــی مواجــه مــی شــوند.اتفاقاتی کــه تــا پایــان زندگــی 
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ــود و در  ــد ب ــراه خواه ــا هم ــا آنه ــراد ب ــن اف ای
بزرگســالی خــود را بــه صــورت جــرم و جنایــت 
ــه  ــد.در نتیج ــی ده ــان م ــر نش ــنگین ت ــای س ه
ــوزش و  ــودکان آم ــن ک ــه در ای ــای اینک ــه ج ب
ــه شود،خشونت،احســاس  ــح نهادین تربیــت صحی
رهــا شــدگی،بزهکاری و جــرم و جنایــت هــای 
خیابانــی نهادینــه مــی شــود.از ســوی دیگــر 
اغلــب کــودکان  کار در ایــران  ازبهداشــت، 
بی بهره انــد.  اولیــه  آزادی هــای  و  تفریــح، 
بســیاری از ایــن افــراد بــه دلیــل اینکــه در محیــط 
هــای پرخطــر زندگــی مــی کننــد در بزرگســالی 
وارد بــازی هــای خطرنــاک ماننــد قاچــاق مــواد 
ــری مســلحانه مــی شــوند. ــی درگی مخــدر و حت
اغلــب ایــن کــودکان تــا پایــان عمــر خــود 
از عواقــب بهداشــتی ناشــی از فقــر، اســتثمار 
جنســی، آســیب ذهنــی، عــدم رشــد عاطفــی 
و... رنــج مــی برنــد.در چنیــن شــرایطی در یــک 
ــبت  ــهروندان نس ــدام از ش ــر ک ــا ه ــه پوی جامع
ــد.  ــی دارن ــئولیت اجتماع ــودکان کار مس ــه  ک ب
شــاید یکــی از مهــم تریــن ویتریــن هــای تحقــق 
مســئولیت اجتماعــی در یــک جامعــه توجــه 
شــهروندان بــه زندگــی کودکانــی اســت کــه بــه 
اراده خــود وارد چرخــه نامناســب زندگــی نشــده 
انــد.از ســوی دیگــر مســئوالن جامعــه نســبت بــه 

ــد. ــتقیم دارن ــئولیت مس ــودکان کار مس ک
چالــش کودکان کار در جامعه ما تنها با 

رویکردهای سیستمی و ساختاری مرتفع 
می شــود و نه با اقدامات سطحی که 

تأثیر کوتاه مدت داشــته باشد. مهم ترین 
راهبردهای سیستمی نیز تالش برای 

تجمیع کودکان کار در مراکز آموزشی 
مخصــوص به آنها و نگهداری آنها در 

محیط هایی خالق و با نشــاط و آموزش 
حرفه و فن به آنها است.

مهــم  کــه  اســت  شــرایطی  چنیــن  در  تنهــا 
ــودکان  ــن ک ــی ای ــی و روان ــش ذهن ــن چال تری
کــه همــان »توجــه« اســت مرتفــع مــی شــود 
و چــه بســا از دل همیــن کودکانــی کــه ایــن 

روزهــا در ســر چهــارراه هــا 
از  ملتمســانه  و  ایســتند  مــی 
مــی  تقاضــا  شــهروندان 
خــودرو  شیشــه  کننــد 
تمیــز کننــد در  را  آنهــا 
نگهــداری  صــورت 
صحیــح  آمــوزش  و 
ــل  انســان هــای  تحصی
ای  نخبــه  و  کــرده 
بیایــد  وجــود  بــه 
ــرای  ــر ب کــه منشــأ اث
ــه  ــک جامع توســعه ی
بروند.بــه  شــمار  بــه 
همیــن دلیــل نیــز بایــد 
موضــوع رســیدگی بــه 
وضعیــت کــودکان کار 
در دســتور کار اصلــی 

اجتماعــی  مســئوالن 
بگیــرد. قــرار  جامعــه 
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در حالــی کــه ایــران از گذشــته تاکنــون دارای طبیعتــی متنوع 
ــش  ــا چال ــران ب ــت ای ــط زیس ــروز محی ــا ام ــوده ام ــی ب و غن
تصمیــم گیــری و تصمیــم ســازی مواجه اســت. ایــن در حالی 
اســت کــه کشــورهایی کــه از نظــر منابــع طبیعــی در درجــه 
ــوع  ــه موض ــری ب ــدی ت ــگاه ج ــد ن ــرار دارن ــن ق ــن تری پایی
محیــط زیســت دارد و در ایــن زمینــه بــه دســتآوردهای 
مهمــی دســت پیــدا کــرده انــد. بــه نظــر مــی رســد موضــوع 
ــران و  ــت در ای ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــئولیت اجتماع مس
کشــورهای توســعه یافتــه دارای تفــاوت هــای جــدی اســت. 
ــردی  ــم ف ــت ه ــط زیس ــوزه محی ــی در ح ــئولیت اجتماع مس
اســت و هــم گروهــی. بــا ایــن وجــود جامعــه ایــران در 

هــر دو مــورد بــا چالــش 
مواجــه  جــدی  هــای 
و  دلیــل  همیــن  اســت.به 
بررســی  و  تحلیــل  بــرای 
موضوع»مدیریــت  ایــن 
بــا  اجتماعــی«  مســئولیت 
بهــروز بهــزاد اکولوژیســت 
و رییــس کمیتــه تخصصــي 
شــرکت  زیســت  محیــط 
آب  منابــع  مدیریــت 
ــو  ــت وگ ــرو گف وزارت نی
ادامــه  در  کــه  کــرده 
ماحصــل ایــن گفــت وگــو 

را مــی خوانیــد:

*جایگاه »مســئولیت اجتماعی« در حوزه محیط 
زیست کجاست؟

ــت  ــط زیس ــای محی ــوزه ه ــه ح ــی در هم ــئولیت اجتماع مس
کاربــرد دارد. هــر فــردی در هــر کجــا کــه زندگــی مــی کند 
دارای مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه محیــط زیســت اســت.
موضــوع محیــط زیســت از جنبه هــای مختلف بــا موضوعات 
دیگــر متفــاوت اســت.محیط زیســت یــک مجموعــه درهــم 
آمیختــه اســت کــه هــدف اصلــی آن تکامــل اســت.این 
بخــش هــای درهــم آمیختــه نیــز بــه صــورت منســجم بــا هــم 
ــت  ــم حال ــی ه ــئولیت اجتماع ــه مس ــد.در نتیج ــی کنن کار م

فــردی دارد و هــم گروهــی. فــرد یــا گروهــی کــه در جامعــه 
زندگــی مــی کنــد در شــرایط مختلــف خــود را بــا مســئولیت 
اجتماعــی در زمینــه محیــط زیســت همــراه مــی بینــد و ایــن 
موضــوع بــا تاروپــود زندگــی وی در هــم تنیــده شــده اســت.
ــی  ــی م ــردی و گروه ــورت ف ــه ص ــز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــتگی ب ــتر بس ــوع بیش ــد.این موض ــته باش ــود داش ــد نم توان
ایــن دارد کــه مــا در چــه حــوزه ای از محیــط زیســت قصــد 
ــه  ــی ک ــان های ــه انس ــردی هم ــورت ف ــه ص ــت داریم.ب فعالی
در کــره زمیــن زندگــی مــی کننــد نســبت بــه منابــع طبیعــی 
ــد. ــئولیت دارن ــرار داده مس ــا ق ــار آنه ــد در اختی ــه خداون ک
ــی  ــد و هنگام ــی کنن ــه زندگــی م ــراد در جامع ــن اف ــه ای هم
کــه فــردی در یــک جامعــه 
دارای  کنــد  مــی  زندگــی 
مســئولیت گروهــی و همگانــی 

ــود. ــز خواهــد ب نی

*مهم ترین موانع تحقق 
مسئولیت اجتماعی در 

حوزه محیط زیست در 
ایران چیست؟

         دو مقوله»آگاهــی« 
و»آموزش« مهم ترین 
موانع تحقق مسئولیت 

اجتماعی در حوزه محیط زیســت در ایران هستند.
واقعیت این اســت که در جامعه ایران در سطح 
تصمیم گیران و تصمیم ســازان در حوزه محیط 

زیست آگاهی کافی وجود ندارد.

اتخــاذ مــی شــود در  بــه همیــن دلیــل تصمیماتــی کــه 
عــدم  نیســت.این  زیســت  محیــط  مصلحــت  چارچــوب 
آگاهــی نیــز بــه محیــط زیســت آســیب خواهــد زد. هنگامــی 
ــط  ــه محی ــص الزم در زمین ــی و تخص ــردی از آگاه ــه ف ک
ــم  ــن حــوزه تصمی ــاره ای ــا درب زیســت برخــوردار نیســت ام
گیــری مــی کنــد بایــد منتظــر پیامدهــای ناگــوار چنیــن 

چالش های اقتصادی موضوع محیط زیست را در 
اولویت های بعدی قرار داده است

بهروز بهزاد در گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:
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زیســت  محیــط  بــرای  تصمیماتــی 
باشیم.متأســفانه در ســال هــای گذشــته 
زیــادی  ضربــه  اتفــاق  ایــن  از  مــا 
خــورده ایــم. آگاهــی بــا آمــوزش 
ــاره  ــی درب ــی آید.آگاه ــت م ــه دس ب
ــن  ــنین پایی ــد از س ــت بای ــط زیس محی
ــن  ــه س ــه ب ــردی ک ــا ف ــود ت ــاز ش آغ
بالندگــی مــی رســد و بــه جایــگاه 
ــا  ــد ب ــد بتوان ــی رس ــری م ــم گی تصمی
آگاهــی کامــل دربــاره اهمیــت محیــط 
زیســت تصمیــم گیــری کند.بــدون 
شــک اگــر چنیــن اتفاقــی رخ مــی داد 
مــا بــا وضعیــت کنونــی دربــاره محیــط 
زیســت مواجــه نبودیــم.در کشــورهای 
ــه  ــئوالنی ک ــب مس ــه اغل ــعه یافت توس
تصمیــم  زیســت  محیــط  دربــاره 
گیــری مــی کننــد از آگاهــی و دانــش 
برخــوردار  زمینــه  ایــن  در  کافــی 
هســتند.این رویکــرد از نــوع اظهــار 
ــاره محیــط زیســت  نظرهایــی کــه درب
ــت.به  ــخص اس ــد مش ــی دهن ــام م انج
ــی و  ــوع آگاه ــل دو موض ــن دلی همی
ــه ای  ــورت پای ــه ص ــد ب ــوزش بای آم
ــرد  ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــه م در جامع
ــم  ــاهد تصمی ــی ش ــطوح عال ــا در س ت

