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رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

ــوالت  ــم تح ــای مه ــی از ابزاره ــی یک ــگر اجتماع ــیدی کنش ــا جمش ــید رض س
اجتماعی،سیاســی و اقتصــادی یــک جامعــه برای توســعه و پیشــرفت رســانه اســت.

رسانه و مسئولیت اجتماعی در گلوگاه بحران ها

ــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، ســیدرضا  ــه گ ب
مســئولیت  رســانه  مســئول  مدیــر  جمشــیدی- 
ــت: ــود آورده اس ــت خ ــگر در یادداش ــی کنش اجتماع

ــم تحــوالت اجتماعی،سیاســی  ــای مه یکــی از ابزاره
ــرای توســعه و پیشــرفت  ــه ب ــک جامع و اقتصــادی ی
رســانه اســت. ابــزاری کــه در عصــر کنونــی بــه مهــم 
تریــن عنصــر تحــوالت جهانــی تبدیــل شــده اســت. 
ــد  ــه بای در چنیــن شــرایطی رســانه هــای هــر جامع
بــا توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی فــردی و جمعــی 
در مقابــل تحــوالت واکنــش مناســبی نشــان بدهنــد.

ــش  ــد چال ــا چن ــران ب ــه ای ــی جامع ــرایط کنون در ش
مهــم و کلیــدی مواجــه اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه کشــور در دوران انتقــال دولــت از دولــت دوازدهــم 
بــه دولــت ســیزدهم قــرار دارد و هنــوز رویکــرد دولــت 

ــت.یکی از  ــخص نیس ــف مش ــای مختل ــه ه ــده در زمین آین
مهــم تریــن چالــش هــای کنونــی کشــور وضعیــت نامناســب 
معیشــتی و اقتصادی مردم و انباشــته شــدن مشــکالت اســت 
ــد.در  ــی کن ــدا م ــال پی ــر انتق ــت دیگ ــه دول ــی ب ــه از دولت ک
چنیــن شــرایطی رســانه هــا از یــک جهــت بایــد نســبت بــه 
ــد کشــور حساســیت  ــران جدی ــدرت وانتخــاب مدی ــر ق تغیی
داشــته باشــند و از ســوی دیگــر صــدای مردمــی باشــند کــه 
ــد.  ــرار دارن ــی ق ــادی و اجتماع ــب اقتص ــت نامناس در وضعی
تنهــا رســانه بــه دلیــل ویژگــی هــای چنــد وجهــی  کــه دارد 
می توانــد در نقطــه تقاطــع ایــن دو رویکــرد قــرار بگیــرد. بــه 
همیــن دلیــل اهمیــت رســانه در ایــن زمینــه تعییــن کننــده 

اســت.
مختلــف  هــای  ســاحت  امــروز  کــه  دیگــری  چالــش 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــور را تح ــی کش ــادی و سیاس اجتماعی،اقتص
داده تشــدید بحــران کرونــا و تلفــات جانــی 
زیــادی اســت کــه ایــن بیمــاری در کشــور 
ــرایطی رخ  ــاق در ش ــت.این اتف ــرده اس ــاد ک ایج
مــی دهــد کــه بســیاری از کشــورهای جهــان در 
حــال فراهــم کــردن زمینــه هــای جشــن پایــان 
کرونــا هســتند و مــردم خــود را واکســینه کــرده 
ــن  ــش تعیی ــانه نق ــز رس ــه نی ــن زمین ــد.در ای ان
کننــده ای دارد. از یــک ســو رســانه ابــزاری 
بــرای مســئوالن جامعــه اســت تــا  افــکار 
ــود  ــات خ ــان تصمیم ــی را در جری عموم
قــرار بدهنــد و مــردم را بــه همیــاری بیشــتر 
دعــوت کننــد و از ســوی دیگــر صــدای مردمــی 
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اســت کــه از مســئوالن تقاضــا دارنــد بــا فراهــم کــردن 
شــرایط خریــد واکســن و در صــورت نیــاز قرنطینــه از 
چالــش کرونــا عبــور کننــد.در نتیجــه رســانه هــا امــروز 
در جامعــه ایــران در یــک گلــوگاه حیاتــی بیــن تغییــر 
قدرت،تحــوالت اجتماعــی و ســالمت مــردم قــرار 
ــرار گرفتــن در چنیــن گلوگاهــی تنهــا  ــد. ق گرفتــه ان
بــا ویژگــی هــای رســانه ســازگاری دارد و بقیــه ابزارهــا 
ــا  ــود تنه ــن وج ــتند.با ای ــی هس ــن ویژگ ــد چنی فاق
ــد بــه صــورت دقیــق رویکــرد  مفهومــی کــه مــی توان
رســانه را در مواجهــه بــا چنیــن بحــران هــای تببیــن 

ــی اســت. ــوم مســئولیت اجتماع ــد مفه کن
تنهــا بــا اتــکا بــه مســئولیت اجتماعــی اســت 
کــه رســانه مــی تــوان در چنیــن بزنــگاه هــای 
ــم  ــد و در چش ــی کن ــش آفرین ــی نق حساس

ــداز آینــده یــک جامعــه تأثیرگــذار باشــد. ان

ــت  ــی در ماهی ــئولیت اجتماع ــوم مس ــاید مفه ش
بــه صــورت آشــکار  باشــد و  رســانه مســتتر 
مشــخص نباشــد امــا یکــی از محــرک هــای اصلــی 
ــئولیت  ــه مس ــک جامع ــگاران در ی ــانه و خبرن رس
ــه  ــرد و جامع ــه ف ــبت ب ــه نس ــت ک ــی اس اجتماع
خــود احســاس مــی کنند.مفهمــوم مســئولیت 
ــن  ــی تبیی ــه خوب ــران ب ــه ای ــی در جامع اجتماع
ــک  ــه ی ــل ب ــن دلی ــه همی ــده و ب ــریح نش و تش
ــبات  ــی در مناس ــری و اجتماع ــب فک ــم غال پارادای
فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه تبدیــل نشــده اســت.

ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای 
ــئولیت  ــاق رخ داده و مس ــن اتف ــه ای ــعه یافت توس
ــده در  ــو برن ــرم جل ــک اه ــوان ی ــه عن ــی ب اجتماع
تحــوالت اجتماعی،فرهنگــی و سیاســی قلمــداد می شــود.در 
چنیــن شــرایطی نیــز رســانه نقــش تعییــن کننــده ای دارد. 
علــی رغــم اینکــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در ماهیــت 
رســانه مســتتر اســت امــا رســانه یکــی از ابزارهــای مهمــی 
ــه  ــد مفهــوم مســئولیت اجتماعــی را ب اســت کــه مــی توان
یــک پارادایــم غالــب اجتماعــی تبدیــل کنــد. کارکردهــای 
مســئولیت اجتماعــی بــه انــدازه ای در زندگــی جمعــی یــک 
ــد مســیر یــک  ــز اهمیــت اســت کــه مــی توان جامعــه حای
جامعــه را تغییــر بدهــد و رســانه در زمینــه آگاهــی بخشــی 
دربــاره ایــن کارکردهــا نقــش تعییــن کننــده ای دارد.بــدون 
تردیــد تالقــی و هماهنگــی مســئولیت اجتماعــی و رســانه 
ــاز  ــه س ــد زمین ــی توان ــور م ــی کش ــای کنون ــران ه در بح
گشــایش هــای مهمــی در چشــم انــداز آینــده کشــور شــود.
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طراحی سیستم های قوای محرکه و رقابتی که 
چاره گشای  صنعت خودروگردید..

ــی  ــا ۳ اســتوانه ایران ــور کم مصــرف ۳ ســیلندر ی ســال گذشــته از نخســتین موت
ــور کــه در گــروه صنعتــی ایران خــودرو طراحــی  رونمایــی شــد. تولیــد ایــن موت
ــرف ۳   ــور کم مص ــی موت ــود. طراح ــاز می ش ــتان ۱۴۰۱ آغ ــده، زمس ــاخته ش و س
اســتوانه ایران خــودرو، بــا فرآینــد الگوبــرداری از موتورهــای متعــدد بــه روز دنیــا 
بــا فناوری هــای مختلــف تزریــق مســتقیم بنزیــن انجام شــده کــه از ســال ۹۵ در 

منیژه بازیار کشــور آغازشــده اســت.

موتــور  تولیــد  و  طراحــی  تحقیــق،  شــرکت 
ــا اســتفاده از توانمندی هــای  ایران خــودرو )ایپکــو(، ب
ــره  ــی و زنجی ــی، مهندس ــش طراح ــود در بخ موج
ــرای رســیدن  تامیــن، به دنبــال اجــرای ایــن طــرح ب
ــر  ــوخت کمت ــرف س ــد مص ــی مانن ــداف کالن ــه اه ب
ــش و ســطح  ــر پیمای ــر ۱۰۰ کیلومت ــر در ه از ۵ لیت
آالیندگــی اروپــا یــورو ۶ هســتند. این موتــور در حالی 
در کشــور طراحــی و تولیــد شــده کــه صنعــت خودرو 
ایــران جــزو نخســتین صنایــع تحریم شــده از ســوی 

ــود. ــکا ب ــت پیشــین امری دول

* ایجاد بسترهای رقابتی
دانشــکده  هیات علمــی  عضــو  کاکایــی،  امیرحســین 
مهندســی خــودرو دانشــگاه علــم و صنعــت: صنعــت خــودرو 
ــا  ــاوران ب ــرکت ها و فن ــبکه ای از ش ــه ش ــت ک ــی اس صنعت
هــم کار می کننــد تــا بتواننــد محصولــی بــا کیفیــت و بــه روز 
ــاز ۵  ــک خودروس ــد. ی ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــر ب و رقابت پذی
کار اصلــی را انجــام می دهــد: طراحــی خــودرو، تامیــن 
ــاره تامیــن  قطعــات، بدنه ســازی، رنــگ و مونتــاژ. البتــه درب
بــزرگ  قطعه ســازان  و  امــروز مجموعه ســازان  قطعــات 
ــور  ــا به ط ــد. ام ــت می پردازن ــه رقاب ــم ب ــا ه ــان ب در جه
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خــاص در ایــن میــان موتــور و گیربکــس کــه مــا بــه 
آن سیســتم انتقــال قــدرت می گوییــم، از اهمیــت 
زیــادی برخــوردار اســت و یــک مزیــت رقابتــی بــرای 
هــر خودروســاز در ســطح بین المللــی ایجــاد می کنــد؛ 
ــازی  ــزرگ، موتورس ــازان ب ــتر خودروس ــن بیش بنابرای
مختــص بــه خــود دارنــد و برعکــس موتورســازی های 
ــازی ها  ــه خودروس ــق ب ــا متعل ــان، عمدت ــزرگ جه ب
اســت. اگــر یــک خودروســازی فقــط در ظاهــر 
ــد به عنــوان یــک  خــودرو، دارای تنــوع باشــد، نمی توان
خودروســازی معتبــر در جهــان شــناخته شــود.  موتور، 
قلــب طراحــی یــک خــودرو رقابت پذیــر اســت. البتــه 
به تدریــج  امــروزه  الکترونیکــی هــم  سیســتم های 
ــن  ــی شــده  و خودروســازان در ای ــن اهمیت دارای چنی
زمینــه هــم دســت بــه اقدامــات درون شــرکتی زده انــد. 
ــک را  ــات الکترونی ــه خدم ــواع شــرکت ک ــال ان ــا فع ام
در ســطحی عالــی ارائــه کننــد، وجــود دارد کــه لزومــا 
ــه خودروســازان نیســتند. بنابرایــن می تــوان  متعلــق ب
ــک خودروســازی  ــه ی ــن بخــش فناوران گفــت مهم تری

ــدرت اســت. ــال ق ــان سیســتم انتق همچن
مــا در ایــران از حــدود ۲۰ ســال پیــش تاکنــون یــک 
ــدرت  ــا ق ــه م ــه ب ــم ک ــور داری ــات موت ــز تحقیق مرک
طراحــی و بروزرســانی موتــور را داده اســت. همان طــور 
ــن  ــا کمتری ــته ب ــال گذش ــد، س ــاهده کرده ای ــه مش ک
ــورو ۵ ارتقــا پیــدا  ــه ی ــورو ۴ ب دردســر، خودروهــا از ی
کــرد. علــت ایــن موضــوع، رشــد تــوان طراحــی موتــور 
ــات  ــه امکان ــفانه در زمین ــه متاس ــود. البت ــران ب در ای
تولیــدی آن طــور کــه بایدوشــاید ســرمایه گذاری و 
ــز  ــه مراک ــن آنچ ــت و بنابرای ــده اس ــانی نش بروزرس
ــل  ــد، به طــور کام ــه می کنن ــی و طراحــی ارائ تحقیقات
اجــرا نمی شــود و کمبودهایــی همچنــان در بــازار 
ــک مشــکل دیگــری هــم  ــه ی مشــاهده می شــود. البت
ــی  ــه هرکس ــت ک ــن اس ــم ای ــران داری ــا در ای ــه م ک
ــور  ــن آن ط ــد. بنابرای ــه کاره باش ــود هم ــد خ می خواه
کــه بایدوشــاید در ایــران هم افزایــی رخ نمی دهــد و ۳۰ 
خودروســاز دیگــر حاضــر بــه اســتفاده از ایــن امکانات و 
ــا  ــر ب ــال درحال حاض ــا به هرح ــتند. ام ــا نیس طراحی ه

ــوری، دارای  ــه روز موت ــای ب ــکان طراحی ه ــتن ام داش
یــک مزیــت رقابتــی هســتیم.

*اقدامات مثبت خودروساز
زمینــه  در  امــا  بــود.  موتــور  دربــاره  اینجــا  تــا 
ــا وجــود اینکــه  ــی کــم کاری شــده و ب گیربکــس خیل
سال هاســت دارای گیربکس ســازی هســتیم امــا در 
زمینــه طراحــی گیربکــس و تحقیقــات مرتبــط در 
عمــل اقــدام جــدی انجــام نداده ایــم. به تازگــی در 
خبرهــا آمــده کــه خوشــبختانه شــرکت نیــرو محرکــه 
ــه اســت.  ــوآوری راه انداخت ــی و ن ــز تحقیقات ــک مرک ی
ــرعته  ــس ۶ س ــدا روی گیربک ــور ابت ــن منظ ــرای ای ب
ــیده  ــه رس ــه نتیج ــبختانه ب ــه خوش ــد ک کار کرده ان
ــی، حرکــت  ــاس بین الملل ــن حرکــت در مقی اســت. ای
ــه ۳۰  ــم ک ــر بدانی ــا اگ ــی رود. ام ــمار م ــی به ش کوچک
ــرعته  ــای ۵ س ــم از گیربکس ه ــه داری ــت ک ــال اس س
ــان  ــم و همچن ــد داخــل اســتفاده می کنی دســتی تولی
ایــن تولیــدات مشــکالت آکوســتیکی و بازدهــی دارنــد، 
متوجــه می شــویم کــه ایــن حرکــت جدیــد رو بــه جلــو 
چــه ارزشــی دارد. ای کاش همیــن حرکــت کوچــک ۲۰ 
ــا حرکت هــا در زمینــه موتــور  ســال پیــش همزمــان ب
آغــاز می شــد. ایــن حرکــت مقدماتــی در راســتای یــک 
حرکــت بــزرگ بــه ســمت گیربکس هــای نیمه اتوماتیک 
و تمــام اتوماتیــک اســت کــه امیــدوارم بــا آمــدن دولت 
ــرد.  ــف نشــود، بلکــه ســرعت بگی ــد نه تنهــا متوق جدی
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ــال  ــدود دو س ــه ح ــه فاصل ــا، ب ــاس برنامه ریزی ه براس
ــازار  ــزرگ را در ب ــت ب ــن حرک ــدات ای ــم تولی می توانی
مشــاهده کنیــم. امــا آنچــه در نتیجــه ایجــاد ایــن مرکــز 
طراحــی و تحقیقاتــی نصیــب ایــران خواهــد شــد، فقــط 
یــک محصــول نخواهــد بــود، بلکــه تنــوع محصــوالت و 
تکمیــل توانمنــدی رقابتــی در ســال های آینــده خواهــد 

بــود.
نکتــه قابل توجهــی کــه بایــد در اینجــا روی آن 
تاکیــد کنــم، لــزوم توســعه توانمنــدی تحقیقات 
ــران  ــی مدی ــت. برخ ــران اس ــی در ای و طراح
ــود،  ــعه می ش ــت از توس ــی صحب ــی وقت صنعت
ــی  ــرکت خارج ــک ش ــا ی ــد ب ــوری می رون ف
قــرارداد می بندنــد و آن کاال را از خــارج وارد 
می برنــد  بــه کار  خــودرو  روی  و  می کننــد 
ارائــه می کننــد.  به عنــوان توســعه  را  و آن 
ــا  ــه دائم ــران، ک ــد ای ــوری مانن ــرای کش ــا ب ام
ــن  ــرار دارد، ای ــف ق ــای مختل ــت تحریم ه تح

ــتند. ــدار هس ــا ناپای حرکت ه
 در چنیــن شــرایطی الزم اســت روی برخــی فناوری هــا 
ــی  ــدی داخل ــس، دارای توانمن ــور و گیربک ــد موت مانن
باشــیم. به عنــوان مثــال، مدت هاســت خودروهــای 
اتوماتیــک در ســبد محصــوالت داریــم امــا عمــال تولیــد 
ــارج  ــه خ ــته ب ــدت وابس ــون به ش ــرا؟ چ ــوند، چ نمی ش
ــن  ــا در چنی ــعه توانمندی ه ــا توس ــت. ب ــور اس از کش