ــاره  ــری هــای علمــی و منطقــی درب گی
ــیم. ــت باش ــط زیس محی

*در یک مقایسه تطبیقی بین 
مسئولیت اجتماعی در حوزه 

محیط زیست در ایران و 
کشورهای توسعه یافته انجام چه 

تفاوت هایی را مشاهده می کنید؟
مهــم تریــن تفــاوت در ایــن زمینــه، 
مســئوالن  نســبی  آگاهــی  عــدم 
در  اقتصــادی  و  اجتماعی،سیاســی 
ــت.برخی  ــت اس ــط زیس ــوع محی موض
از مســئوالن کشــور بــه عنــوان یــک 
موضــوع لوکــس بــه محیــط زیســت 
ــا  ــد م ــرادی مانن ــد و اف ــی کنن ــگاه م ن
کــه در حــوزه محیــط زیســت فعالیــت 
مــی کنیــم را بــه »غربزدگــی« متهــم 
مــی کنند.ایــن در حالــی اســت کــه 
ــوزه  ــون آم ــیار دورتاکن ــته بس از گذش
ایرانیــان  فرهنگــی  و  تمدنــی  هــای 
همــواره بــه ســازگاری و احتــرام بــه 
ــد کــرده اســت.از ســوی  طبیعــت تأکی
ــادی  ــوری زی ــای جان ــه ه ــر گون دیگ
در گذشــته در آســیا وجــود داشــته انــد 

ــن  ــان از بی ــرور زم ــه م ــه ب ک
ــود  ــران وج ــان در ای ــا همچن ــه ،ام رفت
ــی  ــه م ــود ادام ــات خ ــه حی ــد و ب دارن
جانــوران  ایــن  بــارز  دهند.نمونــه 
خــر  کوتاه،گــوره  پــوزه  تمســاح 
اســت  ایرانــی  ایرانــی و گــوزن زرد 
ایــران  طبیعــت  در  همچنــان  کــه 
زندگــی مــی کنند.متأســفانه در ســال 
ــای  ــش ه ــل چال ــه دلی ــته ب ــای گذش ه
ــور  ــه در کش ــادی ک ــی و اقتص اجتماع
وجــود داشــته موضــوع محیــط زیســت 
بــه یــک موضــوع فرعــی و در اولویــت 
ــن  ــل شــده اســت. ای ــدی تبدی ــای بع ه
در حالــی اســت کــه پتانســیل بــاالی 
شــرایطی  توانــد  مــی  ایــران  طبیعــی 
را فراهــم کنــد کــه موضــوع محیــط 
اولویــت  از  دوبــاره جزئــی  زیســت  
قــرار  ایــران  جامعــه  نخســت  هــای 
ــت  ــرایطی اس ــن ش ــا در چنی بگیرد.تنه
ــئوالن  ــد مس ــی ش ــوان مدع ــی ت ــه م ک
جامعــه مــا نســبت بــه کشــورهای دیگــر 
در زمینــه محیــط زیســت از آگاهــی 

هســتند. برخــوردار  باالتــری 
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منشور مسئولیت اجتماعی همراه اول
دانســتنی آنالیــن: ســازمان ها، نهاد هــا و بنگاه هایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد 
ــوری را  ــا منش ــی ی ــط مش ــود خ ــی« خ ــئولیت اجتماع ــه »مس ــل ب ــتای عم ــراه اول در راس ــرکت هم ش
ــن  ــاس ای ــر اس ــود را ب ــازمانی خ ــت های کاری و س ــز، سیاس ــن مراک ــی از ای ــد. برخ ــف کرده ان تعری
خــط مشــی انتخــاب و اجــرا مــی کننــد. امــا در برخــی دیگــر، عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد 

ــد. ــی می مان ــعار باق ش

ــد.  ــی ده ــر م ــورها را بازنش ــن منش ــی، ای ــی بخش ــانی و آگاه ــدف اطالع رس ــا ه ــن ب ــتنی آنالی دانس
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعــاِی خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات 
ــکار  ــه اف ــازمان، ب ــرای س ــده ب ــف ش ــی تعری ــئولیت اجتماع ــور مس ــاس منش ــر اس ــت گذاری ب و سیاس

ــود. ــذار می ش ــی واگ عموم

آنالیــن:  دانســتنی  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران همــراه اول )بــه 
اختصــار: IR-MCI( نخســتین و بزرگتریــن اپراتــور 
در  پرســرعت  اینترنــت  و  همــراه  تلفــن  شــبکه 
ــه  ــس از عرض ــ .ش. پ ــال 1389 ه ــت.  در س ایراناس
ــورس  ــازار فراب ــود در ب ــهام خ ــد از کل س 5 درص
ایــران از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییــر 
ــال 1391 در  ــاً در س ــی داد و نهایت ــخصیت حقوق ش
شــرکت بــورس اوراق بهــادار ایــران پذیرفتــه شــده  

ــت. اس
چشــم انداز  تحقــق  راســتای  در  اول  همــراه 
راهبــردی  اهــداف  تحقــق  جهــت  نیــز  و  خــود 
ــای  ــه فرآینده ــه ب ــا توج ــی اش، ب ــئولیت اجتماع مس

فعالیت هــای  موجــود،  ارزیابــی  و  تصمیم گیــری 
مســئولیت اجتماعــی اش را ذیــل ایــن محورهــای 

اســت: کــرده  تعریــف  ســه گانه  
ــم  ــت )اع ــرینگ: حمای ــری و اسپانس حمایتگ
 )… و  هدیــه  اطالع رســانی،  مالــی،  حمایــت  از 
مجموعه هــا  ســایر  توســط  کــه  فعالیت هایــی  از 
انجــام  و…(  نهادهــا  ســازمان ها،  )شــرکت ها، 

. ند می شــو
کــه  اقداماتــی  بشردوســتانه:  فعالیت هــای 
ــام  ــاران انج ــدان و بیم ــه نیازمن ــک ب ــدف کم ــا ه ب

. ند می شــو
ــا هــدف حفــظ  ــط زیســت: اقداماتــی کــه ب محی

ــوند. ــام می ش ــی انج ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس محی
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*دستاوردهای همراه اول: جایزه ملی 
شرکت تحول آفرین برتر در هفتمین 
همایش ملی مدیران فناوری اطالعات

- رتبــه یــک در بهــره وری کل عوامــل ارتباطــات و 
مخابــرات در بیســت و دومیــن رتبــه بنــدی شــرکت 

هــای برتــر ایــران
ارائــه محصــول  بــه دلیــل  - جایــزه ملــی فــاب 
ابــری دسترســی چندگانــه« در هفتمیــن  »پلتفــرم 
همایــش ملــی ارزش آفرینــی کســب و کارهــای 

تعاملــی و پلتفــرم هــا
- تندیــس زریــن »جایــزه ملــی مدیریــت مالــی 
مدیریــت  ملــی  در دهمیــن دوره جایــزه  ایــران« 

مالــی ایــران

دو  هــای  همــکاری  نشســت  در  تقدیــر  لــوح   -
ــات  ــر و وزارت ارتباط ــالل احم ــت ه ــه جمعی جانب

فنــاوری اطالعــات و 
-رتبــه نخســت »خدمــات تلفــن همــراه« در ارزیابــی 

و رتبــه بنــدی اپراتورهــای ارتباطــی
- تندیــس زریــن ســرآمدی در هشــتمین دوره آییــن 

تقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران
در  ای«  رســانه  ارتباطــات  در  »برتــری  لــوح   -
پانزدهمیــن دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط 

عمومــی
در  اجتماعــی«  مســؤولیت  در  »برتــری  نشــان   -
پانزدهمیــن دوره ســمپوزیوم بیــن المللــی روابــط 

عمومــی

* آخرین اقدامات
حمایت از اقدامات و 

رویدادهای ورزشی:
تیــم ملی فوتبال امید ایران

موسابقات لیگ برتر فوتبال 
کشور

مســابقات کبدی قهرمانی جوانان 
جهان

دومین دوره مســابقات بین المللی 
اسکواش

بدمینتون فدراسیون 

حمایت از رویدادهای هنری، 
فرهنگی و مذهبی:

نمایشــگاه بین المللی کتاب
جشنواره فیلم کوتاه دانش 

آموزی
جشنواره شعر غدیر

موسیقی و تعزیه آزادمرد
مرکز رسانه قوه قضائیه

ایجاد بستر USSDجهت جلب 
مشارکت مردم در راستای 
کمک به بازسازی عتبات 

عالیات

حمایت از رویدادهای علمی 
و تخصصی:

کارگاه نظریه اطالعات و 
مخابرات

انجمن رمز ایران
بوت کمپ اینترنت اشیاء

مسابقه ره نشان
رویداد کارآفرینی ویتا

تیم رباتیک مدرسه دانش
همایش سراسری بالک چین

کنگــره بین المللی آینده پژوهی
لیگ اینترنت اشیاء

حمایت مالی از ســمینار نقشه 
5G گذار به

ITU کمیتــه راهبری مرکز تعالی
رویداد یلدای کارآفرینان 

استارتاپی
کنفرانس مهندسی کامپیوتر

رویداد گردشگری الکترونیک

اقدامات خیریه و بشردوستانه:
حمایت از ســیل زدگان استان 

های لرستان، خوزستان، گلستان 
و سیستان و بلوچستان

حمایت از خیریه محسنین
حمایت از طرح محســنین کمیته 

امداد امام خمینی)ره(
حمایت از پویش مشــق احسان 

بــه منظور تهیه و توزیع لوازم 
التحریر بین کودکان مناطق 

محروم
ایجاد بســتر USSD جهت جلب 

مشارکت مردم در نوسازی 
مدارس مناطق محروم

ایجاد بستر USSDجهت جلب 
مشارکت مردم در راستای 
کمــک به کمیته امداد امام 

خمینی)ره(

تهیه و تنظیم :شهرام بهرامی
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مسئولیت اجتماعی نباید اجازه بدهد از مسکن به 
عنوان کاالی سرمایه ای استفاده شود

بیت اهلل ستاریان در گفت وگو در گفت وگو با »رسانه مسئولیت اجتماعی«:

ــش  ــن چال ــم تری مســکن یکــی از مه
ــت و  ــران اس ــه ای ــروز جامع ــای ام ه
در مناســبات اقتصــادی و اجتماعــی 
جامعــه ایــران نقــش تعییــن کننــده 
ای پیــدا کــرده اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال هــای اخیــر نــرخ 
مســکن همــواره بــا فــراز و نشــیب 
و نوســان همــراه بــوده و فشــارهای 
ــل  ــردم تحمی ــه م ــادی را ب ــی زی روان
کنونــی  شــرایط  در  اســت.  کــرده 
بــا افزایــش مجــدد نــرخ ارز بــازار 

شــده  تالطــم  دچــار  نیــز  مســکن 
حلقــه  شــرایطی  چنیــن  اســت.در 
در  مســکن  بــازار  آشــفته  مفقــوده 
کشور»مســئولیت اجتماعــی« اســت. 
بــه  توانــد  مــی  کــه  رویکــردی 
ــان  ــه ســامانی هــا پای بســیاری از از ناب
بــرای  و  دلیــل  همیــن  بــه  بدهــد. 
تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت 
ــکن»مدیریت  ــازار مس ــی در ب اجتماع
اهلل  بیــت  بــا  اجتماعــی«  مســئولیت 
ســتاریان کارشــناس برجســته مســکن 

گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه 
ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی 

خوانیــد:
*»مسئولیت اجتماعی« در حوزه 

مسکن چه جایگاهی دارد؟آیا 
می توان با اتکا به »مسئولیت 

اجتماعی« مشکالت امروز مسکن  
را حل کرد؟

یکــی  مســکن  کنونــی  شــرایط  در 
و  اجتماعــی  مهــم  موضوعــات  از 
مختلــف  کشــورهای  در  اقتصــادی 
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جهــان اســت.به همیــن دلیــل نیــز مســکن یکــی از عوامــل 
ــوده  ــی ب ــوالت اجتماع ــا و تح ــاب ه ــذار در انق تأثیرگ
ــود  ــز وج ــران نی ــاب ای ــاره انق ــت درب ــن وضعی ــت. ای اس
داشــته اســت.بیش از نصــف اقتصــاد جوامــع مختلــف 
بــه شــکل هــای مختلــف بــه مســکن ارتبــاط دارد.اقتصــاد 
ایــران نیــز دارای چنیــن وضعیتــی اســت. نکتــه دیگــر 
اینکــه بخــش خصوصــی همــواره درموضــوع مســکن تأثیر 
ــود  ــه ن ــک ب ــی نزدی ــوده اســت. در شــرایط کنون گــذار ب
ــار بخــش  ــه در اختی ــار درصــد بخــش مســکن جامع وچه
ــش  ــه بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــرار دارد.ای ــی ق خصوص
ــه  ــرار دارد ک ــت ق ــار دول ــران در اختی ــاد ای ــی اقتص اصل
ــد. ــی کن ــتفاده م ــات آن اس ــت و گاز و متعلق ــع نف از مناب
ایــن ســخن بــه معنــای ایــن اســت کــه نــود درصــد منابــع 

اصلــی کشــور در اختیــار دولــت اســت و تنهــا ده درصــد 
ــاختار  ــرار دارد. در س ــی ق ــش خصوص ــار بخ آن در اختی
تصمیــم گیــری جامعــه توجهــی بــه بخــش خصوصــی 
کــه مســئولیت اجتماعــی بیشــتری احســاس مــی کنــد 
ــب  ــه اغل ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد. ای ــی گی ــورت نم ص
فعالیــت هــای بخــش خصوصــی در حــوزه مســکن اســت.
ســوال اینجاســت کــه متولــی بخــش خصوصــی در کشــور 
ــه بخــش خصوصــی  ــد نســبت ب ــاد بای کجاســت؟کدام نه
کــه مســئولیت اجتماعــی خــود را بهتــر و بیشــتر انجــام مــی 

ــد؟ ــئولیت کن ــاس مس ــد احس ده
*چرا بخش خصوصی احســاس مسئولیت بیشتری در 

زمینه مسئولیت اجتماعی دارد؟
 در حــدود شــصت و پنــج درصــد خانوارهــای جامعــه 

کنند.ایــن  مــی  فعالیــت  خصوصــی  بخــش  در  ایــران 
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــی اس در حال
مســکن فعالیــت مــی کنــد در شــاکله دولــت هیــچ ســهمی 
ــن  ــک وزارتخانه.ای ــت در ی ــک معاون ــز ی ــه ج ــدارد ب ن
ــت.این  ــازی اس ــکن و شهرس ــز وزارت مس ــه نی وزارتخان
ــران  ــاد ای ــی از اقتص ــدود نیم ــه در ح ــت ک ــی اس در حال
در حــوزه مســکن فعالیــت مــی کند.ســوال اینجاســت کــه 
کــدام بخــش از بانــک مرکــزی نســبت بــه حــوزه مســکن 
ــه دنبــال برطــرف کــردن مشــکالت  مطالعــه مــی کنــد و ب

ــاره  ــاد درب ــت؟آیا دروزارت اقتص ــکن اس ــوزه مس در ح
کنتــرل و برنامــه ریــزی در حــوزه مســکن تحقیقــات 
ــه  ــان ب ــا وزارت بهداشــت و درم ــرد؟ آی صــورت مــی گی
منشــأ بســیاری از بیمــاری هــای روانــی و رفتارهــای جــرم 
خیــز یعنــی مســکن توجــه مــی کند؟ایــن در حالــی اســت 
کــه مســکن از همــه عوامــل دیگــر در زمینــه افزایــش 
ــته  ــری داش ــگ ت ــش پررن ــور نق ــت در کش ــرم و جنای ج
اســت.هیچ کــدام از ایــن نهادهــای تصمیــم گیــر بــه 
موضــوع مســکن توجــه جــدی نمــی کننــد و تنهــا بخــش 
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خصوصــی اســت کــه بــه ایــن مســائل توجــه مــی کنــد و 
دارای برنامــه اســت. بخــش خصوصــی در حــوزه مســکن 
ــد. در نتیجــه  ــر فعالیــت مــی کن ــر و تخصصــی ت علمــی ت
ــا  ــراه ب ــت هم ــه دول ــبت ب ــی نس ــش خصوص ــت بخ فعالی

ــت. ــتری اس ــی بیش ــئولیت اجتماع مس

*راهکار شــما برای تقویت موضوع مسئولیت 
اجتماعی در حوزه مسکن چیست؟

ــخص  ــود را مش ــاد خ ــد اقتص ــا بای ــت م ــه نخس در مرحل
یــا  باشــد  خصوصــی  اســت  قــرار  آیــا  کــه  کنیــم 
ــت و  ــه نف ــای اینک ــه ج ــران ب ــردم ای ــتی.چرا م سوسیالیس
ــود  ــرمایه ای خ ــوان کاالی س ــه عن ــیمی را ب گاز و پتروش
قــرار بدهنــد مســکن را  بــه عنــوان کاالی ســرمایه ای خود 
ــت  ــی دول ــع اصل ــرار داده اند.بخــش خصوصــی در مناب ق
ــت  ــی اس ــن در حال ــت ندارد.ای ــت و گاز دخال ــی نف یعن
کــه دولــت همــواره نقدینگــی را در جامعــه افزایــش داده 
اســت.راهکار اساســی ایــن اســت کــه بایــد مــردم را آزاد 
گذاشــت کــه بــه جــای اینکــه از مســکن بــه عنــوان کاالی 
ــع  ــد از نفــت و گاز و دیگــر مناب ســرمایه ای اســتفاده کنن

ــده  ــوان کاالی ســرمایه ای اســتفاده کنند.بن ــه عن طبیعــی ب
ــت  ــش قیم ــرای کاه ــدت ب ــاه م ــه ای کوت ــدم برنام معتق
ــدت  ــاه م ــون در کوت ــت چ ــی نیس ــچ گاه عمل ــکن هی مس
ــد آن  ــرد و فراین ــن ک ــخصی را تعیی ــار مش ــوان معی نمی ت
را بــه اجــرا گذاشــت. موضــوع کاهــش مســکن برنامــه ای 
ــی 20 ســاله را می طلبــد کــه بایــد از ســوی بهتریــن  15 ال
کارشناســان ایــن حــوزه و همچنیــن مســئولینی کــه دارای 
تخصــص کافــی هســتند تدویــن شــود تــا تمامــی معیارهــا 
بــرای کاهــش قیمــت در ایــن حــوزه در آن گنجانــده 
ــا  ــری ه ــم گی ــن رویکــرد در محــور تصمی شــود. اگــر ای
ــاز  ــا آغ ــزی ه ــه ری ــروز برنام ــد و از ام ــته باش ــرار داش ق
شــود در آینــده حداقــل می تــوان بــه میــزان قابــل توجهــی 
ــاند.بدون  ــبی رس ــش نس ــه آرام ــکن را ب ــفته مس ــازر آش ب
ــاره  ــردن راه چ ــدا ک ــه و پی ــن برنام ــه تدوی ــر ب ــک اگ ش
پرداختــه نشــود و فقــط بــر اســاس وعده هایــی کــه از 
ســوی مســئولین داده می شــود اکتفــا شــود کاری را از 
ــد  ــر خواه ــه روز بدت ــرد و وضــع روز ب ــم ب ــش نخواهی پی
شــد و مــردم در ایــن حــوزه بیشــتر از حــوزه هــای دیگــر 

ــد شــد. ــر خواهن ســردرگم ت
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اجتماعــی  خدمــات  ســازمان 
ــازمان  ــی از س ــران یک ــهرداری ته ش
از  گذشــته  در  کــه  اســت  هایــی 
اجتماعــی  مســئولیت  پورتــال 
ــرای شــرکت هــا  ــی کــرد و ب رونمای
و مدیــران متعهــد نشــان مســئولیت 
ــی  ــت. اتفاق ــر گرف ــی در نظ اجتماع
مســئولیت  تحقــق  زمینــه  در  کــه 
ایفــا  مهمــی  نقــش  اجتماعــی 
خواهــد کــرد. بــه همیــن دلیــل و 
ــانه  ــن موضوع»رس ــی ای ــرای بررس ب
دکتــر  بــا  اجتماعــی«  مســئولیت 
رضــا قدیمــی رییــس ســابق ســازمان 
شــهرداری  اجتماعــی  خدمــات 
ــه در  ــرده ک ــو ک ــت وگ ــران گف ته
ــن گفــت وگــو را  ــه ماحصــل ای ادام

خوانیــد: مــی 

*سازمان خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران تاکنون چه 
اقداماتی در راستای  نهادینه 

شدن موضوع»مسئولیت 
اجتماعی« در بین شهروندان 

انجام داده است؟
ایــن  اقدامــی کــه در  تریــن  مهــم 
بــا  همــکاری  شــد  انجــام  زمینــه 
شــرکت هــا و نهادهایــی بــود کــه می 
توانســتند در زمینــه تحقــق مســئولیت 
کننــد.  آفرینــی  نقــش  اجتماعــی 
ــن  ــال ای ــه دنب ــا ب ــال م ــوان مث ــه عن ب
بودیــم کــه بــا رویکــرد مســئولیت 
هــای  شــرکت  بیــن  اجتماعــی 
اجتماعــی  و مددجویــان  اقتصــادی 
ارتبــاط برقــرار کنیــم کــه ایــن اتفــاق 