ــارج  ــه خ ــتگی ب ــی، وابس کشــور زمینه های از 
ــد و  ــد ش ــته خواه حتی کاس

روابــط  در 

ــه  ــر ب ــدی بهت ــرای خری ــره ب ــدرت مذاک ــی، ق بین الملل
می دهــد. ایرانــی  طــرف 

ــران  ــس در ای ــعه گیربک ــه توس ــیم ک ــته باش ــه داش توج
نه تنهــا باعــث تنــوع محصــوالت می شــود و کیفیــت 
رانندگــی را باالتــر می بــرد و بــه سرنشــینان آرامــش بیشــتر 
را ارائــه خواهــد کــرد، بلکــه ابــزاری بــرای کاهــش مصــرف 
ســوخت و آالیندگــی خواهــد بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه 
تغییــر ذائقــه ایرانی هــا و دیگــر کشــورهای جهــان، قــدرت 
ــم  ــد داد. امیدواری ــی را خواه ــوالت ایران ــه محص ــت ب رقاب
ــی  ــروه صنعت ــژه گ ــازان به وی ــر خودروس ــای اخی حرکت ه
ایران خــودرو، بــه صــورت پایــدار و اقتصــادی از ســوی 
مســئوالن و شــرکت ها پیگیــری شــود و مــا شــاهد تحــول 
ــور  ــل کش ــدی داخ ــدرت تولی ــال ق ــتم های انتق در سیس

باشــیم.
*مزیت موتور ۳ سیلندر داخلی

مشــابه ایــن موتــور تاکنــون بــرای هیچ یــک از خودروهــای 
تولیــد داخــل ســاخته و اســتفاده نشــده و دانــش توســعه و 
ــی  ــزرگ جهان ــار خودروســازان ب تجاری ســازی آن در اختی
اســت.  موتــور ۳ اســتوانه با بهره گیــری از دانــش الگوبرداری 
ــه، متناســب  ــق، پژوهــش و تجرب ــاوری، تحقی ــال فن و انتق
بــا جغرافیــای ایــران و قابــل رقابــت بــا موتورهــای مشــابه 
خودروســازان بــزرگ جهانــی اســت و از ایــن لحــاظ ایــران 
را در زمــره کشــورهایی قــرار خواهــد داد کــه دارای مالکیــت 
دانــش طراحــی و توســعه موتورهــای ۳ اســتوانه کم مصــرف 

تزریــق مســتقیم ســازگار بــا محیط زیســت اســت.
گفتنی اســت تولید نخســتین موتور ۳ اســتوانه زمســتان 
موتورهــای  و  اســت   ۱۴۰۱ ســال 
بعــدی بــا فاصلــه زمانی 
ــد از آن  ــاه بع ۷ م
ــه  وارد چرخ

تولید 
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ــد شــد. خواهن
*کاهش تلفات اصطکاکی

ــک  ــامخی، دانشــیار دانشــکده مهندســی مکانی امیرحســین ش
گــروه خــودرو دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدین طوســی: در 
موتــور تلفاتــی به نــام تلفــات اصطکاکــی وجــود دارد کــه وقتــی 
تعــداد ســیلندرهای موتــور کاهــش پیــدا می کنــد، ایــن تلفــات 
کمتــر می شــود. هرقــدر میــزان تلفــات اصطکاکــی یــک موتــور 
کاهــش پیــدا کنــد، راندمــان موتــور باالتــر مــی رود. هنگامی کــه 
راندمــان و بــازده موتــور بیشــتر شــود، مصــرف ســوخت موتــور 
هــم کاهــش می یابــد؛ بنابرایــن مزیــت اســتفاده از ۳ ســیلندر در 
موتــور، نخســت ایــن اســت کــه بــا کاهــش تلفــات اصطکاکــی 

بــازده موتــور باالتــر مــی رود و مصــرف ســوخت پاییــن می آیــد 
ــور  ــدازه موت ــاد و ان ــه ابع ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــت دیگ و مزی

کوچک تــر می شــود. همچنیــن 
میــزان آالیندگــی موتور، بســتگی 
ــه کار  ــاوری ب ــوع فن ــه ن ــادی ب زی
ــع،  ــور قط ــه در آن دارد. به ط رفت
هرقــدر در یــک موتــور از فنــاوری 
به روزتــری  و  پیشــرفته تر 
مثــال  اینکــه  شــود  اســتفاده 
دارای سیســتم پاشــش مســتقیم 
ــورو ۶  ــی ی ــتاندارد آالیندگ ــا اس ی
باشــد، آن موتــور وضعیــت بهتری 

دارد.
ــور خــودرو  ــودن موت ۳ ســیلندر ب
ــا  ــزان مصــرف ســوخت و ت در می

ــر  ــی آن تاثی ــدار آالیندگ ــور و مق ــاد موت ــدی در ابع ح
دارد. در واقــع فنــاوری به کاررفتــه در تولیــد موتــور 

ــودرو دارد. ــی خ ــش آالیندگ ــی در کاه ــش اساس نق
هرقــدر تعــداد ســیلندرها کمتــر باشــد، کاهــش تلفــات 
اصطکاکــی نیــز بیشــتر اســت کــه در کاهــش مصــرف 
ســوخت هــم تاثیــر دارد. به عنــوان مثــال، میــزان 
ســوخت و گشــتاور موتــور پیــکان CC ۱۶۰۰ بــا موتــور 
CC ۱۶۰۰ یکــی از خودروهــای امــروزی متفــاوت 
ــور CC ۱۶۰۰ و  ــر دو موت ــه ه ــود اینک ــا وج ــت. ب اس
۴ ســیلندر هســتند امــا یکــی تولیــد چنــد دهــه قبــل 
ــرای  ــن ب ــت؛ بنابرای ــروز اس ــد ام ــری تولی ــوده و دیگ ب
ــور  ــه کار رفتــه در موت کاهــش آلودگــی هــوا فنــاوری ب

ــادی دارد. ــش زی نق
ــی  ــود، بخش ــتفاده می ش ــور اس ــه در موت ــی ک بنزین
بــرای حرکــت خــودرو مصــرف می شــود، بخشــی بــرای 
ــزوز و  ــا مکانیســم اگ ــداری ب ــر اصطــکاک، مق ــه ب غلب
بخشــی هــم بــرای خنــک کاری موتــور از بیــن مــی رود. 
ــور  ــیلندرها در موت ــداد س ــردن تع ــم ک ــا ک ــع ب در واق
ــه  ــی کاســته می شــود. البت ــات اصطکاک خــودرو از تلف
ده  هــا فنــاوری دیگــر ماننــد توربــو شــارژ، کالیبراســیون 
و… وجــود دارنــد کــه موجــب افزایــش بازدهــی موتــور 
می شــود. تعــداد ســیلندر کمتــر از جملــه فناوری هایــی 
اســت کــه روی کاهــش تلفــات موتــور کارســاز اســت.
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اولین نشســت سراسری 
حوزه  در  کشور  اتاق های 

حاکمیت شرکتی

ــا  اولیــن نشســت سراســری اتــاق هــای کشــور در حــوزه حاکمیــت شــرکتی ب
اجــرای ســید محمــود عبــادی مســئول کمیتــه حاکمیت شــرکتی در کمیســیون 

مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران برگــزار شــد.

فاطمه ملکی 

ــای  ــاق ه ــری ات ــت سراس ــن نشس * اولی
ــرکتی ــت ش ــوزه حاکمی ــور در ح کش

اولیــن نشســت سراســری اتــاق هــای کشــور در حــوزه 
حاکمیــت شــرکتی ششــم مــرداد مــاه ســاعت ۱۶ برگزار 
ــران،  ــاق ای ــس ات ــب رئی ــاری نای ــدس انص ــد و مهن ش
ــت  ــس هیئ ــران و رئی ــاق ای ــی ات ــورای عال ــس ش رئی
مدیــره گــروه کیســون بــه عنــوان ســخنران اول در ایــن 

نشســت حضــور داشــت.
* شفافیت یک ضرورت است

مهنــدس انصــاری بیــان کــرد: توســعه در جهــت 
ــت،  ــره وری اس ــش به ــه افزای ــرکتی متوج ــری ش راهب
ــر دارد  ــت و نظــارت را درب راهبــری شــرکتی هــم هدای
ــن  ــی اســت، همچنی ــز پاســخ گوی و شــرط نظــارت نی
ــزرگ  شــفافیت یــک ضــرورت اســت وقتــی شــرکتی ب
مخصوصــا ســهامی عــام کــه تعــداد ســهامداران زیــادی 
دارد و ســهام بــا اطمینــان در اختیــار مدیــر قــرار بگیــرد 
در چنیــن حالتــی  شــفافیت و پاســخگویی الزم اســت.

ــد  ــی توان ــرکتی م ــری ش ــفافیت و راهب ــزود: ش وی اف
هــم بــه موفقیــت و هــم توســعه و هــم مانــدگاری مــی 
انجامــد بــه ایــن مفهــوم کــه اگــر اعتمــاد را بــا شــفافیت 
و پاســخگویی جمــع کننــد بزرگترین ســرمایه را بدســت 
ــه همیــن علــت در دنیــای کســب و کار  ــد ب مــی آوردن
ــا  ــگاه ه ــا و بن ــرکت ه ــرمایه ش ــن س ــروز مهمتری ام
اعتمــاد مــردم بــه آنهاســت اگــر کاال یــا خدماتــی ارائــه 

مــی دهنــد.

* شــرط الزم بــرای ورود بــه فضــای بیــن المللی 
و بــزرگ شــدن شــرکت ها چیســت؟

نایــب رئیــس اتــاق ایــران اهمیت مســئولیت اجتماعــی را به 
هیــچ وجــه کمتــر از حاکمیت شــرکتی یــا راهبری شــرکتی 
ندانســت و خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه ایــن دو مفهوم در 
دنیــا بــه هــم نزدیــک مــی شــود و بــا هــم بــه کار گرفتــه 
مــی شــوند و در ایــران تعبیــر ایرانــی از مســئولیت اجتماعی 

مــی شــود.
در ادامــه مجــری ایــن نشســت حاکمیــت شــرکتی را شــرط 
ــزرگ شــدن  ــی و ب ــن الملل ــه فضــای بی ــرای ورود ب الزم ب
شــرکت هــا دانســت از مهنــدس بنابیــان رئیــس کمیســیون 
ــران  ــاق ای ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی ــئولیت اجتماع مس
ــعه  ــرکتی در توس ــت ش ــش حاکمی ــورد نق ــت در م خواس

پایــدار ســخنرانی کننــد.



تابستان 1400

11

* دستیابی به توسعه پایدار
مهنــدس بنابیــان اظهــار کــرد: در جامعــه مــا بــدون بحث 
حاکمیــت شــرکتی یــا ســاختار حکومتــی نمــی توانیــم 
بــه توســعه پایــدار دســت پیــدا کنیــم  در کشــور ســتاد 
هــای مختلفــی اداره مــی شــود ایــن  امــر نشــان از نبــود 
ــا  ــای م ــرکت ه ــت ش ــا اس ــور م ــف در کش ــرح وظای ش
ــه اداره مــی شــوند اکثــر شــرکت هــای مــا  هــم، اینگون
ســهامی خــاص بــه صــورت خانوادگــی اداره مــی شــوند 
و همیــن طــور ســهامداران عضــو هیئــت مدیــره هســتند 
کــه در مقــام ســهامداری مطالبــه گــر و در مقــام هیئــت 
مدیــره پاســخگو هســتند ولــی در شــرکت هــای حرفــه 
ــه  ــش و تجرب ــب دان ــای صاح ــره از اعض ــت مدی ای هیئ
اداره مــی شــود و بــه ســرمایه گــذار و ســهامدار پاســخگو 

هســتند
وی افــزود: اکثــر شــرکت هــای ما با اساســنامه کالســیک 
ــوند  ــی ش ــد اداره م ــا ندارن ــورد آنه ــی در م ــه دانش ک
ــماری  ــت ش ــداد انگش ــه تع ــوز ب ــا هن ــای م ــرکت ه ش
هســتند کــه مدیــران آنهــا دانــش و تجربــه بیــن المللــی 
دارنــد صــادرات شــرکت هــای بــه صــورت ؟؟؟ اســت اکثر 
شــرکت هــای دارای انبــار دفتــر در بــازار هــدف نیســتند 
اکثــر صــادرات مــا بــه صــورت امانــت فروشــی اســت کــه 

ــی  ــت نم ــم رعای ــاص آن ه ــای خ قرارداده
شــود و بــازار پایــداری بــه 

ــد ــت نمی آی دس
بنابیان 

خاطرنشــان کــرد: وقتــی شــرکت هــای مــا دارای قواعــد 
راهبــری نباشــد هــم در رفتارهــای بــرون ســازمانی و هــم 
درون ســازمانی بــا بحــران مواجــه هســتند و در شــرکت ها 

ــت. ــر اس ــانی ماه ــروی انس ــود نی ــار کمب دچ
* اختالف مالکیت و مدیریت در سازمان های 

بخش خصوصی
مجــری برنامــه بــه اختــالف مالکیــت و مدیریــت در 
ســازمان هــای بخــش خصوصــی بــه عنــوان چالشــی کــه 
مســئولیت پذیــری را دچــار تزلــزل کــرده و امــکان پیــاده 
ســازی راهبــری شــرکتی و بدســت آوردن موفقیــت پایــدار 
ــرد اشــاره مــی کنــد و از دکتــر اولیایــی  را از بیــن مــی ب
نایــب رئیــس کمیســیون حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت 
ــرورت  ــوع ض ــا موض ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــی ات اجتماع
اســتقرار حاکمیــت شــرکتی در بنــگاه هــای بخــش 

ــد. ــه ســخنرانی بپردازن خصوصــی ب
* مفهوم راهبری شرکتی

دکتــر اولیایــی نایــب رئیس کمیســیون حاکمیت شــرکتی 
و مســئولیت اجتماعــی اتــاق بازرگانــی ایران گفــت: مفهوم 
ــرور  ــان م ــل ذینفع ــوان فص ــه عن ــرکتی را ب ــری ش راهب
کنیــم هــر ســازمان از محیط درون و بیرون تشــکیل شــده 
و از ذینفعــان متفاوتــی وجــود دارد کــه بر 
ســازمان اثرگذار و از ســازمان 
و  هســتند  اثرپذیــر 
وظیفــه هیئــت 
و  مدیره 
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شــرکت ایــن اســت کــه انتظــارات را احصــا و شناســایی 
ــن  ــی بی ــد توازن ــد و بتوان ــدی کن ــت بن ــد و اولوی کن
آنهــا برقــرار کنــد کــه در برخــی مواقــع ایــن انتظــارات 
ــا هــم هســتند مــا بــرای  ذینفعــان در تضــاد و تمایــز ب
ــزار راهبــری شــرکتی اســتفاده  ــن تناقــض از اب ــع ای رف

مــی کنیــم.
ــی  ــتفاده م ــرکتی اس ــری ش ــی از راهب ــزود: وقت وی اف
ــه  ــه ذهــن خطــور مــی کنــد ب کنیــم واژه ســودآوری ب
ــی  ــری ســازمانی اســتفاده م ــل از واژه راهب ــن دلی همی
کنــم کــه مــی توانیــم از آن در بخــش هــای غیرانتفاعــی 
ــک واژه  ــری ســازمانی ی ــم و واژه راهب ــه کار ببری هــم ب
ــا را  ــه ه ــه مجموع ــه هم ــت ک ــری اس ــر و بزرگت کالنت

دربرمــی گیــرد.
ــد و تفکیــک  ــی کــه شــرکت هــا کوچــک بودن ــا زمان ت
ــه  مالکیــت و مدیریــت وجــود نداشــت، تضــادی هــم ب
وجــود نمــی آمــد بــا بزرگتــر شــدن شــرکت هــا مالکیت 
از مدیریــت جــدا شــد و بحث کارگــزار و کارگمــار مطرح 
شــد و بیــن ایــن تضــاد منافــع وجــود دارد و بــه همیــن 
دلیــل مشــکل نمایندگــی بوجــود آمــد و بــرای رفــع این 
مشــکل از ابــزار راهبــری شــرکتی اســتفاده مــی کنیــم 

بــرای از بیــن بــردن تضــاد منافــع مالــک و مدیــر از راه حــل 
راهبــری شــرکتی اســتفاده مــی کنیــم.