ــاره  ــت درب ــن وضعی ــز رخ داد. ای نی
کــودکان کار نیــز وجــود داشــت.
بــه هــر حــال هزینــه نگهــداری و 
ــی  ــان اجتماع ــه مددجوی ــیدگی ب رس
بســیار  مختلــف  هــای  زمینــه  در 
زیــاد بــود. بــه همیــن دلیــل نیــز اگــر 
ــکاری  ــادی هم ــای اقتص ــرکت ه ش
رســیدگی  امــکان  کردنــد   نمــی 
ســازمان دهــی شــده وجــود نداشــت.
نقــش ســازمان خدمــات اجتماعــی 
تهــران ایــن اســت کــه نســبت بــه 
اعتمــاد  اقتصــادی  هــای  شــرکت 
هــای   کمــک  کــه  کنــد  ســازی 
نیازمنــدان  دســت  بــه  قطعــأ  آنهــا 
در  وضعیــت  رســید.این  خواهــد 
ــت و  ــود داش ــز وج ــتغال نی ــه اش زمین
ــا  ــت ت ــورت گرف ــادی ص ــالش زی ت

حلقه اتصال شــرکت های اقتصادی  و  مددجویان 
»مسئولیت اجتماعی«  است

دکتر رضا قدیمی رییس سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در 
گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:
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ــه  بیــکاران و خانــواده هایــی کــه نیــاز بــه شــغل دارنــد ب
ــران  ــهرداری ته ــی ش ــات اجتماع ــازمان خدم ــطه س واس
بــه کارآفرینــان و صاحبــان مشــاغل معرفــی شــوند. 
ــی  ــا نگاه ــالش اســت ب ــواره در ت ــران هم شــهرداری ته
ــدگان و  ــود شــرایط آســیب دی ــه بهب ــه محــور ب داوطلبان

بازگشــت آنــان بــه زندگــی اجتماعــی کمــک کند.بنــده 
معتقــدم مســئولیت اجتماعــی بنگاه هــای اقتصــادی یکــی 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــروز اس ــای ام ــات دنی از الزام
ــادی  ــای اقتص ــی بنگاه ه ــری اجتماع ــئولیت پذی ــه مس ک
ــور  ــا در کش ــابقه دارد ام ــرن س ــک ق ــش از ی ــا بی در دنی

ــت. ــده اس ــق نش ــم محق ــن مه ــوز ای ــا هن م

ــاق رخ داده  ــن اتف ــا ای ــور م ــرا در کش *چ
ــت؟ اس

الــزام  خصــوص  در  مدونــی  قانــون  مــا  کشــور  در 
وجــود  اجتماعــی  مســائل  در  اقتصــادی  بنگاه هــای 
نــدارد و تنهــا یــک مصوبــه آن هــم در اواخــر دوره 
چهــارم شــورای شــهر تصویــب شــد کــه دبیرخانــه 
ــات  ــازمان خدم ــده س ــر عه ــی ب ــئولیت های اجتماع مس

اجتماعــی شــهرداری گذاشــته شــد. در دنیــا قوانیــن، 
بنگاه هــای  بــرای  مالیاتــی  معافیت هــای  و  تســهیالت 
اقتصــادی کــه در قبــال مســائل اجتماعــی مســئولیت 
پذیــر هســتند منعقــد شــده،اما در کشــور مــا هیــچ اتفاقــی 
ــاق در  ــن اتف ــم ای ــداده و امیدواری ــه رخ ن ــن زمین در ای

آینــده رخ بدهــد.
واقعیت این اســت که مسائل و آسیب های اجتماعی 

پیچیده و حســاس است.یک عده کنار نشسته اند و 
هــر گونه مداخله را محکوم می کنند. در حالی که 

دیکته نانوشته غلط ندارد.

 بــا ایــن وجــود بایــد دقــت داشــته باشــیم کــه مداخــالت 
ــه  ــت ک ــالت اس ــوع مداخ ــن ن ــی از پیچیده تری اجتماع
ــی در  ــادی دارد.در شــرایط کنون ــای زی حســن و عیب ه
جلســات شــهرداری تهــران تنهــا حــرف زده مــی شــود و 

متأســفانه کمتــر عمــل مــی شــود.

شــدن  نهادینــه  بــرای  شــما  حــل  *راه 
مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ 
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چیســت؟ شــهروندی 
در زمینه های مختلف می توان به مســئولیت اجتماعی 

حوزه شــهروندی اشاره کرد. یعنی هر فرد به عنوان 
شــهروند یک کشــور یا در مقیاس محدود، شهروند یک 

شــهر؛ باید نســبت به وقایع و اتفاقات و اقدامات مورد 
نیاز محیط زندگی خود بی تفاوت نبوده و احســاس 

مسئولیت کند. 

برای مثال در حوزه فقر و بیکاری نکته بســیار 
مهم این اســت که جدای از سیستم های دولتی و 
اقداماتی که باید انجام دهند، شــهروندها هم باید 
تا حد امکان و در چارچوب مســئولیت اجتماعی و 

اخالقــی خود به این موضوع کمک کنند.

ــعه  ــن توس ــادل بی ــاد تع ــه ایج ــی ک ــوزه های ــی از ح  یک
ــر  ــا یکدیگ ــدودی ب ــا ح ــه ت ــایش جامع ــادی و آس اقتص
تعــارض دارد، دقیقــا همیــن جــا اســت. جایــی کــه 

ــر  ــر و فق ــکاری باالت ــد بی ــا درص ــورها ب ــی کش در برخ
بیشــتر، کارفرمایــان بــا تقلیــد از الگوهــای توســعه در 
ــروی کار  ــل نی ــعی در تعدی ــه س ــعه یافت ــورهای توس کش
داشــته و کارهــا را روباتیــک و بــا سیســتم هــای جدیــد و 
البتــه نیــروی کار کمتــر انجــام مــی دهند.اخــالق و تعهــد 
ــا  شــهروندی در چنیــن شــرایطی حکــم مــی کنــد کــه ت
آنجــا کــه بــرای شــما مقــدور اســت سیســتم کاری خــود 
ــان قشــر  ــد و نیروهــای بیشــتری را از می را گســترش دهی
ــز  ــد نی ــن رون ــه ای ــد. البت ــه کار بگیری ــه ب ــف جامع ضعی
ــعه  ــد و توس ــای جدی ــتم ه ــک سیس ــا کم ــد ب ــی توان م
ــذف  ــاز ح ــه س ــه زمین ــه اینک ــود ن ــر ش ــان ت ــه آس یافت
کامــل نیــروی کار انســانی فراهــم آورده شــود. بنــده 
امیــدوارم مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ 
ــادی  ــأخدمات زی ــود و منش ــه ش ــران نهادین ــه ای در جامع

باشــد.
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منشور مسئولیت اجتماعی شرکت داروسازی 
دکتر عبیدی

دانســتنی آنالیــن: ســازمان ها، نهاد هــا و بنگاه هایــی تجــاری دولتــی و غیــر دولتــی ماننــد 
ــی  ــط مش ــود خ ــی« خ ــئولیت اجتماع ــه »مس ــل ب ــتای عم ــدی در راس ــر عبی ــازی دکت ــرکت داروس ش
ــود را  ــازمانی خ ــت های کاری و س ــز، سیاس ــن مراک ــی از ای ــد. برخ ــف کرده ان ــوری را تعری ــا منش ی
ــه مســئولیت  ــا در برخــی دیگــر، عمــل ب ــد. ام ــی کنن ــن خــط مشــی انتخــاب و اجــرا م ــر اســاس ای ب

ــد. ــی می مان ــعار باق ــد ش ــی در ح اجتماع
ــد.  ــی ده ــر م ــورها را بازنش ــن منش ــی، ای ــی بخش ــانی و آگاه ــدف اطالع رس ــا ه ــن ب ــتنی آنالی دانس
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعــاِی خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات 
ــکار  ــه اف ــازمان، ب ــرای س ــده ب ــف ش ــی تعری ــئولیت اجتماع ــور مس ــاس منش ــر اس ــت گذاری ب و سیاس

ــود. ــذار می ش ــی واگ عموم

آنالیــن،  دانســتنی  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
صنعــت داروســازی در ایــران بــا نــام دکتــر غالمعلــی 
عبیــدی گــره خــورده اســت. دکتــر عبیــدی در ســال 
را  ایــران  داروســازی  البراتــوار  نخســتین   ،1325
ــرد.  ــتوار ک ــوآوری اس ــت و ن ــتون های کیفی ــر س ب
ــت دارو  ــرو در صنع ــدی پیش ــر عبی ــازی دکت داروس
همــواره بــا ارائــه راه کارهــای بــه روز، در راه ارتقــای 
ــان گام  ــی ایرانی ــت زندگ ــود کیفی ــتی و بهب تندرس

ــی دارد. برم

مسئولیت ما در برابر سالمت جامعه
متعهــد ا  ر د  خــو  ، معــه جا مت  ســال بــر  ا بر ر  د

 می دانیم.
داروســازی دکتــر عبیــدی، بیــش از 70 ســال اســت 
ایران زمیــن  مــردم  ســالمت  ارتقــای  بــرای  کــه 
موثــر  بــا حضــور  تــا  کــرده  ســعی  و  کوشــیده 
پیــام آور  گوناگــون،  شــرایط  در  آنهــا  کنــار  در 
فردایــی بهتــر و جامعــه ای ســالم تر باشــد. مــا در 
ــالوه  ــال ها ع ــن س ــی ای ــدی، در تمام ــواده  عبی خان
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گام های ما در جهت مسئولیت اجتماعی

تجهیز 8 مرکز درمانی در اســتان خوزســتان به همت گروه کوبل انجام شــد

تجهیز 8 مرکز درمانی در اســتان خوزستان 
به همت گروه کوبل انجام شــد

کمپیــن »با کیفیت زندگی کنیم« 
داروسازی دکتر عبیدی

افتتاح دو خانه بهداشــت در استان 
زلزله زده کرمانشاه

بــر پایبنــدی بــه تولیــد محصــوالت باکیفیــت، بــرای 
ــالمت  ــه س ــان در زمین ــی هم وطنانم ــش آگاه افزای
ایــن  همــواره  مــا  ســعی  کرده ایــم.  تــالش  نیــز 
ــی،  ــئولیت اجتماع ــتای درک مس ــه در راس ــوده ک ب
ــم  ــز مصم ــان نی ــم و همچن ــری برداری ــای موث گام ه
ــار  ــرای انجــام رســالت خویــش در کن ــالش ب و پرت

ــد. ــم مان ــران خواهی ــردم ای ــه ی م هم

چــون  فعالیت هایــی  انجــام  بــا  امــروز  تــا  مــا 
حوزه هــای  در  جامعــه  افــراد  بــه  آگاهی رســانی 
گوناگــون ســالمتی، حمایــت از بهداشــت و ســالمت 
ــای طبیعــی  ــه آســیب دیدگان بالی عشــایر، کمــک ب
ــط زیســت  ــی به منظــور حفاظــت از محی و تالش های
ــش  ــی نق ــئولیت اجتماع ــای مس ــام فعالیت ه در انج

داشــته ایم.
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تالش برای احیای 