ــت  ــس هیئ ــره و رئی ــت مدی ــف هیئ * وظای
ــره مدی

دکتــر جــان نثــار ســخنران بعــدی، بــه بیــان وظایــف هیئت 
مدیــره و رئیــس هیئــت مدیــره پرداخــت و گفــت: برخــی از 
وظایــف هیئــت مدیــره بــا آمــدن راهبــری شــرکتی پررنــگ 
ــده  ــرای آن دی ــا مکانیــزم کنتــرل بیشــتری ب ــر شــد و ی ت

شــده اســت
ــر  ــره و مدی ــت مدی ــف هیئ ــک مبحــث وظای ــه تفکی وی ب
عامــل پرداخــت و گفــت: هیئــت مدیــره از بیــن خودشــان 
مدیرعامــل انتخــاب مــی کننــد و یــک رابطــه پاســخگویی 

بیــن رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل وجــود دارد.
* ضــرورت حاکمیــت شــرکتی در فضــای امروزه 

ــرکتی ــگاه های ش بن
ــرورت  ــون ض ــان پیرام ــن در پای ــی همچنی ــر اولیای دکت
حاکمیــت شــرکتی در فضــای امــروزه بنــگاه هــای شــرکتی 

ــت: ــه ســخنرانی پرداخــت و گف ب
ــاص  ــهامی خ ــور س ــای کش ــرکت ه ــده ش عم
هســتند و ســهامداران عضــو هیئت مدیره هســتند 
و مدیــران میانــی هــم از ایــن افــراد اســتفاده مــی 
شــود و خیلــی درک درســتی از راهبــری شــرکتی 
ــری  ــوال راهب ــن س ــه ای ــخ ب ــه پاس ــد و ب ندارن
ــی  ــا م ــرکت ه ــن ش ــه ای ــی ب ــه کمک ــرکتی چ ش

ــت. ــد پرداخ کن
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مسئولیت اجتماعی رسانه در 
ایران از نگاه کارشناسان

ــک  ــی ی ــئولیت اجتماع مس
ــت  ــی اس ــردی متعال رویک
کــه تحــت تأثیــر اجتماعــی 
ــبت  ــازمان نس ــا س ــراد ی اف
بــه محیــط پیرامونــی خــود 
ــی  ــدف اصل ــد و ه ــی باش م
ــت  ــی مثب ــاد حرکت آن، ایج
ــر جامعه  ــک ب ــد کوچ هرچن

ــت. فاطمه ملکی اس

* مسئولیت اجتماعی؛ یک رویکردی متعالی
بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی، مســئولیت 
اجتماعــی یــک رویکــردی متعالــی اســت کــه تحــت 
تأثیــر اجتماعــی افــراد یا ســازمان نســبت بــه محیط 
پیرامونــی خــود مــی باشــد و هــدف اصلــی آن، ایجاد 
حرکتــی مثبــت هرچنــد کوچــک بــر جامعــه اســت.

ــی و  ــات اصل ــر خدم ــروز ســازمانها عــالوه ب ــرا ام زی
ــه  ــز ب ــع خــود را نی جانبــی بخشــی از زمــان و مناب
ــد.  ــاص دهن ــه اختص ــام المنفع ــای ع ــت ه فعالی
مســئولیت اجتماعــی از جملــه مقوالتــی اســت کــه 
ــایل ارتباطــی  ــران مس سالهاســت توســط صاحبنظ
و یونســکو در حــوزه مطبوعــات و رســانه هــا بــا تــا 

ــار توســعه مطــرح شــده اســت. ــر اخب ــد ب کی
* مسئولیت اجتماعی رسانه ها

بــر ایــن اســاس رســانه هــا حــق دارنــد ازســازمانهای 
مختلــف انتقــاد کننــد و آنهــا را به چالش بکشــند اما 
خــود نیــز در برابــر منافــع و نیازهای جامعه مســئولن 
ــا اشــتباه آنهــا  و بایــد پاســخگو باشــند، چــرا کــه ب

افکارعمومــی نیــز مرتکــب خطــا می شــود.
ــی  ــاد فرهنگ ــن نه ــوان تاثیرگذار تری ــه عن ــانه ب رس
ــا قانــون  میتوانــد در رواج قانــون گرایــی و مبــارزه ب
ــر و موفــق وارد عمــل شــود.  ــه طــور موث ــزی ب گری
وجــود رســانه در دنیــای امــروز نشــانه آزادی بیــان 
و اندیشــه و ســنگری محکــم بــرای دفــاع از حقــوق 
مــردم و شــهروندان اســت و احســاس مســئولیت آن 
ــه و پاســخگویی ســازمانها و  ــداری جامع موجــب بی

دولــت خواهــد شــد از ایــن رو  در ایــن گــزارش بــه دیــدگاه 
کارشناســان پیرامــون مســئولیت اجتماعــی رســانه در ایــران 

ــگاه کارشناســان مــی پردازیــم. از ن
* دکتر ابراهیم جعفری/ نظریه مسئولیت اجتماعی؛ 

مناسب ترین تئوری برای جامعه ما
دکتــر ابراهیــم جعفــری، اســتاد علــوم ارتباطــات دانشــگاه با 
بیــان اینکــه دنیــس مــک کوئــل یکــی از اندیشــمندان علوم 
ارتباطــات اجتماعــی اســت کــه نظریــه هــای هنجــاری برای 
رســانه هــا در نظــر مــی گیــرد اظهــار کــرد: منظــور از ایــن 
نظریــه هــا ایــن اســت کــه رســانه هــا بایدهــا و نبایدهایــی 
را در عمــل و در انجــام وظیفــه خــود در نظــر بگیرنــد 
ــه رســانه هــای اقتدارگــرا، آزادی  همچنیــن رســانه هــا را ب
ــا شــیوه مســئولیت  گــرا، کمونیســتی، رســانه هایــی کــه ب
ــش  ــعه بخ ــای توس ــانه ه ــد و رس ــی کنن ــی کار م اجتماع

تقســیم بنــدی مــی کنــد.
ــئولیت  ــه مس ــران نظری ــه صاحبنظ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا در  ــه م ــرای جامع ــوری ب ــن تئ ــب تری ــی را مناس اجتماع
نظــر مــی گیرنــد افــزود: ایــن نظریــه بــر پایــه آزادی  همــراه 
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بــا تعهــد اســتوار اســت بــه ایــن مفهــوم کــه اگــر رســانه هــا 
در انتقــاد از مســئوالن، سیاســت گــذاری هــای آنهــا و در قبــال 
عملکــرد دولــت آزاد باشــند بایــد آیینــه تمــام نمایــی از دیــدگاه 
منتقدیــن جامعــه و نماینــده افــکار عمومی باشــند از طــرف دیگر 
در انتشــار اخبــار و دیــدگاه هــا توســط رســانه یــک مســئولیت و 
ــا  ــانه ه ــه رس ــس همانطــور ک ــا اســت پ ــر دوش آنه ــالتی ب رس
علــی الخصــوص مطبوعــات در انتقــاد از دولــت و ســایر نهادهــا 
ــی و پاســخ  ــع مل ــه، مناف ــح جامع ــل مصال آزاد هســتند در مقاب
بــه نیازهــای جامعــه هــم دارای مســئولیت بــوده کــه دامنــه ایــن 

مســئولیت هــا گســترده اســت.
*  نتیجه فردگرایی

ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار کــرد: یکــی از وظایــف مهــم رســانه 
هــا از منظــر مســئولیت اجتماعــی ایجــاد حــس شــهروندی در 
مخاطبانــی اســت کــه بــر اثــر پیشــرفت صنعــت و شهرنشــینی 
ــمت  ــه س ــدن ب ــی ش ــر جهان ــه خاط ــر ب ــطح کالن ت ــا در س ی
فردگرایــی رفتــه ســبک و رونــد زندگــی آنهــا بــه ســمت کوچک 

شــدن پیــش مــی رود.
دکتــر جعفــری خانوادههــا را در گذشــته از نوع خانواده گســترده 
دانســت کــه منافــع جمعــی مــد نظــر  آنهــا بــوده  اســت افــزود: 
در حالــی کــه بــه ســمت خانــواده هســته ای پیــش رفتــه و ایــن 
رونــد تحمیلــی نبــوده و تــا حــدی طبیعــی اســت. زمانی کــه در 
جامعــه تخصــص هــای مختلــف وجــود دارد؛ ســطح تحصیــالت 
بــاال مــی رود و زنــان بــا آمــوزش، تعلیــم و بــا ورود بــه دانشــگاه 
هــا قدرتمنــد و خودمختــار مــی شــوند؛ بــه دنبــال آن فردگرایی 
ــمت  ــه س ــز ب ــه نی ــی جامع ــد عموم ــود، رون ــی ش ــی م متجل

فردگرایــی رفتــه و ایــن 
ــد  پدیده رش

کــرده و هرکســی اعــالم خودمختــاری و اســتقالل 
مــی کنــد.

ــد فردگرایــی دارای ســیر  ــا بیــان اینکــه رون وی ب
طبیعــی بــوده و تــا حــدی هم ناشــی از فشــارهای 
ــگ  ــم رن ــدن و ک ــی ش ــون جهان ــی همچ بیرون
شــدن محلــی گرایــی، برداشــته شــدن مرزهاســت 
خاطرنشــان کرد: مشــکل اینجاســت کــه فردگرایی 
ــهروندی دور  ــودن و حــس ش ــهروند ب ــا را از ش م
مــی کنــد در همین جاســت کــه رســالت و وظایف 
ــد حــس  ــه بای ــک رســانه مطــرح مــی شــود ک ی
شــهروندی را در مخاطبــان ایجــاد کننــد بــه آنهــا 

آگاهــی دهــد.
*  وظیفه یک روزنامه نگار تنها داد و ستد 

فعالیت فکری او با دستمزد نیست
دکتــر جعفــری در اخــالق حرفــه ای روزنامه نگاری 
وظیفــه یــک روزنامــه نگار تنهــا داد و ســتد فعالیت 
فکــری او بــا دســتمزد نیســت بیــان کــرد: خبرنگار 
یــا روزنامــه نــگار صرفــا بــرای درآمدزایــی کار نمی 
کنــد بایــد بــه مصالــح اجتماعــی فکــر کنــد بایــد 
هــر خبــری کــه تنظــم مــی کنــد تمــام پیامدهای 
آن را در نظــر بگیــرد کــه چــه آثــاری ممکن اســت 
ــار مثبــت و هــم  در جامعــه داشــته باشــد هــم آث
آثــار منفــی. اینجــا از عــرف و خواســت مــردم نباید 

فاصلــه بگیــرد و اخــالق را در نظــر بگیــرد.
ــی  ــئولیت اجتماع ــرد: مس ــان ک ــری بی دکترجعف
رســانه هــا ایــن اســت کــه بــا تیــغ جراحــی نقــد 
ــا  ــر ب ــن ام ــد و ای ــور بپردازن ــالح ام ــه اص ب
تخریــب فــرق مــی کنــد بیشــتر تاکیــد 
مــن بــر روزنامــه اســت بــه ایــن دلیــل 
کــه رادیــو، تلویزیــون و خبرگــزاری های 
دولتــی مجبورنــد از حاکمیــت هــا دفــاع 
ــز  ــب ج ــا اغل ــه ه ــی روزنام ــد ول کنن
ــر  ــا بازت بخــش خصوصــی و دســت آنه
ــوق  ــا  حق ــه آنه ــن هم ــت  همچنی اس
ــت  ــن ظرفی ــتند و ای ــت نیس ــر دول بگی
ــن  ــتر از ای ــه بیش ــد ک ــت را دارن و قابلی
منظــر عملکــرد دولتهــا را زیــر ذره بیــن 
قــرار دهنــد و نقــد کننــد نقــاط آســیب 
پذیــر را گوشــزد کننــد ایــن بــه مفهــوم 
مــچ گیــری و منفــی بافــی نیســت برخی 
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انتقــاد را بــه مفهوم دســت روی 
نقــاط منفــی گذاشــتن مــی 

داننــد امــا ایــن طــور 
یعنــی  نقــد  نیســت 
هــم مــوارد ایجابــی و 
مثبــت و هــم مــوارد 
بیــان  را  منفــی 
کنیــم نقــاط مثبــت 
را تقویــت و ضعفهــا 
کنیــم  برطــرف  را 

موضــوع  همیــن  و 
مهمتریــن  از  یکــی 

رســالت هــای مطبوعــات 
و بخصــوص روزنامــه هــا 

ــت. اس
** وی بــر ایــن اعتقاد اســت 

ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــه نظری ک
بایــد و نبایدهایــی دارد یعنــی الزاماتــی بایــد 
ــد  ــا بای ــری چیزه ــک س ــد و از ی ــت کن رعای
ــر  ــوارد زی ــرد و بایدهــا شــامل م ــه بگی فاصل

مــی شــود:
- پذیرش مسئولیت اجتماعی از جانب رسانه ها

ــت،  ــت، دق ــد صداق ــی مانن ــه ارزش های ــتگی ب - وابس
ــاالی  ــتانداردهای ب ــد اس ــی در ح ــی طرف ــت و ب عینی
ــر  ــار حــب و بغــض نباشــد خب ــه ای یعنــی در اخب حرف

ــد ــک باش ــد ایدئولوژی نبای
- متعهــد در برابــر وظایــف اجتماعــی قبــل از تعهــد بــه 
مالــکان رســانه هــا و خواســت گیرنــدگان رســانه. وظیفــه 
ــردم  ــر از م ــدم جلوت ــک ق ــه ی ــن اســت ک ــنفکر ای روش
ــد  ــت کن ــردم را هدای ــویی م ــمت و س ــه س ــد و ب باش
ــد.  ــی کنن ــت م ــا آن مخالف ــر ب ــدو ام ــردم در ب ــه م ک
ــه دور شــدند  متاســفانه االن روشــنفکرها دیگــر از صحن
و بیشــتر ســلبریتی هــا روی کار هســتند و افــرادی کــه 
مایــه ندارنــد و همیــن امــر تهدیــد جدیــدی اســت کــه 
هــم اکنــون متوجــه جوامــع شــده اســت. یــک روزنامــه 
ــد فقــط در راســتای یــک تفکــر  ــگار نبای ــا خبرن ــگار ی ن
عــوام گرایانــه کــه مــا اطمینــان داریــم کــه ممکــن اســت 
بــه ضــرر مــردم باشــد همــگام باشــد بلکــه بایــد آنهــا را 

هشــدار بدهــد.
- کثــرت گــرا و منعکــس کننــده گرایــش هــای مختلــف 

ــرای  ــی ب ــی و جایگاه اجتماع
ــون  ــای گوناگ ــرح نظره ط
یــک  در  مــا  باشــد 
جامعــه چنــد صدایــی 
ــم  ــی کنی ــی م زندگ
مرزبنــدی  البتــه 
بــا  دارد  وجــود 
و  عمومــی  افــکار 
گرایــی  تــوده  آن 
وجــه  یــک  کــه 
گرایــی  عــوام  آن 
از  جامعــه  اســت. 
یــک صدایــی واحــد بــه 
ــل  ــدد تبدی ــای متع صداه
شــده جامعــه کثــرت گــرا همه 
در عیــن اینکــه بــا هــم هســتند ولی 
ــد انســان  هویــت هــای مســتقلی هــم دارن
ــتقلی  ــای مس ــروه ه ــی در گ ــودن ول ــم ب ــن باه ــا در عی ه
متشــکل هســتند بــه ایــن جامعــه چنــد صدایــی گفتــه مــی 
شــود خبرنــگار وقتــی خبــری و یــا گزارشــی را مــی نویســد 
مخاطــب یــک حالــت کثــرت گرایــی دارد و امــروز بایــد بــه 
ســمت رســانه هــای کثــرت گــرا برویــم کــه منعکــس کننده 
گرایــش هــای مختلــف اجتماعــی باشــد و جایگاهــی بــرای 

طــرح نظرهــای گوناگــون باشــد.
-  تشــکیل گــروه هــای تحقیقاتــی بــرای ارائــه گزارشــهای 
ــاره رســانه هــا یعنــی در کنــار عمــل اجرایــی  مســتمر درب
یــک گــروه هــای پژوهشــی داشــته باشــیم کــه مرتــب آثــار 

برنامــه هــا بــر روی مخاطبــان رصــد کننــد.
ــه  ــای نظری ــد ه ــگاه نبای ــتاد دانش ــن اس ** ای
مســئولیت اجتماعــی رســانه هــا را چنیــن برمی 

شــمرد:
ــانه ای  ــک رس ــد ی ــم نبای ــرام بگذاری ــا احت ــت ه ــه اقلی - ب
یــک اقلیــت و لــو محــدود و کوچــک اســتهزا کنــد و اهانــت 
کنــد ایــن از مســئولیت اجتماعــی رســانه فاصلــه گرفتــه و 
دور افتــاده و ایــن اقلیــت هــا مــی تواننــد اقلیــت مذهبــی، 

فکــری باشــند.
- تشــویق جامعــه بــه بــی نظمــی و خشــونت. اگر رســانه ای 
جامعــه از تعــادل خــارج کنــد بــه ســمت آنومــی و آشــوب 
یــا بــه ســمت حرکــت هــای غیرقانونــی ســوق بدهــد ایــن از 

نظریــه مســئولیت اجتماعــی فاصلــه مــی گیــرد.
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 * یکی از مهم ترین رویکردهای تحول و توسعه یک جامعه 
موضوع »مسئولیت اجتماعی« است

ســیدرضا جمشــیدی مدیرمســئول رســانه مســئولیت اجتماعــی 
نیــز در ایــن خصــوص در یادداشــت خــود آورده اســت:

قــدرت و قابلیــت روزافــزون رســانه موجــب شــده دیگــر حتــی حکومت هــا 
نیــز ماننــد گذشــته، آن را تنهــا ابــزاری بــرای اطالع رســانی و سرگرمی ســازی 
ــره  ــی به ــه حکمران ــد در عرص ــالح کارآم ــک س ــوان ی ــد و از آن به عن ندانن
ــانه ای  ــای رس ــوردار از ابزاره ــع برخ ــز جوام ــل نی ــن دلی ــه همی ــد. ب گیرن
پیشــرفته تر یــا محصــوالت رســانه ای جذاب تــر، پیشــروی فرهنگــی 
ســریع تر و موقعیــت فرهنگــی برتــری پیــدا کرده انــد. بــا وجــود ایــن گســتره 
وســیع انتخــاب از میــان الگوهــای رفتــاری متنــوع و متکثــر که امــروزه پیش 
ــه ویــژه  ــه مشــکلی اساســی تبدیــل شــده اســت. ب روی افــراد قــرار دارد، ب
ــا ایــن  افــراد و گروه هایــی کــه به دنبــال یــک زندگــی هدفمنــد هســتند، ب
ــا هــم  ــه عمــل کننــد ت ــرم می کننــد کــه چگون مشــکل دســت و پنجــه ن
ارزش هــای پذیرفتــه ایشــان حفــظ شــود و هــم در کنــار آن بــه ســلیقه های 
شــخصی آنهــا پاســخ داده شــود. در چنیــن شــرایطی هــر فــردی بــا توجــه 
بــه وضعیــت اجتماعــی خــود جایگاهــی برای خویشــتن قائــل اســت و از پس 
ــای  ــته ها و هدف ه ــه خواس ــیدن ب ــدد رس ــا درص ــا و جایگاه ه ــن ارزش ه ای