یک جامعه زنده 

با »مسئولیت 

اجتماعی«

رسانه ای برای نماد سازی 
فرهنگی و راه خطیر آینده؛

ــه  ــانه ب ــی : رس ــئولیت اجتماع ــت مس مدیری
عنــوان یکــی از مهــم تریــن ابــزار در تحــوالت 
ــرده و  ــی ک ــش آفرین ــر نق ــر حاض ــان در عص جه
ــای  ــن ابزاره ــی از  تأثیرگذارتری ــز یک ــان نی همچن
بشــر امــروزی است.رســانه در بســیاری از تحــوالت 
ــع  ــی در جوام ــادی و سیاس اجتماعی،فرهنگی،اقتص
مختلــف نقــش داشــته و همــواره جوامــع دســتخوش 
تحــول و دگرگونــی را به ســمت پیشــرفت و توســعه 
ــز  ــران نی ــت در ای همراهــی کــرده اســت.این وضعی
ــای  ــن وجــود رســانه ه ــا ای وجــود داشــته اســت. ب
ــه  ــی ب ــع تاریخ ــی مقاط ــران در برخ ــی در ای گروه
دالیلــی بــار احزاب،تشــکل هــا و گــروه هــای 
ــز در تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی  سیاســی را نی
ــل  ــه دلی ــران ب ــه ای ــد.در جامع ــیده ان ــه دوش کش ب
ضعیــف بــودن تحــزب در اغلب مــوارد نمادســازیها 
توســط رســانه هــای گروهــی انجــام شــده و پــس از 
مدتــی در جامعــه نهادینــه شــده و در نهایــت ســبب 
حرکــت جامعــه بــه ســمت جلــو شــده اســت.امروز 

کــه »امــر سیاســی« در کشــورهای مختلــف جهــان در حال 
ــردم  ــاع و م ــمت اجتم ــه س ــع ب ــت و جوام ــی اس فروپاش
ــای  ــن رویکرده ــم تری ــد یکــی از مه ــر مســیر داده ان تغیی
موضوع»مســئولیت  جامعــه  یــک  توســعه  و  تحــول 
اجتماعــی« اســت. مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت کلــی 
یــک پاردایــم مثبــت و ســازنده اســت امــا در جزئیــات و 
در کارکردهــای بخــش هــای مختلــف جامعــه اســت کــه 
ــد. جامعــه  نقــش حیاتــی و کلیــدی خــود را ایفــا مــی کن
ــش هــای متعــددی مواجــه شــده  و  ــا چال ــران ب ــروز ای ام
بــه همیــن دلیــل بیــش از هــر چیــز بــه مســئولیت اجتماعــی 
در ســطوح مختلــف خــود نیــاز دارد. ایــن رویکــرد نیــز بــا 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه نهادین ــازی در جامع الگوس

 مســئولیت اجتماعــی یــک چارچــوب و محــدوده 
ــی کــه  ــف مختلف ــی اســت کــه در آن وظای اخالق
تمامــی آن هــا دارای منافــع بــرای جامعــه هســتند، 
ــاص  ــادی خ ــا نه ــازمان و ی ــرد، س ــده ف ــر عه ب
ــورت  ــه ص ــوم ب ــن مفه ــود. ای ــی ش ــته م گذاش
ــه  ــردی ب ــف ف ــام وظای ــای انج ــه معن ــر ب ــق ت دقی
وســیله تــک تــک افــراد جامعــه اســت کــه انجــام 
ایــن وظایــف باعــث مــی شــود تــا تعــادل مناســبی 

ــود. ــرار ش ــه برق ــاد جامع ــتم و اقتص ــن اکوسیس بی

ــرد  ــر ف ــه ه ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــظ وظیف ــتفاده از لف  اس
ــوده و  ــف ب ــف واق ــن وظای ــه ای ــد ب ــادی بای ــت ع در حال
نقــش خــود را در حفــظ ایــن تعــادل بــه صــورت مشــخص 
پذیرفتــه و ایفــا کنــد. مســئولیت اجتماعــی فــردی بــا 
تاثیرگــذاری  بــه  نســبت  فعــال  موضــع  یــک  ایجــاد 
مثبــت بــر دیگــران و محیــط بیــرون از دایــره خــود بســط 
ــئولیت  ــاس مس ــردی اس ــی ف ــئولیت اجتماع ــد. مس می یاب
ــراد   ــاع از اف ــک اجتم ــرا ی ــت زی ــی اس ــی گروه اجتماع
مســئولیت  فرهنــگ  درنتیجــه  و  اســت  شــده  تشــکیل 
ــه بیــن  اجتماعــی را مشــخص می کنــد. ایــن رابطــه آمیخت
اجتماعــی  مســئولیت  و  گروهــی  اجتماعــی  مســئولیت 
ــئولیت پذیرتر  ــی مس ــر اجتماع ــراد از نظ ــت. اف ــردی اس ف
شــده و در واکنــش بــه ایــن اجتمــاع هــا بایــد بــرای 
اجتماعــی  مســئولیت پذیری  افــراد  نیازهــای  بــرآوردن 
بیشــتری پیــدا کنند.گــروه رســانه ای »دانســتنی« بــه دنبــال 
ایــن اســت کــه بــه صــورت تخصصــی و علمــی بــا ارائــه 
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گــزارش هــای مســتدل و گفــت وگــو بــا مســئوالن در 
ارکان مختلــف جامعــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی 
را مــورد بحــث قــرار بدهــد. یکــی از مهــم تریــن 
رســالت هــای گــروه رســانه ای »دانســتنی« مطالبــه 
گــری از مســئوالن در حــوزه هــای مختلــف در زمینــه 

ــت.  ــی اس ــئولیت اجتماع مس

ــاره مســئولیتی کــه  ــه درب ــران جامع اینکــه مدی
ــه مــردم  از نظــر اجتماعــی برعهــده آنهاســت ب
پاســخ گــو باشــند ســبب ترغیــب افــراد جامعــه 
فــردی  اجتماعــی  مســئولیت  انجــام  بــرای 
خواهــد شــد.در نتیجــه هنگامــی کــه مســئولیت 
ــن  ــب در بی ــم غال ــک پاردای ــه ی ــی ب اجتماع
ــه  ــا جامع ــا ب ــل شــود م مســئوالن و مــردم تبدی
ای پویــا  و رو بــه جلــو مواجــه خواهیــم بــود.

 گــروه رســانه ای »دانســتنی« بــرآن اســت کــه بــا 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــی در زمین ــازی فرهنگ نمادس
ایــران  نشــریه در جامعــه  تأثیرگذارتریــن  اولیــن و 
ــه ای و علمــی  ــه صــورت تخصصی،حرف باشــد کــه ب
بــه ایــن موضــوع مهــم نــگاه کــرده و تــالش کنــد آن 
ــی و اجتماعــی در  ــارز مدن ــوان یــک نمــاد ب ــه عن را ب
ــه  ــل از هم ــن دلی ــه همی ــکل بدهد.ب ــران ش ــه ای جامع
ــه  ــا عالق ــر ی ــب نظ ــه صاح ــن زمین ــه در ای ــانی ک کس
منــد دعــوت مــی کنیــم در ایــن رســالت خطیــر مــا را 

ــد. ــاری کنن ی
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از گردشگری  بهتری  اجتماعی« چهره  »مسئولیت 
ایران به جهان ارائه می کند

سید هادی شیرازی دبیر جامعه تورگردی ایران درگفت وگو با»رسانه 
مسئولیت اجتماعی«:

کــه  اســت  اصنافــی  از  یکــی  ایــران  تورگــردی  جامعــه 
رابطــه مســتقیمی بــا »مســئولیت اجتماعــی« دارد. صنعــت 
و  خدمــات  از  زنجیــره ای  تورگــردی  و  گردشــگری 
کاالهایــی همچــون هتــل، رســتوران و مســائل حمــل و نقــل 
ــن  ــه ای ــی در هم ــئولیت اجتماع ــه مس ــود ک ــامل می ش را ش
مســائل نقــش دارد.بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی 
ــردی  ــی در تورگ ــئولیت اجتماع ــوت مس ــف و ق ــاط ضع نق
ــا ســید هــادی شــیرازی  ایران»رســانه مســئولیت اجتماعــی« ب
ــه در  ــرده ک ــو ک ــت وگ ــران گف ــردی ای ــه تورگ ــر جامع دبی

ــد: ــی خوانی ــو را م ــت وگ ــن گف ــل ای ــه ماحص ادام
*مسئولیت اجتماعی در تورهای گردشگری 

چگونــه ظهور و بروز پیدا می کند؟
 صنعــت گردشــگری و تورگــردی گســتره وســیعی دارد کــه 
ــه خصــوص  ــر مــی گیرد.ایــن گســتره ب همــه کشــور را در ب
ــوردار  ــگری برخ ــیل گردش ــه از پتانس ــروم ک ــق مح در مناط

هســتند وجــود دارد. تورهــای گردشــگری تــالش مــی کنــد 
ــت  ــا تقوی ــاند و ب ــردم بشناس ــه مک ــروم را ب ــاط مح ــن نق ای
ــئولیت  ــل مس ــردم آن مح ــود م ــه س ــی ب ــای محل ــیل ه پتناس
اجتماعــی خــود را انجــام بدهد.تروهــای گردشــگری در 
ــق  ــادی مناط ــترهای اقتص ــی بس ــئولیت اجتماع ــتای مس راس
ســود  کــه  کننــد  مــی  تقویــت  را  مختلــف گردشــگری 
اقتصــادی آن نصیــب مــردم  خواهــد شــد.تأثیر تورهــای 
گردشــگری تنهــا اقتصــادی نیســت و بلکــه جنبــه هــای 
رعایــت  بــا  گردشــگری  تورهــای  دارد.  نیــز  اجتماعــی 
کــردن اســتانداردهای جهانــی در زمینــه گرشــگری بســترهای 
ــز  ــه را نی ــدگری هرمنطق ــت گرش ــی صنع ــی و جمع اجتماع
تقویــت مــی کنند.بــا ایــن وجــود مطابــق آمــاری کــه جامعــه 
ــد،  ــت می کن ــی دریاف ــروی انتظام ــران از نی ــان ای ــور گردان ت
ــاه  ــن10 م ــول ای ــران در ط ــه ای ــگران ورودی ب ــار گردش آم
ــگران ورودی  ــار کل گردش ــا آم ــر ب ــال98، براب ــت س نخس
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ســال 97  بــوده اســت. دلیــل آن نیــز ایــن بــوده که از 
اول ســال 98 بــه دلیــل افــت ارزش پــول ملــی کشــور 
در مقایســه بــا دیگــر کشــورها، اســتقبال گردشــگران 
در  و  همســایه  کشــورهای  به خصــوص  خارجــی 
رأس آنهــا عــراق، بــرای بازدیــد مناطــق دیدنــی 
ــت.پس  ــه اس ــالمت افزایش یافت ــم س ــران و توریس ای
از بحــران کرونــا صنتــع گردشــگری در ایــران ماننــد 
بــا چالــش هــای  بســیاری از کشــورهای جهــان 