خویــش اســت، ایــن وضعیــت در ایــران نیــز وجــود داشــته اســت
ــوع  ــه موض ــک جامع ــعه ی ــول و توس ــای تح ــن رویکرده ــی از مهم تری یک

اســت.  اجتماعــی«  »مســوولیت 
مســوولیت اجتماعــی به صــورت کلــی 
یــک پارادایــم مثبــت و ســازنده اســت 
امــا در جزئیــات و در کارکردهــای 
بخش هــای مختلــف جامعــه اســت 
کــه نقــش حیاتــی و کلیــدی خــود را 
ایفــا می کنــد. جامعــه امــروز ایــران بــا 
چالش هــای متعــددی مواجــه شــده و 
ــه همیــن دلیــل بیــش از هــر چیــز  ب
ــطوح  ــی در س ــوولیت اجتماع ــه مس ب

ــاز دارد. ــود نی ــف خ مختل

* مسئولیت اجتماعی یک 
ر مسئولیت اجتماعی یک 

چارچوب و محدوده اخالقی 
است 

الگوســازی  ایــن رویکــرد نیــز بــا 
در جامعــه نهادینــه خواهــد شــد. 
مســوولیت اجتماعــی یــک چارچــوب 
ــی اســت کــه در آن  و محــدوده اخالق
ــا  ــی آنه ــه تمام ــی ک ــف مختلف وظای
ــتند،  ــه هس ــرای جامع ــع ب دارای مناف
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بــر عهــده فــرد، ســازمان یــا نهــادی خــاص گذاشــته می شــود. ایــن مفهــوم 
به صــورت دقیق تــر بــه معنــای انجــام وظایــف فــردی بــه وســیله تک تــک 
ــادل  ــا تع ــف باعــث می شــود ت ــن وظای ــه انجــام ای ــه اســت ک ــراد جامع اف

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

* عبداهلل ذاکر/ نظریه هنجاری مسئولیت اجتماعی رسانه ها
عبــداهلل ذاکــر کارشــناس حوزه رســانه نیــز در یادداشــت خــود آورده 

: ست ا
ایــن کارشــناس رســانه تصریــح کــرد: دنیــس مــک کوئــل معتقــد اســت 
ــن  ــر ای ــا متکــی ب ــی رســانه ه ــه هنجــاری مســئولیت اجتماع ــه نظری ک

ــام پراکنــی مســئولیتی عمومــی اســت. فــرض اســت کــه پی
* آزادی و مسئولیت دو روی یک سکه هستند

عبــداهلل ذاکــر گفــت: بــر اســاس الگــوی مســئولیت اجتماعــی یــک توازنــی 

او اصول این نظریه را در ۵ گزاره به شرح ذیل خالصه کرده است:

۱- رسانه ها تکالیف در قبال جامعه دارند و صاحبان رسانه ها دارای مسئولیت عمومی هستند.
2- رســانه هــای خبــری بایــد صــادق دقیــق عــادل و بــی طــرف باشــند و عملکردشــان مرتبــط بــا موضــوع 

مــی باشــد.
۳- رسانه ها باید آزاد و خودتنظیم باشد.

۴- رسانه باید قوانین اخالقی پذیرفته شده را رعایت کنند و به طور حرفه ای مدیریت شوند.
۵- تحــت برخــی شــرایط دولــت نیــاز دارد تــا در کار آنهــا در راســتای پاســداری از منفعــت عمومــی دخالــت 

. کند

بیــن اســتقالل و وظایــف اجتماعــی 
ــد  ــته باش ــود داش ــد وج ــا بای ــانه ه رس
محتــرم  ضمــن  جوامــع  ایــن  در  و 
ــر  ــی و تکث ــت خصوص ــمردن مالکی ش
ــا  ــانه ه ــانه ای، رس رس
ــی  ــه ارزش های ــد ب بای
ــت،  ــت، دق ــد صداق مانن
ــی و  ــی طرف ــت، ب عینی
رعایــت اســتانداردهای 
محتــرم  را  ای  حرفــه 
دخالــت  و  بشــمارند 
دولــت را برای پاســداری 
را  عمومــی  اهــداف  از 
مشــروع قلمــداد نماینــد 
نیــز  هــای  دولــت 
مکلفنــد بــا حمایــت 
یارانــه ای و مجــوز صدور 
اتحادیــه هــای حرفــه 
ــی  ــای تحقیقات ــروه ه ــکیل گ ای و تش
ــد را در  ــالم و هدفمن ــت س ــه رقاب زمین
ــئولیت  ــرد مس ــا رویک ــانه ب ــوزه رس ح

اجتماعــی تحقــق بخشــند.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس نگــرش 
مســئولیت اجتماعی رســانه هــا در عین 
پاســخگویی بــه نیازهــای مخاطبــان 
در برابــر فعالیــت خــود نیــز مســئولیت 
داشــته باشــند وظایــف اجتماعــی خــود 
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را محــدود بــه گیرنــدگان پیــام یــا 
مالــکان رســانه هــا نداننــد، خاطرنشــان 
کــرد: مضمــون اصلــی ایــن نظریــه ایــن 
ــئولیت دو روی  ــه آزادی و مس ــت ک اس
ــه  ــه ک ــتند و همانگون ــکه هس ــک س ی
رســانه هــا حــق انتقــاد از دولــت و ســایر 
نهادهــا را دارنــد مســئولیتی نیــز در 
قبــال مصالــح و منافــع عمومــی و پاســخ 

ــد. ــه دارن ــه نیازهــای جامع ب
* مسئولیت اجتماعی رسانه در 

ایران
وی بــا اشــاره بــه مســئولیت اجتماعــی 
ایــران تصریــح کــرد: در  رســانه در 
ــا  ــانه ه ــران رس ــالمی ای ــوری اس جمه
بــه ســه دســته تقســیم مــی شــوند کــه 

ــد از: عبارتن
۱- رســانه هــای عمومــی مثــل روزنامــه 
هــای همشــهری کیهــان و … کــه تابع 
مقــررات رســانه ای هســتند گرچــه بــه 
ــته  ــت وابس ــه دول ــتقیم ب ــور غیرمس ط
ــی و فعالیــت  ــا از نظــر درآمدزای ــد ام ان

هــا مســتقل هســتند
2- رســانه هــای دولتــی مثــل روزنامــه 
و  صــدا  و  ایرنــا  خبرگــزاری  ایــران، 
ســیما البتــه صــدا و ســیما یــک رســانه 
حاکمیتــی اســت طبــق اصــل ۱۷۵ 

قانــون اساســی رئیــس آن توســط رهبــر 
انقــالب تعییــن مــی شــود و ســه قــوه 
ــیما  ــدا و س ــر در ص ــدام دو ناظ ــر ک ه
دارنــد بنابرایــن دولــت نقــش عمــده ای 

در اداره آن نــدارد.
۳- رســانه هــای خصوصــی کــه شــامل 
تعــداد بیشــتر روزنامــه هــا و ســایت هــا 
را دربــر مــی گیــرد کــه از نظــر دخــل و 
خــرج و فعالیــت هــا در چارچــوب قانون 

مطبوعــات فعالیــت مــی کنند.
بــه  اجتماعــی  مســئولیت  اصــل   *
ــدم  ــردی تق ــادی و ف ــئولیت اقتص مس

دارد
ــه  ــرد: ب ــان ک ــر خاطرنش ــداهلل ذاک عب
ــای خارجــی و  ــل هجــوم رســانه ه دلی
ــت  ــه و تهاجــم فرهنگــی محدودی بیگان
هــا و رســانه هــای ایــران بــا توجــه بــه 
رســانه هــای داخــل نســبت بــه اقشــار 
ــد  ــی مســئولیت دارن ــع مل داخــل مناف

بایــد نســبت بــه اخــالق اجتماعــی 
متعهــد باشــند در زمینه مســئولیت 
اجتماعــی رســانه هــا در ایــران 
بــا توجــه بــه قانــون اساســی و 
قانــون مطبوعــات مســائل حقوقــی 
و دینــی تعریــف خــاص مــی شــود 
البتــه رســانه هــای اجتماعــی دیگــر 
آزادی  دیــدگاه متفاوتــی دربــاره 
بیــان و انتشــار دارنــد امــا در بحــث 
مســئولیت و رســانه هــای گروهــی 
اصــل مســئولیت اجتماعــی بــه 
فــردی  و  اقتصــادی  مســئولیت 
ــا  ــانه ه ــد رس ــه بای ــدم دارد ک تق
آن را در جهــت منافــع عمومــی در 
نظــر بگیرنــد کــه در عیــن صحــت 
ــت و  ــی و عینی ــی طرف ــت ب و دق
حفــظ خــط قرمزهــای مــورد نظــر 
ــون نیــز غافــل نباشــند. از نظــر قان
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* همایش مدیریت سبز
بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، همایــش مدیریت 
ســبز و مراســم افتتاحیــه پــروژه محاســبه حــد پاییــن کربن 
و ردپــای آب در پنــج بخــش خوشــامدگویی نهضــت کیفیت 
ســبز محاســبه ردپــای کربــن و و توســعه پایــدار و مدیریــت 

ســبز برگزار شــد.
* سخنرانان 

ســخنرانان ایــن همایــش بــه ترتیــب محمــد حســن امامــی 
رئیــس انجمن مدیریــت ســبز ایــران، رئیــس بنیــاد جهانــی 
ــران، رئیــس  ــت ای ــت کیفی ــرژی، رئیــس انجمــن مدیری ان
جامعــه مدیریــت ســبز اروپــا، کارشناســی ارشــد مدیریــت 
ــرژی  ــی ان ــکده مهندس ــتادیار دانش ــش اس ــرژی از اتری ان
صنعتــی شــریف، مشــاور انــرژی معاونــت انســانی ســازمان 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــت علم ــت، هیئ ــط زیس ــت محی حفاظ
 ،asigmo_austria تهــران شــمال، مدیرعامــل شــرکت
ــی  ــورای عال ــر ش ــر و دبی ــتم مه ــش سیس ــل پای مدیرعام

ــد. ســاختمان ســبز ایــران بودن
* عناوین

ــی  ــت گرای ــن از کیفی ــش زمی ــرژی و گرمای ــب ان ــه ترتی ب
تــا رویکــرد ســبز محاســبه ردپــای کربــن ممیــزی انــرژی 

ــن در اقتصــاد  ــای کرب و گرمایــش زمیــن محاســبه ردپ
کالن محاســبه ردپــای آب زنــان و توســعه پایــدار 
رویکردهــای نویــن hse ســنجه هــای ســاختمان پایدار 

ــد. ــش بودن ــن همای ــن ای جــزء عناوی
* مراسم افتتاحیه 

مراســم افتتاحیــه و مجمــع عمومــی انجمــن مدیریــت 
ــا ۱۵:۳۰ انجــام شــد. ــران از ســاعت ۱۳:۴۵ ت ســبز ای

* جمع بندی همایش
در نهایــت محمــد حســن امامــی انجمــن مدیریت ســبز 
ایــران بــه جمــع بنــدی نتیجــه گیــری و اهــداف آینــده 

پرداخــت.

همایش مدیریت سبز و مراسم افتتاحیه پروژه محاسبه حد 
پایین کربن و ردپای آب

همایش مدیریت سبز و مراسم افتتاحیه پروژه محاسبه حد پایین کربن و ردپای آب از 
ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۸ به صورت مجازی در تاریخ 2۷ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مریم شقاقی 
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بررسی و رفع مشکالت 
بازنشستگان با حضور 

شرکای اجتماعی

رئیس مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی گفت: در نشست های رؤیای تأمین 
اجتماعی فراگیر مشکالت و چالش های بازنشستگان با حضور شرکای اجتماعی بررسی 

و برای رفع آنها راهکار در نظر گرفته می شود. 
روزبــه کردونــی در نشســت رؤیــای تأمیــن اجتماعــی 
ــران( کــه  ــر )متناســب ســازی حقــوق مســتمری بگی فراگی
امــروز برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه در اولیــن نشســت 
بــا حضــور شــرکای اجتماعــی در مؤسســه عالــی پژوهــش 
ایــن افــراد از اجــرای متناســب ســازی ناامیــد بودنــد، گفت: 
شــرکا تلویحــا اعــالم کردنــد کــه امیــدی بــه حــل مســائل 

ــد. بازنشســتگان ندارن
وی تأکیــد کــرد: در مردادمــاه ســال گذشــته اولیــن مرحلــه 
ــه  ــد ب ــی ش ــتگان اجرای ــوق بازنشس ــازی حق ــب س متناس
ــن  ــه ای ــد ک ــالم کردن ــی اع ــرکای اجتماع ــه ش ــوری ک ط

ــا 8 ســال محقــق شــده اســت. ــه بعــد از 7 ی مطالب
ــای  ــای رؤی ــت ه ــه در نشس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کردون
تأمیــن اجتماعــی فراگیــر مســائل و مشــکالت بازنشســتگان 

مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد، گفــت: بعــد از بررســی و بحــث 
ــر روی ایــن چالــش هــا، حــل آنهــا مــورد توجــه قــرار مــی  ب
گیــرد و تاکنــون موضوعــات مختلفــی در ایــن نشســت هــا بــا 
حضــور مدیرعامــل و مســئوالن مرتبــط برگــزار شــده اســت.

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــش س ــی پژوه ــه عال ــس مؤسس رئی
ــه چالــش هــای  ــا توجــه ب اظهارداشــت: در ایــن نشســت هــا ب
ــه در  ــود ک ــی ش ــوان م ــز عن ــی نی ــده، راهکارهای ــرح ش مط

ــد. ــوده ان ــد ب ــر و مفی ــیار مثمرثم ــت بس نهای
وی گفت: عرصه سیاســتگذاری کشــور کلکســیونی از مســائل 
ــا تدابیــری کــه در حــوزه  حــل نشــده اســت کــه امیدواریــم ب
ــکالت  ــا و مش ــش ه ــده، چال ــیده ش ــی اندیش ــن اجتماع تأمی

ــه بازنشســتگان برطــرف شــود./مهر ــوط ب مرب

شریفه جمشیدی 
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ــر  ــورها تغیی ــادی کش ــای اقتص ــال و ویژگیه ــای س ــای نیازه ــر مبن ــرکتها ب ش
مــی کنــد. در ایــن گــزارش آمــده اســت:»در ســال2020 بســیاری از کســب و 
کارهــای کوچــک و متوســط در دنیــا آســیب دیدنــد و بســیاری از ادامــه کار 
بازماندند.بــه همیــن دلیــل اســت کــه حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک و 
آســیب دیــده بــه یکــی از مهمتریــن مســولیتهای اجتماعــی شــرکتها تبدیــل مــی 

شــود.
از بیــن رفتــن کســب و کارهــای کوچــک مــی توانــد آســیب زیــادی بــه اقتصاد 
وارد کنــد و باعــث از بیــن رفتــن فرصتهــای شــغلی زیــادی شــود. به همیــن دلیل 

ورود بــه ایــن حــوزه از مســئولیتهای اجتماعــی اهمیت زیــادی دارد.
در واقــع شــرکتهای بــزرگ کــه بخشــی از بودجــه خــود را بــرای تاثیــر گــذاری 
در جامعــه در نظــر مــی گیرنــد، می تواننــد از ایــن بودجــه بــرای ارایــه کمــک 
هــای مالــی بالعــوض بــه کســب و کارهــای کوچــک اســتفاده کننــد. ایــن کار 
باعــث مــی شــود تــا کســب و کارهــای کوچــک و متوســط احیــا شــوند و بــا 
ــازار کار ،از افزایــش بیــکاری و از بیــن رفتــن فرصتهــای  ــه ب بازگشــت آنهــا ب

شــغلی جلوگیــری شــود.«
طبــق ایــن گــزارش تخصیــص بودجــه هــای مرتبــط بــا مســئولیتهای اجتماعــی 
شــرکتهای بــزرگ بــه  شــرکتهای متوســط و کوچــک  و حمایــت از آنهــا بــه 
معنــای حمایــت از اقتصــاد کشــور، حمایــت از بــازار کار و در نهایــت احیــای 

لزوم توجه به کسب و کارهای خرد 
زیر سایه کرونا

ــال  ــزرگ در س ــرکتهای ب ــئولیت ش ــن مس مهمتری
ــط  ــک و متوس ــرکتهای کوچ ــت از ش 2۰2۱ حمای
اســت کــه در ســال گذشــته بخاطــر کرونــا آســیب 

ــد ــده ان میالد تکسیبیدی

زیرســاختهای مالــی کشــور اســت.
ــن  ــن رفت ــه از بی ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
کســب و کارهــای کوچــک مــی توانــد 
ــد و  ــاد وارد کن ــه اقتص ــادی ب ــیب زی آس
ــغلی  ــای ش ــن فرصته ــن رفت ــث از بی باع
ــه  ــل ورود ب ــن دلی ــه همی ــادی شــود. ب زی
ایــن حــوزه از مســئولیتهای اجتماعــی 

ــادی دارد. ــت زی اهمی
در  آمریــکا اخیــرا گزارشــهایی در مــورد 
ورود بــه ایــن حــوزه منتشــر شــده اســت 
ــرده  ــالم ک ــکا اع ــی امری ــاق بازرگان . ات
شــرکتهای  از  زیــادی  تعــداد  اســت 
ــای  ــب و کاره ــت از کس ــزرگ، حمای ب
شــروع  را  پذیــر  آســیب  و  کوچــک 

ــد. ــرده ان ک
بــه عنــوان مثــال کســب و کارهایــی کــه 
ــا  ــتند، ی ــتان هس ــیاه پوس ــا س ــک آنه مال
کســب و کارهایــی کــه در محله هــای 
ــن  ــد و در ای ــه کار بودن ــغول ب ــر مش فقی
روزهــا بــه دلیــل ویژگــی هــای اقتصــادی 
منطقــه بیــش از کســب و کارهــای فعــال 
در مناطــق ثروتمنــد آســیب دیده انــد، در 
فهرســت کســب و کارهایــی قــرار گرفته 
انــد کــه  ایــن منابــع مالــی را دریافــت مــی 

کننــد.
از طــرف دیگــر طرحــی بــرای تخصیــص 
بودجــه هــای مرتبــط بــا مســئولیتهای 
اجتماعــی شــرکتهای بزرگ به رســتوران 
هــا و کافــی شــاپ هــای کوچــک مطرح 
شــده اســت. زیــرا کســب و کارهایــی که 
ــدازی  ــک راه ان ــای کوچ ــرمایه ه ــا س ب
شــده بودنــد بــه علــت تعطیلــی هــای پــی 
در پــی، آســیب زیــادی دیــده و  تعطیــل 
شــده اند یــا در خطــر تعطیلــی قــرار گرفته 
انــد. بــه همیــن دلیــل حمایــت از آنهــا بــا 
اســتفاده از بودجــه مســولیتهای اجتماعــی 
شــرکتها در امریــکا مطــرح شــده اســت.
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قائم مقــام مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران گفــت: تاســیس هلدینــگ فنــاوری 
اطالعــات بانــک صــادرات ایــران موجــب هم افزایــی بیشــتر بیــن شــرکت های زیــر 
مجموعــه بانــک شــده و ایــن بانــک در زمینــه بانکــداری الکترونیــک بــه شــرایط 

ــت. ــد یاف ــت خواه ــری دس مطلوب ت

* موفقیت های بانک صادرات ایران در کسب سود 
در پایان سال ۹۹

ــه مدیریــت شــعب  ــم و معارف رضــا صدیــق در مراســم تکری
بانــک در اســتان چهــار محال و بختیــاری از ارتقای اپلیکیشــن 
صــاپ و ســامانه شــمس نیــز خبــر داد و گفــت: در آینــده  اکثر 
باجه هــا در شــعب برچیــده خواهــد شــد. شــیوه کســب و کار 
ــی،  ــاوره های مال ــد مش ــواردی مانن ــرد و م ــد ک ــر خواه تغیی
مالیاتــی، بیمــه ای و هــر آنچــه کــه خواســته مــردم باشــد، در 

ســطح شــعب انجــام خواهــد شــد.
ــران در  ــادرات ای ــک ص ــای بان ــه موفقیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــازار  ــان ســال 99 اظهــار کــرد: فعــاالن ب کســب ســود در پای
ــه  ــک توج ــی بان ــای مال ــام صورت ه ــه ارق ــتر ب ــرمایه بیش س
دارنــد و حتــی بانک هــای خارجــی اگــر بخواهنــد بــا بانک ها 
همــکاری کننــد، اغلــب بــه همیــن گزارش هــا توجــه دارنــد. 
ــی  ــارد ریال ــزار میلی ــته 85 ه ــان انباش ــد زی ــام مانن ــی ارق برخ
بانــک در ســال های گذشــته موجــب مشــکالتی بــرای بانــک 
ــا تــالش همــه همــکاران در ســال 99 همــه  ــود کــه ب شــده ب
زیــان پوشــش داده شــد، ســود مناســبی تقســیم شــد و در حال 

ــارد ریــال ســود انباشــته  حاضــر بانــک دارای 32 هــزار میلی
اســت.

* بانک صادرات ایران به این موفقیت قانع 
نیست

ــن  ــر از ای ــب باالت ــه مرات ــی ب ــران ظرفیت ــک صــادرات ای بان
ــا یــک نــگاه بــه ترازنامــه و صــورت  ارقــام دارد. در واقــع ب
ــای  ــه موفقیت ه ــت ک ــوان دریاف ــک می ت ــان بان ــود و زی س
ــان بانــک فراهــم  ــا همــت و تــالش همــه کارکن ــی ب فراوان
آمــده اســت.در حــال حاضــر بیــش از 94 درصــد عملیــات 
بانکــی بــه صــورت غیرحضــوری و خــارج از شــعبه انجــام 
ــی از  ــات بانک ــی خدم ــک تمام ــده نزدی ــود و در آین می ش

طریــق گوشــی موبایــل انجــام خواهــد گرفــت.
صدیــق افــزود: بانــک صــادرات ایــران بــه ایــن موفقیــت قانع 
نیســت و در پــی افزایش ســود انباشــته بــرای افزایش ســرمایه 
و بهبــود کفایــت ســرمایه اســت کــه بــه عنوان یک شــاخص 
ــرار خواهــد  در مــراودات بین المللــی بســیار مــورد توجــه ق
گرفــت و بایــد تــالش کنیــم تــا ایــن میــزان را بــه بــاالی 8 و 

 مریم شقاقی

در  ایران  صــادرات  بانک 

الکترونیک  بانکداری  زمینه 

به شرایط مطلوب تری دست 

خواهد یافت
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حتــی 12 درصــد برســانیم.
ــر  ــا تاکیــد ب قائم مقــام مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران ب
لــزوم افزایــش منابــع شــعب نســبت بــه ســال گذشــته، اظهــار 
ــد  ــع و تحقــق اهــداف شــعب بای ــرای افزایــش مناب کــرد: ب
ــعبه را  ــات ش ــره عملی ــع و دای ــردش مناب ــه گ ــگاه ب ــوع ن ن
بهبــود بخشــید. در زمینــه بانکــداری شــرکتی بایــد فعالیــت 
از  اســتفاده  بــرای  بگیــرد و کار  گســترده تری صــورت 

ــت. ــراوان اس ــت آن ف ظرفی
* ۵۰ درصد مردم ایران؛ مشتری بانک صادرات 

ایران
ــران  ــردم ای ــد م ــدود 50 درص ــه ح ــان اینک ــا بی ــق ب صدی
مشــتری بانــک صــادرات ایــران هســتند، افــزود: در بانــک 
بیــش از 38 میلیــون مشــتری و بیــش از 52 میلیــون حســاب 
وجــود دارد و قابلیت هــای زیــادی بــرای کار اســت. انتظــار 
ــن  ــک وارد هفتادمی ــاه کــه بان ــا نیمــه شــهریور م مــی رود ت
ســال فعالیــت خــود می شــود، منابــع قابــل توجهــی جــذب 

شــود.
وی بــا تاکیــد بــر آمــوزش و اســتفاده از همــه ظرفیــت 
ــوالت  ــوع محص ــروری، تن ــین پ ــعب و جانش ــای ش نیروه

ــادآوری کــرد و گفــت: طــرح  ــران را ی ــک صــادرات ای بان
ــام  ــادی در نظ ــول زی ــران تح ــادرات ای ــک ص ــراوت بان ط
بانکــی کشــور ایجــاد کــرد. بانــک صــادرات ایــران مشــکل 
و کمبــود محصــوالت بانکــی نــدارد و اقبــال بــه بانــک 
صــادرات ایــران بیــش از گذشــته اســت. بایــد تــالش کــرد 
تســهیالت خــرد از جملــه تســهیالت کرونــا و ازدواج بــرای 

ــود. ــت ش ــتری پرداخ ــهولت بیش ــا س ــردم ب م
* بازدید از شعبات استان چهارمحال و بختیاری

صدیــق بــا قدردانــی از زحمــات اســماعیل ستارپســند، مدیــر 
شــعب ســابق بانــک صــادرات اســتان چهارمحــال و بختیاری 
و ســایر مدیــران و همــکاران ایــن اســتان در بهبــود مناســب 
ــان در  ــین یری ــرای افش ــک، ب ــردی بان ــاخص های عملک ش
ــتان  ــن اس ــک در ای ــعب بان ــت ش ــئولیت مدیری ــدی مس تص

ــرد. ــت ک آرزوی موفقی
قائم مقــام مدیرعامــل بانــک صــادرات ایــران در جریــان 
ســفر بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری از چهــار شــعبه 2057 
میــدان انقــالب شــهرکرد، شــعبه 3۶34 دروازه ســامان، شــعبه 
ــد  3538 چالشــتری و شــعبه 1155 ســامان نیــز بازدیــد و رون
ــورد  ــک م ــعب را از نزدی ــن ش ــت ای ــانی و فعالی خدمت رس

بررســی قــرار داد.
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دولت خیرین را تشویق کند/ سالمت جامعه مربوط 
به یک فرد نیست

دولت خیرین را تشویق کند/ سالمت جامعه مربوط به یک فرد نیست

*گذری بر اقدامات انجام شده توسط 
محمد حسن بیداری فرد 

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، 
ــرد ، رئیــس هیئــت  ــداری ف محمــد حســن بی
مدیــره شــرکت رهیــان طــب صبــا در راســتای 
مســئولیت اجتماعــی قــدم هــای بزرگــی 
همچــون اهــدا یونیــت دندانپزشــکی،۶0 عــدد 
فشارســنج، یــک دســتگاه اکســیژن ســاز، 
ــان  ــون توم ــه ارزش 235 میلی ــی ب ویلچــر برق

برداشــته اســت و قطعــا وجــود ایــن 
ــرای جامعــه امــری حیاتــی  ــراد ب اف
محســوب مــی شــود. خبرنــگار 
رســانه مســئولیت اجتماعــی، در 
و  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای 
ــه  ــالمت ب ــوزه س ــارکت در ح مش
ــد  ــا محم ــی ب ــوی اختصاص گفتگ
حســن بیــداری فــرد ، رئیــس هیئت 
مدیــره شــرکت رهیــان طــب صبــا 

ــت. پرداخ
* سالمت جامعه مربوط به یک فرد 

نیست
محمــد حســن بیــداری فــرد در ابتــدا بــا اشــاره 
ــت:  ــار داش ــه، اظه ــالمت جامع ــظ س ــه حف ب

ســالمت جامعــه بحثــی اســت کــه در همــه خانواده هــا و جــزء بــه جــزء افــراد 
وجــود دارد و مربــوط بــه یــک بخــش خــاص نیســت.

هنگامــی کــه ســالمت جامعــه را در نظــر بگیریــد، هیــچ فــردی نمــی توانــد 
فراتــر از ایــن مســئولیت و اهــداف، قدمــی بــر دارد و هر کســی که قــدم مثبتی 

بــردارد بــه خود،خانــواده و جامعــه کمــک خواهــد کــرد.
ــر  ــد و فقی ــه ثروتمن ــی ب ــه خیل ــت ک ــی اس ــزء کارهای ــر و کاری ج کار خی
بــودن مربــوط نیســت مثــال در حــال حاضــر کــه درگیــر شــیوع بیمــاری کرونا 
هســتیم، آلــوده شــدن یــک نفــر مســاوی بــا آلــوده شــدن افــراد دیگر اســت و 

مشــارکت در ایــن قضیــه یکــی از  بهتریــن نــوع مشــارکت هــا اســت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:
حقیقــت ایــن اســت کــه در ایــن شــرایط اول بایــد ســالمت و زنــده باشــیم تــا 

قــدم بــه کارهــای خیــر برداریــم.

فاطمه ملکی 
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*مشارکت اجتماعی در حوزه سالمت 
و تاثیر آن در بنگاه های اقتصادی 

ــب  ــان ط ــرکت رهی ــره ش ــت مدی ــس هیئ رئی
صبــا در خصــوص مســئولیت اجتماعــی در 

ــت:  ــادی، گف ــای اقتص ــگاه ه بن
 اگــر بنــگاه هــای اقتصــادی در ایــن قضیــه 
مســئولیتی را انجــام دهنــد، بازهــم ایــن خدمــت 
ــر  ــما در نظ ــردد. ش ــر میگ ــا ب ــود ان ه ــه خ ب
بگیریــد یــک کارخانــه تولیــدی کــه االن مثــال 
150 تــا 200 نفــر در آن کار مــی کننــد اگر این 
ــرای ســالمت تــک  ــد یــک قدمــی ب هــا بتوانن

تــک ایــن اعضــا بــر دارنــد از نظــر دنیــوی قظعــا اگــر فــرد 
نیــروی کار ســالمی باشــد ایــن نیــروی کار بهتر مــی تواند 
بــرای آن مجموعــه فعالیــت کنــد و نتیجــه بهتــری بــرای 
آن کار آفریــن داشــته باشــد. کار افریــن اگــر نیــروی کار 
آن مریضــی یــا مشــکلی داشــته باشــد قاعدتــا نمــی توانــد 
خیلــی  جوابگــو باشــد و مســئولیت هــای خــود را انجــام 

دهــد.
* ارائه گزارشات در حوزه مسئولیت اجتماعی 

وی پیرامــون تاثیــر تشــویق در کار خیــر، بیــان کــرد: همــه 
مــا انســانیم و هــر انســانی از تشــویق شــدن لــذت مــی بــرد، 
ــی  ــدی انجــام م ــردی کار مفی ــی اســت کــه اگــر ف طبیع
دهــد همــه ی مــا موظــف هســتیم کــه آن را تشــویق کنیــم 

و بــه گــوش دیگــران برســانیم.
متاســفانه مشــکلی کــه امــروزه کار بــدی در جامعــه 
صــورت میگیــرد مثــل دزدی، قتــل و امثــال ایــن هــا 
همــه خبــردار مــی شــوند امــا اتفــاق هــای خــوب، اطــالع 
رســانی نمــی شــود بــه عقیــده بنــده، کســی کــه کار مثبت 
ــد اعــالم و تشــویق شــود. ــری انجــام مــی دهــد بای و خی

ســرمایه داری کــه بــرای جامعــه،کار خیــر انجــام مــی دهد 
ــی اگــر  ــال آن موظــف هســتند حت ــز در قب ــا نی ــت ه دول
جــواب مــادی بــه فــرد بدهنــد مثــال اعــالم کننــد از مالیات 
معــاف اســت، ایــن امــر باعــث دعــوت از دیگــران بــرای 

شــرکت در کار خیــر مــی شــود.

درســت اســت کــه همــه مــا وظیفــه داریــم کار خیــر انجــام دهیــم 
امــا بــه نظــر مــن تشــویق و نشــان دادن ایــن افــراد بــه جامعــه کمــک 
ــر  بیشــتری میکنــد، هــر کســی کــه میتوانــد قدمــی در ایــن مســیر ب
ــا راه دوری  ــه تنه ــواده اســت و ن ــه و خان ــع خــود، جامع ــه نف دارد ب
نمیــرود بلکــه ایــن راه خیلــی نزدیــک تــر از آن چیــزی  اســت کــه 
خودشــان فکــر مــی کنند.همــه افــراد وظیفــه دارنــد یــک قــدم مثبت 
ــان را از دوش  ــار درم ــه ای از ب ــم گوش ــه داری ــا وظیف ــد و م بردارن
دولــت هــا برداریــم. درســت اســت کــه همــه دولــت هــا وظایفــی 
دارنــد امــا دولــت هــا بــه تنهایــی نمــی تواننــد اینــکار را انجــام دهند.

ــیر  ــن مس ــود را در ای ــای خ ــرمایه ه ــه س ــانی ک ــر و کس ــراد خی اف
ــر از  ــوی و اخــروی آن باشــند و مهــم ت ــد منتظــر اجــر دنی میگذارن
ــردی نیســت بلکــه  ــن اســت کــه ســالمت جامعــه بحــث ف همــه ای
ــد. ــون بدان ــد مص ــودش را نمیتوان ــس خ ــت و هیچک ــی اس اجتماع

* کرونا با تمام بدی ها به ما درسی داد!
رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت رهیــان طب صبــا در 

پایــان خاطــر نشــان کرد:
ــا وجــود هــزاران بــدی یــک حســن  ــا ب شــاید در ایــن مــدت کرون
داشــت، آن هــم ایــن اســت کــه خیلــی چیزهــا را بــه مــا نشــان داد:

نشــان داد مــا انســان هــا در برابــر خیلــی از بیمــاری ها ضعیف هســتیم 
و تــوان مبــارزه بــا آن هــا را نداریم.

پــس بهتریــن کار ایــن اســت کــه خودمــان دســتی بــاال بزنیــم و برای 
هــم نــوع خــود قدمــی برداریم.
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گزارش مشارکت های اجتماعی شرکتی در شعب مجمع 
خیرین سالمت کشور

 امــروزه شــرکتهای بــزرگ و معتبــر در فضــای بیــن المللــی مســئولیت خــود در برابــر 
اجتمــاع محیــط آن را جزیــی اصلــی از اســتراتژیهای ســازمان خــود تعریــف مــی نمایند. 
ــه  ــود اینک ــد.با وج ــرح ش ــتم مط ــرن بیس ــط ق ــی در اواس ــئولیت اجتماع ــوم مس مفه
چندیــن دهــه از ایــن مفهــوم میگــذرد ولــی هنــوز در ایــران جایــگاه شایســته خــود را 

پیــدا نکــرده و ضــرورت آن بــه خوبــی احســاس نشــده اســت.