ــت. ــده اس ــه ش ــترده ای مواج گس
*آیا در شرایطی که صنعت گردشگری 

و تورگری در ایران با چالش های ناشــی 
از بحران کرونا مواجه شده مسئولیت 

اجتماعی نسبت به تورگری و گردشگری 
جدی تر از گذشته شده است؟

ــرای گردشــگر خارجــی تعریــف  ــور ب هنگامــی کــه یــک ت
همچــون  کاالهایــی  و  خدمــات  از  زنجیــره ای  می شــود، 
ــود  ــامل می ش ــل را ش ــل و نق ــائل حم ــتوران و مس ــل، رس هت
ــش دارد.  ــائل نق ــن مس ــه ای ــی در هم ــئولیت اجتماع ــه مس ک
ــور  ــورم کش ــا از ت ــی آنه ــت تمام ــه قیم ــر ک ــوی دیگ از س
تاثیــر می گیــرد. زمانــی کــه افزایــش قیمــت در تمامــی ایــن 
ــا آن افزایــش  مــوارد رخ می دهــد امــا قیمــت ارز متناســب ب
نمی یابــد، اتفاقــی کــه می افتــد ایــن اســت کــه تورهــای ســفر 
ــم در حــال گــران شــدن  ــران در خــارج از کشــور دائ ــه ای ب
اســت و از ظرفیت هــای جــذب گردشــگر و درآمدزایــی 
ــه معضلــی  ــرخ ارز تبدیــل ب ــدن ن کاســته می شــود. ثابــت مان
ــران  ــه گردشــگری ای ــن راه ب ــا از ای ــه تنه شــده اســت کــه ن
ــادرات  ــه ص ــور ک ــع کش ــر صنای ــه دیگ ــد، بلک ــه می زن ضرب
ــده  ــن پدی ــتند و ای ــع هس ــد واق ــرض تهدی ــز در مع ــد نی دارن
ــیدگی  ــل رس ــن دلی ــت.به همی ــان اس ــرای آن ــی ب ــم مهلک س
بــه وضعیــت ارز در راســتای مســئولیت اجتماعــی اســت کــه 
مســئوالن بایــد بــه صــورت جــدی آن را دنبــال کننــد. البتــه 
ــا از  ــران کرون ــته در بح ــکان داش ــه ام ــا ک ــا آنج ــئوالن ت مس
ــا  ــد. ب ــرده ان ــت ک ــردی حمای ــگری و تورگ ــت گردش صنع
ایــن وجــود ایــن حمایــت هــا بــرای از بین بــردن چالــش های 
کنونــی کافــی نیســت. گردشــگری کــه مــی خواهــد بــه یــک 
کشــور وارد شــود چنــد شــاخص از جملــه امنیت،مســئولیت 
اجتماعــی ارکان مختلــف گردشــگری و قیمــت بــرای او 
مهــم اســت.به همیــن دلیــل نیــز تقویــت مســئولیت اجتماعــی 
ــش ســود  ــق صنعــت گردشــگری و افزای ــد در رون ــی توان م

ــن قســمت تأثیرگــذار باشــد. در ای
*راهکار شــما برای تقویت مسئولیت اجتماعی در 

صنعت گردشگری ایران چیست؟

دیگــر،  کشــورهای  در  مــا  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بازاریابــی انجــام داده ایــم امــا علــت اصلــی افزایــش تعــداد 
ــه  ــه ب ــتند ک ــگرانی هس ــن گردش ــگران ورودی، همی گردش
کشــور خودشــان برمــی گردنــد. وقتــی خاطــرات خودشــان 
را بــرای خانــواده هــا و دوســتان خودشــان تعریــف مــی 
ــد  ــران بیاین ــه ای ــه ب ــوند ک ــی ش ــب م ــران ترغی ــد، دیگ کنن
ــرای جــذب گردشــگر  ــل توجهــی ب ــا تبلیغــات قاب ــه م وگرن
خارجــی نداشــته ایم.علــت اصلــی ایجــاد ایــن خاطــره خــوب 
ــران  ــردم و ارکان گردشــگری ای ــز مســئولیت اجتماعــی م نی
بــا توریســت هــای خارجــی بــوده اســت کــه خاطــره خوبــی 
بــرای آنهــا ایجــاد کــرده اســت.به همیــن دلیــل بنــده معتقــدم 
مســئولیت اجتماعــی چهــره موجــه تــر و بهتــری از ایــران در 

ــد. ــی کن ــه م ــان ارائ ــردم جه ــه م صنعــت گردشــگری ب
بایــد مســئولیت  بــا دنیــا حرکــت کنیــم  اگــر بخواهیــم 
را  گردشــگری  صنعــت  مختلــف  ارکان  در  اجتماعــی 
ــرکات و  ــوز ب ــه هن ــت ک ــی اس ــن در حال ــم. ای ــت کنی تقوی
دســتاوردهای گردشــگری بــرای کل کشــور ملمــوس نشــده 
اســت. گردشــگری صنعتــی اســت کــه در کشــور پراکندگــی 
دارد و مخصــوص مرکــز نیســت و بلکــه همــه کشــور از آن 
ــاله  ــن مس ــم ای ــه فه ــر ب ــورهای دیگ ــوند. کش ــد می ش بهره من
رســیده اند. در روزهــای اول بحــران کرونــا مســووالن گفتنــد 
ــد  ــفر خواهن ــرای س ــویقی ب ــته تش ــران بس ــع بح ــس از رف پ
گذاشــت کــه خیلــی خــوب اســت امــا بهتــر اســت ایــن بســته 
ــگران  ــار کل گردش ــف در اختی ــای مختل ــت ه ــط دول توس
قیمت هــای  تشــویقی می تــوان  بســته  قرارگیــرد. در  دنیــا 
گردشــگری  موانــع  برخــی  و  کــرد  ارایــه  مناســب تری 
ورودی را پلــه پلــه رفــع کــرد تــا در دوره پســاکرونا بتوانیــم 
جــذب گردشــگر داشــته باشــیم .مــا هــم آمادگــی همفکــری 

ــم. ــه را داری ــن زمین ــت در ای ــا دول ب
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منشور مسئولیت اجتماعی بانک آینده
ــک  ــد بان ــی مانن ــر دولت ــی و غی ــاری دولت ــی تج ــا و بنگاه های ــازمان ها، نهاد ه ــتنی آنالین:س دانس
آینــده در راســتای عمــل بــه »مســئولیت اجتماعــی« خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف کرده انــد. 
برخــی از ایــن مراکــز، سیاســت های کاری و ســازمانی خــود را بــر اســاس ایــن خــط مشــی انتخــاب و 

اجــرا مــی کننــد. امــا در برخــی دیگــر، عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در حــد شــعار باقــی می مانــد.
ــد.  ــی ده ــر م ــورها را بازنش ــن منش ــی، ای ــی بخش ــانی و آگاه ــدف اطالع رس ــا ه ــن ب ــتنی آنالی دانس
قضــاوت در مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعــاِی خــود مبنــی بــر پایبنــدی بــه ایــن تعهــدات 
ــکار  ــه اف ــازمان، ب ــرای س ــده ب ــف ش ــی تعری ــئولیت اجتماع ــور مس ــاس منش ــر اس ــت گذاری ب و سیاس

ــود. ــذار می ش ــی واگ عموم

معرفی بانک آینده
ــک  ــن، بان ــتنی آنالی ــری دانس ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
آینــده بــه اســتناد مصوبــه یک هــزار و یکصــد و ســی و 
هفتمیــن جلســه شــورای پــول و اعتبــار، از ادغــام بانــک 
ــاری  ــن و  مؤسســه اعتب ــاری صالحی ــات،  مؤسســه اعتب ت
آتــی، بــا ســرمایه ی پایــه هشــت )8( هــزار میلیــارد 
ــاً،  ــت. متعاقب ــکل گرف ــال 1391 ش ــاه س ــال؛ در تیرم ری
بانــک آینــده، بــر اســاس مجوزهــای صــادره از ســوی 
ــورس و اوراق  ــازمان ب ــران و س ــزی ج.ا.ای ــک مرک بان
بهــادار در تاریــخ92/5/1۶ بــه ثبــت رســید. بانــک 
آینــده از مجموعــه ی بیــش از 17هــزار ســهامدار، پــس 
موفــق   93/12/2۶ تاریــخ  در  الزم،  مراحــل  طــی  از 
ــران  ــک مرکــزی ج.ا.ای ــت از بان ــه اخــذ مجــوز فعالی ب

ــد. گردی

بــا مجموعــه ای از  بانــک آینــده  در حــال حاضــر، 
ــاری  ــک تج ــک بان ــب ی ــا، در قال ــانی توان ــروی انس نی
ــد در  ــر و کارآم ــور مؤث ــرد حض ــا راهب ــی و ب خصوص
تجــاری،  خــرد،  بانکــداری:  خدمــات  حوزه هــای 
مؤسســه ای و خدمــات بانکــداری اختصاصــی در بســتر 
آخریــن دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، 
بــا 204 شــعبه در سراســر کشــور، مشــغول فعالیــت 

ــت. اس

مسئولیت اجتماعی بانک آینده
ــوان ســازمان هایی پاســخگو،  ــه عن بنگاه هــای ســرآمد ب
ــود در  ــان خ ــه ذینفع ــخ گویی ب ــفافیت و پاس ــرای ش ب
ــش  ــی در پی ــیار اخالق ــی بس ــان، روش ــال عملکردش قب
ــژه  ــی وی ــیت و توجه ــا، حساس ــن بنگاه ه ــد. ای می گیرن
ــه پاســخ گویی اجتماعــی و حفــظ ثبــات زیســت بــوم  ب
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ســازمان در حــال و آینــده را داشــته و ایــن دیــدگاه را ترویــج می کننــد. مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، در 
ارزش هــای ایــن بنگاه هــا، بیــان شــده اســت. آنــان از طریــق مــراوده بــاز بــا ذینفعــان، انتظــارات و مقــررات محلــی 

ــد. ــر می رون ــز فرات ــی از آن نی ــرده و حت ــت ک ــی را درک و رعای و جهان
ــه در  ــف جامع ــائل مختل ــل مس ــارکت در ح ــده؛ مش ــف ش ــئولیت های تعری ــای مس ــر ایف ــالوه ب ــده، ع ــک آین بان
چارچــوب رعایــت اصــل مســئولیت اجتماعــی شــرکتی را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. لــذا تعریــف و 
اجــرای برنامه هــا در حوزه هــای: آمــوزش و پــرورش کــودکان و نوجوانــان، ســالمت فــردی و اجتماعــی، توســعه 
فرهنگــی، حفــظ محیــط زیســت، مدیریــت مصــرف انــرژی و هــم چنیــن حمایــت از طرح هــای کاهــش مصــرف 

انــرژی را بــه عنــوان اولویــت ســازمانی خــود برگزیــده اســت.