توســعه ایــن مفهــوم در شــرایط کنونــی 
از  بســیاری  گشــای  راه  توانــد  مــی 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  مشــکالت 
جامعــه ایــران باشــد. در ســال هــای 
گذشــته مســئولیت اجتماعــی مفهومــی 
انتزاعــی اســتنباط مــی شــد و هنــوز 
هــم بــرای مدیــران بســیاری از بنگاههــا 
حالتــی ایــده آلیســتی و غیــر واقــع بینانــه 
دارد. پروفســور جــان تینبرگــرن )برنــده 
نوبــل ۶9 )مــی گویــد ایــده آل گرایــان 
ــد  ــردا خواهن ــان ف ــع گرای ــروز ، واق ام

ــود. ب
اجتماعــی  مســئولیت  اســتانداردهای 
یــک ضــرورت حیاتــی در عصر جهانی 

اجتماعــی  مســئولیت  اســت.  امــروز 
بیانگــر وظایــف بنــگاه اقتصــادی در 
محیــط  نگهــداری  و  حفــظ  جهــت 
ــی  ــه در آن زندگ ــت ک ــه ای اس جامع
ــه  ــه جانب ــردی هم ــا رویک ــم ب ــی کنی م
بــه امــو راقتصــادی، اموراجتماعــی و 
تامیــن نیازهــا و خواســته هــای ذینفعــان، 
پیشــرفت کیفیــت زندگــی شــهروندان و 

.  …
دیگــر آن دوره کــه نیازهــای جامعــه 
تقاضــای  و  از طریــق عرضــه  صرفــا 
ــت و  ــته اس ــردد گذش ــن گ ــازار تعیی ب
بنــگاه هــای اقتصــادی بــا طیــف وســیعی 
ــرو  ــازار روب ــای ورای ب ــئولیت ه از مس

ــتند. هس
شــرکتهای پیشــرو تــداوم حیــات و 
موفقیــت خــود را در گــرو تعهــد 
ــد  ــی بینن ــی م ــئولیت اجتماع ــه مس ب
و بــا نگاهــی آینــده نگــر، هزینــه 
ــرمایه  ــوان س ــه عن ــه را ب ــای مربوط ه
گــذاری انســانی و اجتماعــی در نظــر 

می گیرنــد.

منیژه بازیار

دانلود کامل مقاله 
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کتاب مسئولیت اجتماعی 
شرکتی در صنعت نفت 

جمهوری اسالمی ایران

کتابــی کــه اکنــون پیــش روی خواننــده 
ــالش هــای  ــرار دارد یکــی از اولیــن ت ق
ــورت  ــات ص ــت اقدام ــرای ثب ــی ب اساس
گرفتــه در ســال هــای گذشــته در حوزه 
مســئولیت اجتماعی شــرکتی در ســطح 
وزارت نفــت و صنعــت نفــت ایران اســت.

منیژه بازیار

کتابــی کــه اکنــون پیــش روی خواننــده قــرار دارد 
یکــی از اولیــن تــالش هــای اساســی بــرای ثبــت 

در  گرفتــه  صــورت  اقدامــات 
ــوزه  ــته در ح ــای گذش ــال ه س
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در 
ــت  ــت و صنع ــطح وزارت نف س
ــالیان  ــت. در س ــران اس ــت ای نف
گذشــته افــراد و گــروه هــای 
انــد  کــرده  تــالش  بســیاری 
تــا ضــرورت توجــه بــه ابعــاد 
اجتماعــی توســعه صنعــت نفــت، 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و 
ــوط  ــای مرب ــردن معیاره وارد ک
بــه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی 
در ایــن صنعــت مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق

ــده و  ــام ش ــات انج ــق اقدام ــه منط ــر ک ــن منظ ــاب از ای ــن کت ای
ــز  ــد حائ ــط میکن ــت و ضب ــه را ثب ــورت گرفت ــای ص ــالش ه ت

ــت. ــت اس اهمی
چنیــن تجاربــی بــه واســطه تغییــر دولــت 
ــی  ــپرده م ــی س ــه فراموش ــوال ب ــا معم ه
شــوند و تمایلــی وجــود دارد  کــه کارها 
از صفــر شــروع شــوند و از همیــن رو 
ثبــت تجربــه انباشــت شــده  بســیار حائــز 

ــت اســت. اهمی
کتــاب حاضــر ایــن کار را انجــام میدهــد  
و ضمــن ثبــت تجربــه و تــالش هایی که 
ــه، دســت  ــن مســیر صــورت گرفت در ای
آوردهایــی را در نظــام بوروکراتیــک 
بــرای ســامان دادن بــه فعالیــت هایــی 
شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت  نظیــر 

ــت. ــرد آورده اس ــا  گ ــورت یکج ــه ص ــد ب ــرورت دارن ض
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معــاون مشــارکت هــای مردمــی و رســانه 
مجمــع خیریــن ســامت کشــور معتقــد اســت، 
بایــد پیشــگیری و پژوهــش را مقــدم بــر مســائل 

ــی ــزاری بدان ســاخت و ســاز و ســخت اف

پیشگیری و پژوهش را مقدم بر مسائل ساخت و ساز و 
سخت افزاری بدانیم

* محور مجمع خیرین سالمت
ــئولیت  ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
اجتماعــی، در جلســه ای 
شــهریور  ششــم  کــه 
ــای  ــا حضــور اق ــاه ب م
معــاون  طباطبایــی 
هــای  مشــارکت 
رســانه  و  مردمــی 
خیریــن  مجمــع 
کشــور  ســالمت 
بــه  شــد، وی  برگــزار 
موضوعاتــی اشــاره کــرد و 
مشــارکت اجتماعــی در حــوزه 
ســالمت را مــورد توجــه و تاکیــد قــرار 

داد.
طباطبایــی بــا بیــان اینکــه برنامــه هــا و اهــداف مجمــع در راســتای پیــام 

هــا و دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری اســت، گفــت:
علــت حضــور مــا ایــن اســت کــه دغدغــه هایــی کــه رهبــری در حوزه 
مشــارکت هــای اجتماعــی و ســالمت کشــور برایشــان مطــرح اســت، 
روی آن کار شــود، بنابرایــن مجموعــه کارهــای علمی و عملــی در این 

راســتا صــورت گرفته اســت.

* تشکیل کمیته اتاق فکر و پژوهش 
در حوزه مسئولیت اجتماعی

اقــای طباطبایــی در ادامــه بــر لــزوم تشــکیل 
حــوزه  در  پژوهــش  و  فکــر  اتــاق  کمیتــه 
مســئولیت اجتماعــی تاکیــد کــرد و افــزود:

ــنت  ــب س ــی را در قال ــئولیت اجتماع ــد مس  بای
هــا، مباحــث دینــی و معرفتــی خود تعریــف و از 
کپــی بــرداری از واژه هــای بیگانــه و شــعار های 

اروپایــی جلوگیــری کنیــم.
ــن  ــع خیری ــه مجم ــی ک ــت های ــا ظرفی ــران ب ای
ــطح  ــش س ــث افزای ــد باع ــالمت دارد میتوان س
ــز  ــود و نی ــی ش ــت اجتماع ــارکت و محبوبی مش

ــد. ــش ده ــی را افزای ــای  اجتماع ــرمایه ه س
مــا بایــد بــر اســاس اهــداف کلــی نظــام و 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مســیری را طی 
ــری را جلــب  ــم کــه رضایــت مــردم و رهب کنی

ــم. کنی
وی در ادامه گفت:

بایــد در حوزه هــای فرهنگــی و اطــالع رســانی 
بیشــتر تــالش کنیــم و موضــوع خیریــه و خیرین 
را بــه طــور آکادمیــک و علمــی در نقــاط 

سید رضا جمشیدی
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ــم. ــه هــای اجتماعــی مطــرح کنی مختلــف کشــور و الی
ــا داشــته  ــن ســال ه ــن ســالمت در ای ــی کــه مجمــع خیری توفیقات

بعلــت ایــن اســت کــه مــا توانســتیم جامعــه را بشناســیم  و بالغ 
بــر 8 هــزار میلیــارد تومــان جلــب مشــارکت هــای مردمی 

صــورت گرفتــه اســت.
از زمانیکــه دکتــر شــهریاری دبیــر کل مجمــع 

ــه  ــا را ب ــت ه ــن فعالی ــکان ای ــالمت س ــن س خیری
ــش  ــن موضــوع بی ــد، شــتاب در ای دســت گرفتن
ــه صورتیکــه در  ــوده اســت ب ــر ب از دو ســال اخی
ســال 99 بالــغ بــر 1400 میلیــارد تومان مشــارکت 

ــم. ــی داشــته ای مردم
حوزه هــای  چالش هــای  رفــع   *

اجتماعــی
موضــوع بعــدی کــه در ایــن جلســه مــورد بحــث 

ــه در  ــود ک ــی ب ــبک زندگ ــت، س ــرار گرف ــی ق و بررس
ــی  ــالمی و ایران ــی اس ــبک زندگ ــه س ــم ب ــه بتوانی ــی ک صورت

ــی  ــای اجتماع ــای حوزه ه ــی از چالش ه ــم خیل ــازی کنی فرهنگ س
برطــرف مــی شــود و مجمــع خیریــن نیــز بــا ظرفیــت هایــی کــه ایجــاد 
کــرده تــالش میکنــد کــه بــه ســاختار ســالمت کشــور کمــک کنــد و 
موضــوع پیشــگیری و مراقبت هــای ســالمتی را در برنامــه هــا واهــداف 

ــود دارد. کالن خ
* نقــش مجمــع خیریــن ســالمت  در بــر طــرف کردن 

ــکالت جامعه مش
طباطبایــی در خصــوص نقــش مجمــع خیریــن ســالمت  در بــر طــرف 

کــردن مشــکالت جامعــه، اظهــار داشــت:
در بحــث تعریــف هــای ســاختاری و ایدئولــوژی کــه موضــوع بحــث 
مســئولیت اجتماعــی اســت، بایــد اهــداف کالن در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی شناســایی شــود و موضوعاتــی کــه از طریــق شــرکت هــا و 
مشــارکت آن هــا قابــل حــل و بــر طرف شــدن اســت شناســایی شــود.

ــت  ــن اس ــات ای ــری از اقدام ــه گی ــث و نتیج ــوع بح ــن موض مهمتری
ــا اقــدام و عمــل خــود، تــالش کنیــم بــه یــک نتیجــه ملمــوس  کــه ب
ــه شــکلی کــه  جامعــه  ــرای جامعــه برســیم ب ــدازه گیــری ب ــل ان و قاب
ایــن احســاس را داشــته باشــد کــه مجموعــه ســاختار مجمــع خیریــن 
ــد و بخشــی از  ــا کن ســالمت توانســت در حــوزه ســالمت نقــش ایف

ــد. ــه را برطــرف کن ــردم و جامع مشــکالت م

وی در ادامه افزود:
اگــر بتوانیــم خیریــن را تکریــم کنیم 
ــورت  ــی ص ــای خوب ــک ه ــا کم حتم

میگیــرد.

ــه موضــوع فعالیــت رســانه تاکیــد کــرد  ایشــان ب
ــت: و گف

ــارج  ــل و خ ــا در داخ ــانه ه ــت رس ــد از ظرفی بای
ــا فرهنــگ مســیولیت  از مجمــع اســتفاده کنیــم ت

ــردد. ــه گ ــالمت را نهادین ــی س اجتماع
ــای  ــانه ه ــی و رس ــای مردم ــارکت ه ــاون مش مع

ــد کــرد: مجمــع تاکی
امــروز نیازمنــد توســعه فرهنــگ مشــارکت و 
گســترش ســرمایه اجتماعــی هســتیم کــه ایــن کار 
بدســت اهالــی فرهنــگ و رســانه میســر خواهــد 
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شــد.
طباطبایی در پایان خاطر نشان کرد:

ــر  ــود دفات ــا وج ــن ب ــه خیری مجموع
طــور  بــه  شهرســتانی  و  اســتانی 
راســتای  در  کشــور  کل  در  منظــم 
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات 
ــا  ــام و توصیه ه ــات نظ ــداف و کلی اه
و دســتورات دبیــرکل محتــرم جنــاب 
آقــای دکتــر شــهریاری در حــوزه 
ــا شــرکت  مشــارکت های اجتماعــی ب
هــا و ظرفیت هــای منطقــه ای، اســتانی 
و شهرســتانی مشــارکت مــی کنــد 
تــا در حــوزه ســالمت نقش آفریــن 

ــد. باش
* کرونا و مشارکت

معــاون مشــارکت هــای مردمــی و 
رســانه مجمــع خیرین ســالمت کشــور 

ــت: ــا، گف ــوص کرون در خص
در ابتــدا بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم 

هــا  دانشــکده  و  پزشــکی 
اقدامات 

ــدود 400  ــت و ح ــورت گرف ــی ص خوب
میلیــارد تومــان در ســال 99 جلــب 

مشــارکت هــای مردمــی داشــتیم و 
بعلــت بیشــترین جلــب مشــارکت 
مجمــع  توســط  مردمــی  هــای 
در  کشــور  ســالمت  خیریــن 

موضــوع کرونــا، وزارت کشــور، 
ــو  ــوان عض ــه عن ــل را ب ــران عام مدی

ــرد. ــاب ک ــا انتخ ــتان ه ــا اس ــتاد کرون س
شــورای  تشــکیل  خصــوص  در  وی 
مشــارکت هــای زنــان کــه در تمــام 
ــه  ــی ک ــکان های ــژه در م ــه وی ــع ب مجام

مجمــع خیریــن ســالمت، گفــت:
خانــم هــا توانســتند بــا پویــش هــای 

ــورد  ــی را در م ــات خوب ــدد اقدام متع
پیشــگیری کرونــا انجــام دهنــد.

معــاون مشــارکت هــای مردمی 
و رســانه مجمــع خیرین 

ــالمت کشور  س

خاطــر  پایــان  نشــان کــرد:در 
در حــال حاضــر عــالوه بــر بحــث هــای 
ســخت افــزاری بــه موضــوع نــرم افــزاری 
میپردازیــم از جمله پیشــگیری و پژوهش 

بــه نــام خیریــن.
باید پیشگیری و پژوهش را 

مقدم بر مسائل ساخت و ساز و 
سخت افزاری بدانیم.
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نماینــدگان  هیئــت  عضــو 
ــا  ــو ب ــی در گفتگ ــاق بازرگان ات
ــاره  ــزارش درب ــه گ ــت: ارائ گف
بــرای  اجتماعــی  مســئولیت 
بنگاه هــای اقتصــادی جــدی 

نیســت.

ارائه گزارش درباره مسئولیت 
اجتماعی برای بنگاه های 

اقتصادی جدی نیست

* مهم ترین رویکرد برای تقویت مفهوم مسئولیت 
اجتماعی در محیط کسب وکار

از  یکــی  اجتماعــی  مســئولیت  درزمینــه  گــزارش  ارائــه 
ــت مفهــوم مســئولیت اجتماعــی  ــرای تقوی رویکردهــای مهــم ب
در محیــط کســب وکار اســت. مفهــوم مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت ها در ایــران در ســال های اخیــر توســط صاحبــان صنایــع 
ــنفکران و  ــی و روش ــازمان های غیردولت ــی، س ــش خصوص و بخ
ــن اجــالس  ــده اســت. برگــزاری اولی دانشــگاهیان مطــرح گردی
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها توســط برخــی تشــکل های 

شریفه جمشیدی 

صنعتــی چــون اتــاق بازرگانــی، کنفدراســیون صنعــت، 
ــازمان های  ــز س ــی و نی ــرکت های خصوص ــی از ش برخ
غیردولتــی، نقطــه آغــازی درزمینــهٔ مطــرح کــردن مفهوم 
و ادبیــات ایــن موضــوع در ایــران بــود. از طــرف دیگــر 
ــان  ــی صاحب ــرای برخ ــی ب ــای رقابت ــن فض ــدت یافت ش
ــر  ــرکت های برت ــیاری از ش ــه بس ــد ک ــث ش ــع باع صنای
ــن مفهــوم در فرآیندهــای مدیریتــی خــود  ــه ای ــی ب ایران

ــد. توجــه کنن
* گواهینامه های تعالی سازمانی

ــد  ــان م ــی کارشناس ــاد برخ ــه اعتق ــدن و ب ــا مطرح ش ب
و  زیســت محیطی  کیفیــت  گواهی نامه هــای  شــدن 
ــوم در  ــن مفه ــازمانی، ای ــی س ــای تعال ــز گواهینامه ه نی
فرآیندهــای مدیریتــی شــرکت ها جــای گرفــت. دریافت 
ــه  ــرکت ها را ب ــه ش ــر اینک ــالوه ب ــا ع ــن گواهینامه ه ای
ســمت بهــره وری بیشــتر ســوق مــی داد، بــرای شــرکت ها 
مزیــت رقابتــی نیــز ایجــاد کــرده اســت.بااین وجود 
مســئولیت  محوریــت  بــا  پروژه هایــی  در  مشــارکت 
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اجتماعــی بــرای برخــی شــرکت ها بیشــتر از آنکــه یــک 
اســتراتژی بلندمــدت باشــد، یــک امــر ناقــص و موقتــی اســت. 
ــه  ــه شــیوه ای منســجم و ارادی اقداماتــی را ب آن هــا هیچ وقــت ب
عهــده نمی گیرنــد و در ایــن امــور پیش دســتی نمی کننــد. 

عــالوه بــر این هــا، تعهــد اجتماعــی ایــن شــرکت ها بســیار 
ــت.  ــی اس ــی موقت ــی از انگیزه های ــاً ناش ــی و غالب ــم، تدریج ک

عمــده شــرکت های برتــر ایرانــی در ایــن 
دســته جــای می گیرند.»رســانه مســئولیت 
اجتماعــی« بــرای بررســی ایــن موضــوع با 
مهنــدس مهــدی پــور قاضی  عضــو هیئت 
نماینــدگان اتــاق بازرگانــی و مؤســس 
خانــه صنعــت و معــدن گفت وگــو کــرده 

ــد. ــه می خوانی ــه در ادام ک
* گزارش شرکت ها و بنگاه های 

اقتصادی درزمینهٔ مسئولیت 
اجتماعی چه نقشی درزمینهٔ 

تقویت مفهوم مسئولیت اجتماعی 
دارد؟

در کشــورهای توســعه یافته اغلــب کشــورهای بــزرگ به صورت 
ســاالنه یــا دوره ای از رویکــردی کــه در قبــال مســئولیت 
اجتماعــی در پیش گرفته انــد بــه افــکار عمومــی گــزارش ارائــه 
می دهنــد.در ایــن گزارش هــا شــرکت ها اقداماتــی کــه درزمینــه 
مســئولیت اجتماعی انجــام داده انــد را بیــان می کننــد و همچنیــن 
ــی در  ــه اقدامات ــده چ ــت در آین ــرار اس ــه ق ــد ک ــوان می کنن عن
ــه وب ســایت های شــرکت های  ــه انجــام بدهند.اگــر ب ایــن زمین
بــزرگ جهــان مراجعــه کنیــد اقداماتــی کــه درزمینــه مســئولیت 

ــد. ــد را منتشــر کرده ان اجتماعــی انجــام داده ان
ــا بخشــی از گزارشــی کــه در  ــن گزارش ه بااین وجــود ای
ــدارد و  ــرار ن ــود ق ــهام داران داده می ش ــه س ــال ب ــان س پای
ــرکت های  ــرد. ش ــی گی ــی را دربرم ــای مجزای گزارش ه
ــر اجتمــاع  ــی مســئولیت در براب ــر جهان ــزرگ و معتب ب
ــی از اســتراتژی شــرکتی  ــط اجتماعــی را جزئ و محی
ــن مفهــوم، موضوعــی اســت کــه  ــد. ای خــود می دانن
ــون در کشــورهای توســعه یافته و کشــورهایی  هم اکن
از ســوی حکومت هــا،  به شــدت  بــاز  اقتصــاد  بــا 
ــی  ــازمان های بین الملل ــی، س ــه مدن ــرکت ها، جامع ش

ــردد. ــال می گ ــا دنب ــی دنی ــز علم و مراک
مسئولیت اجتماعی شرکت ها اتفاقی است که 

بر اساس آن شرکت ها به طور داوطلبانه تصمیم 
به مشارکت در ساختن یک جامعه بهتر و محیط 

پاکیزه تر می گیرند. مفهومی که با توجه به آن 
شرکت ها، نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی 
را در فعالیت های عملیاتی کسب وکار در تعامل با 

گروه های ذینفع خود در نظر می گیرد.
 * وضعیت ارائه گزارش درباره 

مسئولیت اجتماعی در ایران به چه صورت 
است؟آیا روند رضایت بخشی در این زمینه 

وجود دارد؟
در ایــران نیــز برخــی از شــرکت های دربــاره اقداماتــی کــه 
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درزمینــهٔ مســئولیت اجتماعــی انجــام داده انــد به افــکار عمومی 
ــن شــرکت ها  ــاد در بی ــه می کنند.بااین وجــود زی گــزارش ارائ
و بنگاه هــای اقتصــادی رایــج نیســت و بــه همیــن دلیــل هنــوز 
بــرای شــرکت ها جــدی نشــده اســت. باگذشــت بیــش از 
ــه  ــرکت ها ب ــئولیت اجتماعی ش ــوم مس ــال از ورود مفه ۶0 س
ــن  ــوز ای ــب وکارها ، هن ــرکت ها و کس ــت ش ــات مدیری ادبی
مفهــوم در فضــای کســب وکار ایــران جایــگاه شایســته ای پیــدا 
نکــرده اســت. طــرح و توســعه ایــن مفهــوم در شــرایط بحــران 
فعلــی اقتصــاد ایــران می تواند راهگشــای بســیاری از مشــکالت 
اشــتغال  حــوزه  اجتماعــی جامعــه خصوصــاً  اقتصــادی و 

کار  نیــروی  بهــره وری  و 
مســئولیت اجتماعی  گــردد. 
شــرکت ها تعهــد و تکلیــف 
ــه انجــام کارهایــی  مدیریــت ب
ــده  ــاء دهن ــظ و ارتق ــه حاف ک
رفــاه جامعــه و عالیــق ســازمان 
برمی گیــرد.  در  را  باشــد 
ازآنجایی کــه ســازمان ها تأثیــر 
عمــده ای بــر سیســتم اجتماعی 

دارنــد، فعالیــت آن هــا بایــد به گونــه ای باشــد کــه در آن زیانــی 
بــه جامعــه و ذی نفعــان نرســاند، بنابرایــن مســئولیت اجتماعی بــا 
مفاهیمــی همچــون تعهــد اجتماعــی و پاســخگویی اجتماعــی 
در ارتبــاط اســت. شــرکت بایــد در اتخــاذ تصمیمــات و انجــام 
فعالیت هــا و اجــرای عملیــات خــود، منافــع همــه ذی نفعــان را 
ــه  ــانی هســتند ک ــان شــرکت همه کس ــرد. ذی نفع در نظــر بگی
نتایــج و پیامدهــای تصمیمــات و اعمــال شــرکت ها بــر آن هــا 
ــرکت  ــک ش ــت ی ــان در موفقی ــن ذی نفع ــذارد. ای ــر می گ اث

ــد. ــش دارن ــتقیم نق ــتقیم و غیرمس ــورت مس به ص

مهم ترین ذی نفعان شرکت، مصرف کنندگان، 
کارکنان، مالکان یا سهامداران و جامعه هستند. 

در ایران به طور سنتی مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها در قالب مفاهیمی چون وقف، وام های 

قرض الحسنه و. . . نمود یافته است

 * برای اینکه ارائه گزارش درزمینه 
مسئولیت اجتماعی برای شرکت هاو بنگاه های 

اقتصادی در ایران جدی تر شودچه راهکارهایی 
ارائه می کنید؟

ــق  ــه از طری ــی چگون ــرکت ها یعن ــی ش ــئولیت اجتماع مس
بنابرایــن  کســب وکار مســئوالنه ایجــاد ثــروت کنیــم. 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها رفتارهــای تجاری شــرکت 
ــت و  ــکاران، محیط زیس ــتریان، پیمان ــان، مش ــوزه کارکن ح
ــرد«  ــرد. بنابرایــن یــک رابطــه »برد-ب جامعــه را در برمی گی
ــرای  ــم ب ــه و ه ــرای جامع ــم ب ــترک ه ــق ارزش مش و خل
مفهومــی  زیربنــای  بنــگاه، 
ــرکتی  ــئولیت ش ــوع مس موض
ــته  ــال های گذش ــت. در س اس
ابزارهایــی مثــل اســتانداردها، 
معاهده هــا،  دســتورالعمل ها، 
برچســب ها و نرم افزارهایــی 
بتوانــد  کــه  آفریده شــده 
وجــود  بــه  را  چارچوبــی 
در  شــرکت ها  کــه  بیــاورد 
ــد،  ــار کنن آن مســئوالنه تر رفت
بنابرایــن موفقیــت کســب وکار بــا پیشــرفت جامعــه متصــل 
ــان ایــن دو اســت. شــرکت ها  اســت و رابطــه مســتقیمی می
ــئولیت در  ــرو مس ــود را درگ ــات خ ــداوم حی ــت و ت موفقی
برابــر محیــط اجتماعــی می بیننــد، در ایــن صــورت بــا 
رویکــردی آینده نگــر مســئولیت اجتماعی نه تنهــا سیاســتی 
هزینه بــر تلقــی نخواهــد شــد، بلکــه نوعــی ســرمایه گذاری 
اســت  اینجــا  تلقــی می شــود. در  اجتماعــی  انســانی و 
ــی  ــرکت تلق ــئولیت ش ــا مس ــادی، تنه ــی اقتص ــه کارآی ک
و  بــا عملکــرد  نمی شــود. همان گونــه کــه شــرکت ها 
تولیــد  جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد، جامعــه 
ــر  ــئولیت در براب ــاس مس ــه احس ــزم ب ــرکت ها را مل ــز ش نی
ــر تولیــد و خدمــات  عملکــرد خــود می کنــد کــه عــالوه ب
مطلــوب، مالحظــات اجتماعــی نیــز رعایــت شــود. جامعــه 
انتظــار دارد کــه شــرکت ها در نحــوه برنامه ریزی هــا و 
اجــرای عملکردشــان بتواننــد یــک رابطــه دوطرفــه برقــرار 

ــد. ــت کنن ــازند و آن را مدیری س



تابستان 1400

34

ــول  ــان در ط ــف جه ــاط مختل ــادی در نق ــعه اقتص ــد توس ــی رون  بررس
ــر  ــه ب ــا تکی ــه، ب زمــان حاکــی از آن اســت کــه کشــورهای توســعه یافت
اقتصــادی  داخلــی  از ظرفیت هــای  توانســته اند  نســبی  مزیت هــای 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــی ب ــه بین الملل ــود در عرص ــای موج ــز فرصت ه و نی
اســتفاده کــرده و مســیر رشــد، توســعه، افزایــش درآمــد ســرانه و بهبــود 
ــد.  ــال کنن ــان دنب ــور همزم ــه ط ــعه یافتگی را ب ــاخص های توس ــایر ش س

نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی

عیسی خانی 

. بررســی رونــد تاریخــی توســعه اقتصادی کشــورها 
نشــان می دهــد کــه عمــده کشــورهای توســعه یافتــه 
دنیــای امــروز، کشــاورزی را بــه عنــوان بخــش 
ــرده  ــاب ک ــود انتخ ــادی خ ــعه اقتص ــی توس زیربنای
ــش  ــن بخ ــراوان ای ــای ف ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس و ب
ــب  ــای مناس ــن نهاده ه ــر تأمی ــالوه ب ــته اند ع توانس
بــرای رشــد ســایر بخش هــا، بــه توســعه ســایر 
بخش هــا نیــز دســت یابنــد؛ بخــش کشــاورزی 
در رونــد رشــد و توســعه اقتصــادی کشــورهای 
ــه  ــده دارد ک ــر عه ــددی ب ــای متع ــف نقش ه مختل
ــواد  ــن م ــوان تأمی ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری از جمل
خــام و اولیــه مــورد نیــاز صنایــع باالدســتی، تأمیــن 
ــدات  ــرف تولی ــروی کار، مص ــد نی ــی مانن نهاده های
ســایر بخش هــای صنعتــی از قبیــل کودهــا و ســموم 
ارزآوری  ماشــین آالت کشــاورزی،  و  شــیمیایی 
بــرای کشــور و تأمیــن مالــی ســایر بخش هــای 

ــرد. ــاد ک ــی را ی زیربنای
عــالوه بــر نقش هــای ذکــر شــده، ســالمت و امنیــت 
غذایــی یــک کشــور مســتقیماً بــه تولیــدات بخــش 
کشــاورزی وابســته اســت و هــر گونــه اختاللــی در 
رونــد تولیــد ایــن بخــش می توانــد بــه طــور مســتقیم 
امنیــت غذایــی و حتــی سیاســی آن کشــور را تهدید 
کنــد؛ حساســیت های اخیــر کشــورهای توســعه 
یافتــه در مــورد مصــرف محصــوالت کشــاورزی و 

مــواد غذایــی ســالم و ارگانیــک حاکــی از توجــه زیــاد سیاســتگذاران 
ــالم در  ــدات س ــث تولی ــه بح ــورها ب ــن کش ــدگان در ای و مصرف کنن
بخــش کشــاورزی اســت. از ایــن رو توجــه بــه تولیــد ســالم و اقتصــادی 
ــت  ــش جه ــن بخ ــاخت های ای ــعه زیرس ــاورزی و توس ــش کش در بخ
ــور  ــک کش ــبی ی ــای نس ــاس مزیت ه ــر اس ــالم تر، ب ــتر و س ــد بیش تولی
ــت و  ــار آن گذش ــادگی از کن ــه س ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــی اس موضوع
بایــد بــا یــک برنامه ریــزی اصولــی و هماهنــگ بــه ســمت آن حرکــت 

کــرد.
اهمیــت بخــش کشــاورزی در اقتصــاد کشــور تــا آنجاســت کــه هفــت 
قلــم از 10 قلــم عمــده محصــوالت وارداتــی بــه کشــور بــا ارزشــی در 
حــدود 15 میلیــارد دالر را در ســال های اخیــر محصــوالت کشــاورزی 
نظیــر گنــدم، ذرت، برنــج، کنجاله ســویا و نظایر آن تشــکیل داده اســت 
و اگــر بخشــی انــدک از همیــن مبالــغ در طــول زمــان صــرف بهســازی 
و اصــالح روش هــای تولیــد، بهبــود راندمــان و کارایــی مصــرف آب، 
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اصــالح بذرهــا و در کل تحقیقــات در بخــش کشــاورزی و صنایــع وابســته 
ــر  ــالوه ب ــد و ع ــون کن ــور را دگرگ ــاورزی کش ــت کش ــد، می توانس می ش
ایجــاد اشــتغالی پایــدار و مولــد، از ظرفیت هــای خــدادادی کشــور بــه نحــو 
بهتــری اســتفاده شــود؛ بــرای مقایســه بــد نیســت بــه ایــن موضــوع اشــاره شــود 
کــه در کشــوری ماننــد آمریــکا حــدود 25 درصــد از ارزش صــادرات مربوط 
بــه محصــوالت بخــش کشــاورزی اســت و در عیــن حــال بودجــه تحقیقــات 
بخــش کشــاورزی در ایــن کشــور رقمــی بالــغ بــر 300 میلیــارد دالر بــرآورد 

می شــود.
ــد در فرآینــد توســعه اقتصــادی ایــران  از ایــن رو بخــش کشــاورزی می توان
نیــز نقــش بی نظیــری داشــته باشــد؛ موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی و تنــوع آب و 
هوایــی ایــران بــرای کاشــت محصــوالت مختلــف بخــش کشــاورزی، وجود 
ــل  ــروی تحصی ــد، وجــود نی ــروی کار مناســب در روســتاها و مراکــز تولی نی
کــرده کافــی در رشــته های مرتبــط بــا کشــاورزی، وجــود مزیت هــای نســبی 
خــدادادی در زمینــه محصــوالت بــا ارزشــی از قبیــل زعفــران، پســته، گیاهــان 

ــش  ــا بخ ــط ب ــتی مرتب ــع دس ــی و صنای ــع غذای ــوالت صنای ــی، محص داروی
ــاورزی  ــش کش ــود بخ ــای موج ــه مزیت ه ــر آن از جمل ــاورزی و نظای کش
ایــران اســت و مشــکالتی نظیــر کمبــود آب، مصــرف بیــش از حــد نهاده های 
ــه مشــکالت و محدودیت هــای  ــدات غیرارگانیــک از جمل شــیمیایی و تولی

ایــن بخــش بــه شــمار می آینــد.
بــه گفتــه کارشناســان و فعــاالن بخــش کشــاورزی، مشــکالت پــس از 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــازار و بازاریاب ــه ب ــوط ب ــه مســائل مرب ــد از جمل تولی
موجــود بــر ســر راه رشــد و توســعه بخــش کشــاورزی در ایــران اســت کــه 
ــه آن  ــی ب ــه ای خیل ــی و منطق ــای مل ــعه و برنامه ریزی ه ــای توس در برنامه ه
توجــه نشــده اســت؛ بــه عنــوان مثــال در اســناد و گزارشــات مرتبــط بــا بحــث 

ــه  ــاورزی ب ــش کش ــی در بخ ــاد مقاومت اقتص
تنهــا مــواردی کــه توجــه نشــده، مســائل بــازار 
ــت در  ــاورزی اس ــش کش ــی در بخ و بازاریاب
حالــی کــه اگــر ایــن مســائل حــل شــود، 
ــد و ســایر مســائل  ــه تولی ــوط ب مشــکالت مرب
نیــز بــه طــور مــوازی حــل خواهــد شــد؛ 
توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ــازار و  ــه مســائل ب نیــز مســتلزم توجــه بیشــتر ب
بازاریابــی بین المللــی محصــوالت کشــاورزی 
ــته  ــن رش ــان ای ــود متخصص ــه کمب ــت ک اس
شــده  موجــب  اجرایــی  دســتگاه های  در 
ایــن  در  چندانــی  برنامه ریزی هــای  اســت 
خصــوص بــرای توســعه صــادرات و اســتفاده 
از مزیت هــای نســبی کشــور صــورت نگیــرد.