در ایــن راســتا، برخــی اقدامــات انجــام شــده توســط 
بانــک آینــده در حــوزه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی، بــه 

شــرح زیــر می باشــد:

*حمایت مالی از چهارمین جشــنواره کشوری نوجوانان 
خوارزمــی   - دی ماه 139۶

مســابقات  بینــای  کــم  و  نابینــا  قهرمانــان  از  *تقدیــر 
 - قهرمــان    چشــم های  همایــش  در  ریــو  پارالمپیــک 

139۶ آذرمــاه 
*کمــک مالــی بــه زلزلــه زدگان غــرب کشــور و ارســال 
بســته هــای لــوازم تحریــر بــرای دانــش آمــوزان ایــن 

مناطــق   - آذرمــاه 139۶
*تعهــد بــرای ســاخت 25 خانــه بهداشــت در اســتان 
کرمانشــاه در راســتای کمــک بــه زلزلــه زدگان   - آذرمــاه 

139۶
ــران  ــوزی ای ــش آم ــک دان ــم رباتی ــی از تی ــت مال *حمای
ــان  ــتاریکا   - آب ــی کاس ــاد جهان ــرکت در المپی ــرای ش ب

ــاه 139۶ م
*حمایــت از دانــش آمــوزان کم تــر برخــوردار از طریــق 
توزیــع 1،800،000 بســته لــوازم تحریــر   - مهرمــاه 139۶

*ســاخت و تحویــل مدرســه ۶ کالســه در روســتای خــون 
ســرخ بندرعبــاس   - شــهریور 139۶

ــدان   -  ــه در زاه ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی *س
شــهریور 139۶

ــده در  ــل دبیرســتان 11 کالســه امیدآین *ســاخت و تحوی
آســاوله شهرســتان ســنندج   - شــهریور 139۶

ــده در  ــد آین ــه امی ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی * س
ــهریور 139۶ ــد   - ش ــهر بیرجن مهرش

ــده در  ــد آین ــه امی ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی *س
ــهریور 139۶ ــان   - ش ــگان کرم ری

ــده در  ــد آین ــه امی ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی *س
ــهریور 139۶ ــان   - ش ــگان کرم ری

ــده در  ــد آین ــه امی ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی * س
ــهریور 139۶ ــهر   - ش بوش

ــده در  ــد آین ــه امی ــه ۶ کالس ــل مدرس ــاخت و تحوی *س
یاســوج   - شــهریور 139۶

*آغــاز مراحــل ســاخت یــک بــاب مدرســه در ایــالم   - 
مــرداد 139۶

*ســاخت ســالن ورزشــی چنــد منظــوره در روســتای 
شــهابیه شهرســتان خمیــن   - مــرداد 139۶

 اعطــای بیــش از 13 هــزار فقــره وام ازدواج در نیمــه اول 
ســال 139۶

*حمایــت از واحدهــای کوچــک و متوســط تولیــدی 
ــارات   - 8 ماهــه اول ســال 139۶ )SME( در حــوزه اعتب

اهــدای هدایــای نقــدی بــه خانــواده هــای شــهدای آتــش 
نشــان   - تیرمــاه 139۶

ــی در  ــگ ایران ــگ یوزپلن ــد و پخــش نماهن ــه، تولی  *تهی
راســتای حمایــت از موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت 
و پخــش آن از شــبکه های تلویزیونــی و ســایر رســانه های 

اجتماعــی   - ســال 1394
*حمایــت مالــی از کتــاب ســال جمهــوری اســالمی ایــران 
و نویســندگان، مترجمــان و مولفــان برتــر و نمونــه کشــور 

بــا حضــور رئیــس جمهــور. بهمــن 1394
*ایجــاد طــرح ســپرده حــس زندگــی بــرای حمایــت 
ــز  ــک مرک ــیس ی ــت از تاس ــرطانی و حمای ــاران س از بیم

تحقیقــات ســرطان 1394
*حمایــت مالــی از راهیــان حــرم امــام رضــا )ع( در پایــان 

مــاه صفــر 1394
ــبت  ــی در مناس ــس و آرم آگه ــک، زیرنوی ــال پیام *ارس

ــف ــبکه های مختل ــور در ش ــمی کش ــف رس ــای مختل ه
توزیــع کتــاب و لــوازم التحریــر در مناطــق محرومهرمنطقــه 
ــاری  ــق آم ــود مطاب ــن وج ــا ای ــی کنند.ب ــت م ــز تقوی را نی
انتظامــی  نیــروی  ایــران از  کــه جامعــه تــور گردانــان 
دریافــت می کنــد، آمــار گردشــگران ورودی بــه ایــران در 
ــار کل  ــا آم ــر ب ــال98، براب ــت س ــاه نخس ــن10 م ــول ای ط

ورودی  گردشــگران 
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پایدار  توســعه  الزمه  اجتماعی«  »مســئولیت 
گردشگری است

دکتر محمود ضیایی کارشناس گردشگری در گفت وگو با»رسانه مسئولیت 
اجتماعی«:

ــورهای  ــن کش ــی در بی ــگری باالی ــیل گردش ــران از پتناس ای
جهــان برخــوردار اســت و بــه همیــن دلیــل تقویــت و رونــق 
صنعــت گردشــگری مــی توانــد در اقتصــاد ملــی تأثیرگــذار 
باشــد. یکــی از اصــول مبنایــی صنعــت گردشگری»مســئولیت 
ــگری  ــت گردش ــه ارکان صنع ــد در هم ــه بای ــی« ک اجتماع
وجــود داشــته باشــد. بــه همیــن دلیل و بــرای تحلیل و بررســی 
ــانه  ــت گردشگری»رس ــی در صنع ــئولیت اجتماع ــش مس نق
اســتاد  محمــود ضیایــی  دکتــر  بــا  اجتماعــی«  مســئولیت 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و کارشــناس صنعــت گردشــگری 
کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن 

ــد. ــی خوانی گفــت وگــو را م

*مســئولیت اجتماعی در رونق و توسعه گردشگری 
چه نقشی دارد؟

ــأله  ــه مس ــگری ب ــوزه گردش ــه در ح ــی ک ــته هنگام در گذش
ســود فکــر مــی شــد تنهــا بــه منافــع کوتــاه مــدت فکــر مــی 
ــرد« ایــن اندیشــه  ــرد- ب شــد.پس از مطــرح شــدن تئــوری »ب
رونــق گرفــت کــه هنگامــی کــه عرضــه کننــده کاال یــا 
ــس  ــد ســود ببرد.پ ــز بای ــرد مشــتری نی ــی ب ــات ســود م خدم
ــت و  ــرار گرف ــاد ق ــورد انتق ــز م ــوری نی ــن تئ ــی  ای از مدت
ــن بعــد ســوم شــامل  ــرد« مطــرح شــد. ای ــرد- برد-ب تئوری»ب
ــان و جامعــه محلــی مــی شــد کــه مــی بایســت  ســود کارکن
ــده  ــه گرشــدگری ذینفــع باشــند.بعد ســوم نشــان دهن درزمین
ایــن اســت کــه همــه بازیگــران حــوزه گردشــگری بایــد بــه 
ــل  ــند و عم ــته باش ــی داش ــود آگاه ــی خ ــئولیت اجتماع مس
کننــد.در نتیجــه صاحبــان کســب و کارها،گردشــگران و 
ــد در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود  ــی بای ــه محل جامع
ــه  ــی آوردند.هم ــت م ــه دس ــود ب ــد و س ــی کردن ــت م فعالی

ارکان حــوزه گردشــگری بایــد بــه برخــی کدهــای اخالقــی 
ــرای  ــود ب ــی خ ــئولیت اجتماع ــتای مس ــه ای در راس و حرف
توســعه پایــدار گردشــگری پایبنــد باشــند.در چنیــن شــرایطی 
کســی نمــی توانــد تنهــا بــه ســود کوتــاه مــدت خــود 
ــت  ــد عدال ــی مانن ــز مباحث ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب ــر کن فک
اجتماعی،توزیــع ثــروت و انتفــاع همــه ذینفعــان مطــرح 
ــدار از  ــار ناپای ــگاه رفت ــه هیچ ــعه یافت ــان توس ــود. انس ــی ش م
خــود بــروز نخواهــد داد و بــه مســوولیت اجتماعــی خــودش 
عمــل خواهــد کــرد. بنابرایــن افزایــش ظرفیــت و مشــارکت 
اجتماعــی بــا هــدف توانمندســازی شــهروندان در زمینــه 
گردشــگری را مــی تــوان گامــی بنیادیــن در ایــن راســتا 

ــت. دانس
*آیا مســئولیت اجتماعی می  تواند بین شرکت 

های مرتبط با گردشــگری رقابت اقتصادی و 
اجتماعی ایجاد کند؟

 یکــی از مهــم تریــن کارکردهــای مســئولیت اجتماعــی 
ــای  ــرکت ه ــن ش ــت بی ــاد رقاب ــگری ایج ــوزه گردش در ح
خدماتــی اســت. در ایــن راســتا شــرکت هایــی کــه مســئولیت 
ــام  ــتر انج ــف بیش ــای مختل ــه ه ــود را در زمین ــی خ اجتماع
ــی  ــه م ــتری مواج ــود بیش ــی و س ــال عموم ــا اقب ــد ب ــی دهن م
ــی  ــای اصل ــه ه ــی از دغدغ ــز یک ــل نی ــن دلی ــه همی ــوند. ب ش
برندهــای معــروف در حــوزه گردشــگری انجــام مســئولیت 
ــف اســت.برخی از شــرکت  ــه هــای مختل اجتماعــی در زمین
ــت  ــرای تقوی ــود را ب ــود خ ــی از س ــی بخش ــر حت ــای معتب ه
ــد  ــی  کنن ــه م ــی هزین ــه محل ســاختارهای گردشــگری جامع
کــه گام مهمــی در توســعه پایــدار در زمینــه گردشــگری 
ــی  ــا و امتیازهای ــد مزای ــی توان ــگری م ــعه گردش ــت. توس اس
ــه اقتصــاد،  ــوع بخشــی ب ــی، ارز آوری، تن ــد زای ــد درآم مانن
تقویــت صلــح و تعامــل اجتماعــی داشــته باشــد امــا چنانچــه 
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بــه درســتی مدیریــت و هدایــت نشــود مــی توانــد معایــب 
و مشــکالت جــدی را نیــز بــه همــراه بیاورد.برخــی تحــوالت 
در زندگــی انســان امــروزی بــر فراهــم ســازی زمینــه ی 
الگوهــای ناپایــدار توســعه موثــر اســت کــه از آن جملــه مــی 
تــوان بــه گــذار از جامعــه ی کشــاورزی بــه جامعــه شــهری و 

صنعتــی و ورود بــه عصــر مدرنیســم 
و تحــوالت تکنولوژیکــی اشــاره 
کــرد کــه زمینــه ســاز ســلطه ی 
ــال  ــه دنب ــر طبیعــت شــد. ب انســان ب
ایــن تغییــر بــزرگ انســان خــود 
ندانســت و  از طبیعــت  را جزیــی 
ــر آن،  ــتن ب ــری داش ــر برت ــا تفک ب
رابطــه ی ســلطه جویانــه و بهــره 
بــرداری بــی رویــه و ناپایــدار منابــع 
ــه رابطــه  طبیعــی را آغــاز کــرد و ب

ــان داد. ــا طبیعــت پای ــز خــود ب ی همزیســتی و مســالمت آمی
*آیا در صنعت گردشگری ایران موضوع»مسئولیت 

اجتماعی« به یک اصل مبنایی و تأثیرگذار تبدیل 
شده است؟

در ایــران پدیــده ای رخ داده بــه نــام »تکونیســم« یــا نمایشــی 
شــدن عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی.در ایــران بیــن آنچــه در 
صنعــت گردشــگری در زمینــه مســئولیت اجتماعــی در واقــع 
رخ مــی دهــد و آنچــه در تبلیغــات شــرکت های گردشــگری 
وجــود دارد تفــاوت هــای معنــا داری وجــود دارد. بســیاری 
ــاره  از شــرکت هــای گردشــگری تنهــا در تبلغیاتــی کــه درب

ــد  ــی کنن ــه م ــود ارائ ــت خ اجتماعــی فعالی مســئولیت 
مــی  جلــوه  پررنــگ   حالــی را  در  دهنــد 

رویکــرد  کــه 
عملی 

آنهــا بــه شــکل دیگــری اســت و دربرخــی مواقــع برعلیــه 
ــز  ــش نی ــن چال ــور از ای ــت.برای عب ــی اس ــئولیت اجتماع مس
در مرحلــه نخســت بایــد درک کافــی از مســئولیت اجتماعــی 
ــه مســئولیت اجتماعــی  ــه مقول ــرد و مســئوالن ب صــورت بگی
بــه عنــوان یــک ضــرورت بــرای توســعه پایــدار گردشــگری 
نــگاه کننــد. نکتــه دیگــر اینکــه در 
ــاالی  ایــران هــر چنــد در ســطوح ب
ــی  ــای مثبت ــوگیری ه ــی س حاکمیت
نســبت بــه مســایل زیســت محیطــی 
وجــود دارد، امــا بیشــتر مدیــران 
اســتانداران،  جملــه  از  اجرایــی 
انجــام دادن طــرح های اشــتغالزایی 
اولویــت  دارای  را  زیربنایــی  و 
باالتــری از طــرح هــای زیســت 
همچنیــن  داننــد.  مــی  محیطــی 
اقتصــادی و کارکنــان بخــش صنعــت، ســازمان  فعــاالن 
ــده و  ــی آن را بازدارن ــای حفاظت ــه ه ــت، برنام ــط زیس محی
ــز  ــردم نی ــان م ــن می ــد. در ای ــرده ان ــر ک ــعه ذک ــد راه توس س
ــادی و  ــایل اقتص ــس از مس ــی را پ ــت محیط ــکالت زیس مش
ــزی  ــه ری ــت برنام ــت و اولوی ــوم اهمی ــی در رده س اجتماع
مــی دانند.بــرای تغییــر توســعه ناپایــدار بــه توســعه پایــدار در 
مرحلــه نخســت  بایــد نگــرش مــان نســبت بــه طبیعــت تغییــر 
ــی از طبیعــت و  ــا هنگامــی کــه خــود را جزی ــرا تنه ــد زی کن
هــم عــرض آن بدانیــم، ایــن نعمــت خــدادادی را ارزشــمند 
مــی دانیــم و بــه آن آســیب نخواهیــم رســاند. البتــه تغییــر در 
نحــوه ی نگــرش بــه تنهایــی کافــی نیســت و نیــاز بــه دانشــی 
ــای  ــه ه ــا و چرخ ــت از فرآینده ــناخت درس ــه ش ــم ک داری
ــه  ــرا ک ــذارد چ ــا بگ ــار م ــا را در اختی ــتم ه ــی اکوسیس طبیع
بــا بهــره گیــری از ایــن دانــش مــی تــوان تکنولــوژی همســاز 
بــا محیــط را بــکار گرفــت. در نهایــت همــه ی اینهــا ممکــن 
نخواهــد بــود مگــر اینکــه ســازمان، تشــکیالت و ســاختارهای 
ــه گــذاری شــود کــه تمــام ایــن تــالش هــا را  مدیریتــی پای
مــورد هدایــت و حمایــت مالــی و قانونــی قــرار دهــد. در 
ــی،  ــزم مل ــد ع ــم نیازمن ــن مه ــام دادن ای ــک کالم انج ی
مدیریــت یکپارچــه، بسترســازی و ظرفیــت ســازی 

ــت. ــی اس اجتماع
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معرفی  صندوق خیریه کارکنان شرکت سازه گستر سایپا  
)مهرگان(

ــن  ــد و ای ــیس گردی ــال 1385  تاس ــرگان از س ــه مه ــدوق خیری ــتنی آنالین:صن دانس
اتفــاق برکتمنــد براســاس پیشــنهادی از دل نظــام پیشــنهادات شــرکت ســازه گســتر ســایپا و 
موافقــت مدیریــت عامــل وقــت، بــه ثمــر نشســت و تــا بدیــن لحظــه مشــغول بــه کار اســت

ــت  ــواده را تح ــر 225 خان ــغ ب ــروز بال ــه ام ــا ب ــدوق، ت ــن صن ــان و خیری ــف ایزدمن ــه لط ب
ــه شــرایط نســبی و  ــان رســیدن ب ــا زم ــا ، ت ــواده ه ــن خان ــرارداده کــه ای ــت خــود ق حمای
متعــادل و بــا توجــه بــه گنجایــش و تــوان صنــدوق از حمایــت صنــدوق بهــره منــد شــده 
انــد  و  بالــغ بــر 40 خانــواده همچنــان  بــه دلیــل وضعیــت نامســاعد معــاش و ســـالمتی، یــا 

شـــرایط بــی سرپرســتی و بدسرپرســتی،تحت پوشـــش مهــرگان قـــرار دارنــد.

ثمرات درخشان صندوق مهرگان

1.از ســال 89تــا کنــون درمــان خانمــي متولــد 
ــد  ــج میبرن ــي رن ــادري خــود ایمن 72کــه بیمــاري ن
کــه بــه لطــف خــدا هفتــه گذشــته درمــان بــه اتمــام 
بــراي حفــظ  ویــژه  مراقبتهــاي  منبعــد  و  رســید 
ســالمتي بایــد داشــته باشــندو باتوجــه بــه تــک 

ــان  ــن خودش ــان و همچنی ــودن مادرش ــت ب سرپرس
در  را  ایشــان  شــغلي  مهارتهــاي  داریــم  برنامــه 

ــم. ــش دهی ــد افزای ــب درام ــت کس جه
مشــکل  از  ســال  ســالیان  متولد۶3کــه  2.پــدري 
کلیــه و دیالیــز رنــج مــي بــردو بدنشــان دیگــر 
ــراي  ــه ب ــد کلی ــداد کــه پیون ــز جــواب نمی ــه دیالی ب
ــوب  ــد مطل ایشــان صــورت پذیرفــت و نتیجــه پیون
ــه  ــته ک ــواده بازگش ــوش خان ــه اغ ــان ب ــود و ایش ب
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ــب  ــغلي مناس ــت ش ــال فرص ــر بدنب ــال حاض در ح
جهــت گــذران زندگــي ایــن خانــواده مــي باشــیم.
ــد هســتند و دو  3.خانمــي کــه سرپرســت ســه فرزن
ــته  ــنوایي داش ــکل ش ــادرزادي مش ــان م ــد ایش فرزن
و بایــد تعویــض حلــزون گــوش میشــدند یــک 
ــد  ــان و فرزن ــري درم ــه دیگ ــط خیری ــد توس فرزن
و  شــدند  درمــان  مهــرگان  خیریــه  توســط  دوم 
ــان  درحــال حاضرهــم تحــت حمایــت جهــت درم

و معیشــت میباشــند.
ــي  ــون بده ــل 5 میلی ــه دلی ــه ب ــواده ک ــدر خان 4.پ
چندســالي در زنــدان بودنــد کــه بــا کمــک مهرگان 

ــواده بازگشــتند ــه اغــوش خان ــدان ازاد و ب از زن
5.پــدري کــه داراي یــک فرزنــد معلــول بــوده 
ــداري  ــطي خری ــي قس ــاش تاکس ــرار مع ــت ام جه
ــي  ــکالت ناگهان ــل مش ــه دلی ــفانه ب ــوده و متاس نم
بیمــاري صعــب العــالج خودشــان و همسرشــان 
شــد  توقیــف  ماشینشــان  و  کارکننــد  نتوانســتند 
ــان  ــاي درم ــه ه ــرگان هزین ــه مه ــک خیری ــا کم ب
و بدهــي معوقــه پرداخــت شــد و ایشــان مجــدد 

ــدند ــه کار ش ــغول ب مش
ایــن    : پوشــش  تحــت  نفــرات  آمــار  چکیــده 
صنــدوق 40 خانــوار تحــت پوشــش ، 130 نفــر 
تحــت پوشــش، 13 خانــواده دارای بیمــاران صعــب 
ــد تحــت پوشــش، 27   العــالج و پرهزینــه، 70 فرزن
ــواده هــای تــک سرپرســت )مــادر سرپرســت(   خان
ــد  ــت  و 40  فرزن ــد سرپرس ــم و ب ــد یتی ، 57  فرزن

ــش دارد. ــت پوش ــل را تح محص
ــا  ــان ب ــای ایش ــه ه ــرف هزین ــن ص ــای خیری هدای
ــود :  ــام میش ــل انج ــب ذی ــه ترتی ــی ب ــت های اولوی
درمانــی و پزشــکي، کمــک هزینــه ودیعــه مســکن، 
لــوازم-ارزاق،  و  اثاثیــه  خریــد  هزینــه  کمــک 
کمــک هزینــه تحصیلــی و لــوازم التحریــر- کمــک 
هزینــه ســفر-  کمــک هزینــه تســویه بدهــي افــراد

ــران زدگان  ــه بح ــک ب ــد کم ــوردی مانن ــوارد م م
هــای  کمــک  بــا  نیــز  زلزلــه(  و  ســیل   ( ملــی 
گلریــزان همیــاران صنــدوق از جملــه توفبقــات 

ایــن صنــدوق بــوده اســت.
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