واقعیــت امــر آن اســت کــه عــدم هماهنگــی 
ــود  ــدگان، نب ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن بی
نهادهــای نظارتــی و کنترلــی قــوی در حــوزه 
نبــود  کشــاورزی،  محصــوالت  صــادرات 
اســتانداردهای الزم ســالمتی و محیــط زیســتی 
در محصــوالت تولیــد شــده، عــدم توجــه بــه 
مســائل بازاریابــی بین المللــی بــرای صــادرات 
محصــوالت، نبود کارشناســان قــوی در حوزه 
بازاریابــی بین الملــل محصــوالت کشــاورزی، 
نبــود یــا کمبــود تحقیقــات کاربــردی در 
حــوزه صــادرات و بازاریابــی محصــوالت 
کشــاورزی از مهمتریــن مشــکالتی هســتند که 
توســعه صــادرات بخــش کشــاورزی ایــران را 
بــا محدودیت هــای جــدی مواجــه کــرده 
ــه  ــر انداخت ــه تأخی ــش را ب ــن بخ ــعه ای و توس
اســت . صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
ســابقا بیشــتر بــر مبنــای آزمــون و خطــا انجــام 
گرفتــه امــا در دنیــای امــروز روش هــای علمی 
و کاربــردی شناخته شــده ای بــرای توســعه 
ــه  ــود دارد ک ــش وج ــعه بخ ــادرات و توس ص
ــای  ــل مزیت ه ــرای تبدی ــا ب ــوان از آن ه می ت
کشــور بــه فرصت هــای رشــد و توســعه بهتــر 

اســتفاده کــرد.
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 گزارش جلسات نخستین جشنواره ملی مشارکت 
های اجتماعی سالمت

* تشکیل شورای سیاست 
گذاری

ــرای  ــی ب ــه ای تخصص ــدا در جلس ابت
برگــزاری نخســتین جشــنواره ملــی 
مشــارکت هــای اجتماعــی ســالمت، 
تعییــن افراد سیاســت گــذار در شــورا، 
دعــوت از متخصصیــن بــه عنــوان 
مهمــان در هــر جلســه شــورا و طراحی 
پوســتری بــرای ایــن جشــنواره برنامــه 

ریــزی شــد.
داخلــی  صــورت  بــه  جلســه  ایــن 

خصــوص  در  آن  در  و  برگــزار 
برگــزاری جلســات کلــی بــه صــورت 
ــازمان  ــل اداره کل س ــی در مح هفتگ
ــالمت  ــن س ــاد و خیری ــردم نه ــای م ه

تصمیــم گیــری شــد.
* در جلســات کلــی چــه 

گذشــت؟
در ایــن جلســات پیرامــون شــیوه نامــه 
نخســتین جشــنواره ملــی مشــارکت 
ــی و  ــالمت، طراح ــی س ــای اجتماع ه
ــاب  ــایت، انتخ ــای س ــدی ه ــته بن دس

و  جشــنواره  هــای  کمیتــه  دبیــران 
دعــوت از متخصصیــن بــه عنــوان 

ــد. ــی ش ــث و بررس ــان بح مهم
ــه  ــان ب ــی مخاطب * دسترس

ــات  اطالع
کلیــه اطالعــات مربــوط بــه جشــنواره 
ــن و  ــور خیری ــال اداره کل ام در پروت
موسســات خیریــه ســالمت وزارت 
بهداشــت بارگــزاری و بروزرســانی 
و  پنجــره  ایجــاد  بــا  و  شــود  مــی 
بــه  مربــوط  هــای  بنــدی  دســته 

طــی جلســات برگــزار شــده بــا هــدف ترویــج مســئولیت پذیــری اجتماعــی در حــوزه 
ــا و  ــازمان ه ــا، س ــگاه ه ــی بن ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــازی ح ــگ س ــامت و فرهن س
شــهروندان، برگــزاری جشــنواره ای تحــت عنــوان نخســتین جشــنواره ملــی مشــارکت 

ــزی شــد. ــه ری هــای اجتماعــی ســامت برنام

فاطمه ملکی
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جشــنواره بــه منظور ســطح  دسترســی آســان مخاطبــان، بنر 
پوســتر بــا امــکان ایجــاد لینــک در وب ســایت جانمایــی و 

ــردد. ــی گ ــی م معرف
* پوستر جشنواره 

ــتین  ــون نخس ــری پیرام ــم گی ــه تصمی ــن جلس در آخری
ــالمت،  ــی س ــای اجتماع ــارکت ه ــی مش ــنواره مل جش
اعضــای کارگــروه و کمیتــه هــا، موضــوع پوســتر 
هــای  طــرح  بصــری،  ارکان   ، عناویــن  جشــنواره، 
گرافیکــی و کلیــات پوســتر جشــنواره  را تحلیــل و مورد 
ــه  ــد و در نهایــت پیشــنهاد شــد در هفت ــرار دادن ــد ق تایی
هــای آتــی در نشســتی خبــری از پوســتر نهایی جشــنواره 

ــردد. ــی گ رونمای
ــق  ــان از طری ــه مخاطب ــانی ب ــالع رس * اط

ــانه  ــی و رس ــط عموم ــه رواب کمیت
ــه  ــر کمیت ــه، دبی ــریع و آگاهان ــانی س ــالع رس ــور اط ــه منظ ب
هماهنگــی هــای الزم را بــا رســانه هــا انجــام داده و در مــورد 
ــی  ــرات کارشناس ــنواره، نظ ــانی جش ــالع رس ــات و اط تبلیغ

ــود. ــرح نم ــود را مط خ
* دبیران کمیته 

ــر  ــی، مدی ــر صادق ــر امی ــت دکت ــه ریاس ــه ب ــه ای ک در جلس
کل امــور خیریــن و موسســات خیریــه ســالمت برگــزار شــد، 
طــی احــکام جداگانــه، دبیــران کمیتــه هــای جشــنواره معرفی 

شــدند.
• دکتر امیر صادقی =  دبیر جشنواره

• سرکار خانم دکتر بیتا مهروی=  دبیر اجرایی جشنواره
• دکتر داود پیرانی=   مسئول برنامه csr وزارت بهداشت و 

دبیر علمی جشنواره
• سید سعید کاتبی =  دبیر هیئت داوران

•دکترمهدی جعفری=  دبیر شورای سیاست گذاری جشنواره
• سید رضا جمشیدی=  دبیر کمیته روابط عمومی و رسانه 

• دکتر حسین نظری رستمی=   دبیر کمیته دانشگاه ها
• سرکار خانم سیده مریم حسینی=   عضو شورتی سیاست 

گذاری جشنواره
• سرکار خانم دکتر بیتا مسگرپور=   عضو شورای سیاست 

گذاری
*  محورهای جشنواره 

۱- کارداوطلبی
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۲- مشارکت اجتماعی و کرونا 
۳- مشارکت اجتماعی افراد شاخص) برند(

۴- موانع موجود در جلب مشارکت های عمومی 
۵- سبک زندگی سالم و مسئولیت پذیری اجتماعی 

۶- مشــارکت اجتماعــی از منظــر دیــن، معنویــت و 
ــاق  اخ

۷- مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی

* پیشنهادات مطرح شده در شورای سیاست گذاری
• ثبت اثار از اول مهر ماه نا پایان آذر ماه تصویب شد.

•  بــرای ثبــت نــام ، داوطلبــان بــا یوزر وپســورد وارد ســایت شــوند 

وفقــط اطالعــات اولیــه از داوطلبان گرفته شــود.
ــی  ــورت فیزیک ــه بص ــیوه نام ــج داوری در ش • نتای

درج شــود.
ــر  ــورد نظ ــای م ــمن ه ــن وس ــر و خیری •  از مفاخ
تقدیــر وتشــکر بعمــل آیــد وهمچنیــن برایشــان 

جوایــز ویــژه ای در نظــر گرفتــه شــود.
از  جوایــز  هزینــه    •
تامیــن  اسپانســرها  طریــق 
شــود  ســعی  شــودوهمچنین 
از  هزینــه جوایــز مفاخــر را  
ــه پرداخــت  طریــق وزارت خان

شــود.
ــخ در  ــش و پاس ــش پرس • بخ

ــود ــرار داده ش ــامانه ق س
نیزبرگــزار  خبــری  ونشســت 

گــردد.
ــالمت  ــوزه س ــای ح • اولویته
بــا رویکــرد مشــارکت اجتماعــی از طــرف اداره کل 
خیریــن اعــالم تــا محتــوای تخصصــی آن مشــخص 
و تبدیــل بــه محتــوای رســانه ای شــود تــا ابزارهــای 
ــد  ــوزه میتوانن ــن ح ــه در ای ــرادی ک ــانه ای و اف رس

مشــارکت کننــد تعییــن شــود.
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رونمایی از آپشن جدید شاهین توسط گروه 
خودروسازی سایپا

 شــاهین و آریــا بــه عنــوان دو عضــو جدیــد خانــواده SP۱۰۰ قــرار اســت تــا در 
ــازار معرفــی شــوند. ــه ب ــا نســخه های L و E هــم ب ــا تیــپ G، ب کنــار عرضــه ب

منیژه بازیار

یکــی از پروژه هــای در دســت توســعه مرکــز تحقیقــات 
ســایپا، تجهیــز محصــوالت ایــن شــرکت بــه جلــو 

آمپــر دیجیتــال اســت. حــال در گام نخســت ســایپا 
شــاهین بــه صــورت آزمایشــی بــه ایــن ویژگی 

ــت  ــت ها را پش ــد تس ــده و فراین ــز ش مجه
ســر می گــذارد.

از  یکــی   TFT آمپرهــای  جلــو 
در  کالســتر  نــوع  پرکابردتریــن 
ــا  ــتند و ب ــا هس ــد دنی ــای جدی خودروه
وجــود ظاهــری نــه چنــدان پیچیــده، 
ــرای  ــه ای ب ــخت گیران ــتانداردهای س اس

گرفتــه  نظــر  در  قطعــات  ایــن  تاییــد 
شــده اســت. بــر خــالف اینکــه بســیاری 

دیجیتــال  آمپرهــای  جلــو  می کننــد  فکــر 
اســتانداردهایی مشــابه بــه نمایشــگرهای لمســی 

بــه مراتــب  بایــد بدانیــم کــه  خــودرو دارنــد، امــا 
تســت های پیچیــده ای بــرای تاییــد ایــن قطعــات برگــزار 
می شــود و عمــاًل فراینــد مهندســی متفاوتــی نســبت بــه 

دارنــد. خــودرو  نمایشــگرهای 
در حــال حاضــر شــاهین اولیــه خــودروی داخلــی اســت کــه به 
ســمت کالســترهای TFT و دیجیتــال حرکــت کــرده اســت و 
ــار داشــته  ــد را در اختی ــای جدی ــن ویژگی ه ــا ای ــد ت می خواه

باشد.
ایــن جلــو آمپرهــای دیجیتــال در خودروهــای  از  پیــش 

داخلــی بــه مرحلــه 
تولیــد اولیــه نرســیده بودنــد و تنهــا در حــد یــک طــرح 
ــنیده ها  ــدند. ش ــه می ش ــران ارائ ــازان و مدی ــه خودروس ب
ــاهین،  ــا ش ــد ت ــایپا می خواه ــه س ــت ک ــی از آن اس حاک
آریــا و پــروژه P90 را بــا ویژگــی کالســتر TFT در 

ــاورد. ــد بی ــط تولی ــه روی خ ــک ب ــده نزدی آین
*  جلو آمپر جدید شاهین و قابلیت های آن

فعــاًل مهندســان ســایپا نمونه هــای اولیــه ایــن جلــو آمپــر 
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را بــر روی شــاهین های تولیــد آزمایشــی نصــب کــرده انــد 
ــام  ــا انج ــن خودروه ــر روی ای ــه را ب ــت های مربوط و تس
ــد  ــه ش ــوان متوج ــه می ت ــی اولی ــی بررس ــا کم ــد. ب می دهن
کــه ســایپا طــرح گرافیکــی مشــابه بــه محصــوالت جدیــد 
ب ام و را بــرای کالســتر TFT شــاهین در نظــر گرفتــه 
ــن  ــا ای ــا را ب ــاهین و آری ــد ش ــپ جدی ــا تی ــد ت و می خواه

آپشــن جدیــد عرضــه کنــد.
جلــو آمپــر TFT و دیجیتــال شــاهین در کنــار جذابیت هــای 
ظاهــری می توانــد تــا برخــی قابلیت هــا را بــرای راننــدگان 

ــال کند.  فع

* ویژگی های تیپ های جدید شاهین و آریا
 SP۱۰۰ شــاهین و آریــا بــه عنــوان دو عضــو جدیــد خانــواده
قــرار اســت تــا در کنــار عرضــه بــا تیــپ G، بــا نســخه های 
L و E هــم بــه بــازار معرفــی شــوند. در برخــی مــوارد ایــن 
احتمــال هــم مطــرح اســت کــه نســخه P ایــن دو محصــول 
کالس C هــم در ســال های آتــی بــه خــط تولیــد ســایپا راه 

پیــدا کنــد.
در کنــار ایــن قابلیــت فنــی قــرار اســت تــا در تیپ هــای L و 
E خانــواده SP۱۰۰ امکانــات و ویژگی هایــی جدیــدی مانند 

برخی از این ویژگی های جدید به شرح زیر است:

•  قابلیت شخصی سازی جلو آمپر و انتخاب پس زمینه مورد نظر
•  نمایش اطالعات کامل تر خودرو در جلو آمپر

•  نمایش رهیاب ماهواره ای بر روی جلو آمپر
•  قابلیت نمایش اطالعات اولیه مالتی مدیا خودرو از جمله تماس های ورودی و خروجی، اطالعات سیستم پخش و…

•  نمایش سه بعدی اطالعات
•  نمایش خطاها و اخطارها به صورت کامل تر

• قابلیت فعال سازی سامانه هایی مانند رادار خطی، رادار نقطه کور و رادار تابلو خوان با توجه به تعریف پیش فرض ها

ــی  ــرل، صندلی هــای برق ــال TFT، کــروز کنت ــر دیجیت ــو آمپ جل
جلــو، تریــم چــرم جدیــد داشــبورد و رودری هــا، ســامانه کنتــرل 
پایــداری، ســامانه کنتــرل شــروع حرکــت در ســرباالیی، ســامانه 
کنتــرل حرکــت در سراشــیبی )تن هــا در آریــا(، سنســور بــاران، 
تنظیــم حالــت رانندگــی )تن هــا در نســخه های اتوماتیــک(، 
کیســه هــوای جانبــی جلــو و پــرده ای، نــور پــردازی کابیــن و… 

بــرای شــاهین و آریــا ارائــه شــوند.
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توسعه مشــاغل خانگی مهم ترین اقدام اتاق 
بازرگانی کرمان در زمینه مسئولیت اجتماعی 

شریفه جمشیدی بوده است
ســازمان ها بــرای اینکــه در کســب   وکار خــود موفــق باشــند بایــد مســئولیت 
ــای  ــر فعالیت ه ــت تأثی ــه تح ــانی ک ــام کس ــه و تم ــال جامع ــود را در قب خ
ــوان  ــه عن ــگام ب ــای پیش ــازمان  ه ــت کنند.س ــد رعای ــرار می گیرن ــازمان ق س
ــه ذینفعــان خــود  ســازمان ها یــی پاســخگو، بــرای شــفافیت و پاســخگویی ب

ــد.  ــش می گیرن ــی در پی ــیار اخاق ــی بس ــان، روش ــال عملکردش در قب

ایــن ســازمان ها حساســیت و توجهــی ویــژه بــه پاســخگویی 
ــال و  ــازمان در ح ــت بوم س ــات زیس ــظ ثب ــی و حف اجتماع

ــد و ایــن دیــدگاه را ترویــج می کننــد.  آینــده دارن
مســئولیت اجتماعــی در ارزش هــای ســازمان ها 
ــا  ــاز ب ــراوده ب ــق م ــا از طری ــت. آنه ــده اس ــان ش بی
ذینفعــان، انتظــارات و مقــررات محلــی و جهانــی را 
ــد. ــر می رون ــرده و از آن فرات ــت ک درک و رعای

مســئولیت اجتماعــی ســازمان بــه عنــوان مســئولیت 
شــرکت در قبــال جامعــه، افــراد انســانی و محیطــی 
اســت کــه ســازمان در آن فعــال اســت و ایــن 
مســئولیت از مالحظــات اقتصــادی فراتــر مــی 
ســازمان،  اجتماعــی  مســئولیت  واقــع  در  رود. 

فعالیت هایــی اســت کــه پیــش برنــده منفعــت اجتماعــی بوده  
و فراتــر از منافــع ســازمان و آن چیــزی اســت که قانــون الزم 
می دارد.بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی عملکــرد 
اتــاق بازرگانــی کرمان»رســانه مســئولیت اجتماعــی« بــا 
ــی  ــاق بازرگان مهنــدس ســید مهــدی طبیــب زاده رییــس ات
کرمــان گفــت وگــو کــرده اســت. رییــس اتــاق بازرگانــی 
کرمــان در ایــن گفــت وگــو بــه مهــم تریــن اقدامــات ایــن 

ــردازد کــه در  ــاق در راســتای مســئولیت اجتماعــی مــی پ ات
ــد. ــن گفــت وگــو را می خوانی ــه ماحصــل ای ادام

* مهم ترین دغدغه ها و اولویت های اتاق 
بازرگانی کرمان در زمینه تحقق مسئولیت 

اجتماعی چیست؟
اولیــن اقدامــی کــه مــا در اتــاق بازرگانــی کرمــان در زمینــه 
انجــام دادیــم تشــکیل کمیســیون  مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــورت برنام ــه ص ــم ب ــا بتوانی ــود  ت ــی ب ــئولیت اجتماع مس
ریــزی شــده در ایــن زمینــه فعالیــت کنیم.همــه اعضــای اتــاق 
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بازرگانــی کرمــان بــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی عالقه 
داشــتند و بــه همیــن دلیــل همــه اعضــا در ایــن کمیســیون 
بعــدی مــا نقشــه راه تحقــق  اقــدام  عضــو شــدند.در 
مســئولیت اجتماعــی را در اســتان کرمــان از منظــر بخــش 
خصوصــی بررســی کردیــم کــه چــه مســئولیت هایــی باید 
ــت تناســب  ــه وضعی ــوازات آن ب ــه م ــت باشــد. ب در اولوی
در اســتان،  مــا یکــی از اولیــن نهادهایــی بودیــم کــه وارد 
موضــوع مقابلــه بــا کرونــا شــدیم. اتــاق بازرگانــی کرمــان 
ــات خــود را در  ــا اقدام ــروس کرون ــه محــض شــیوع وی ب
ایــن زمینــه آغــاز کــرد.در ابتــدا نیــز اســتان کرمــان ماننــد 
ســایر مناطــق کشــور بــا کمبــود اقــالم پزشــکی از جملــه 

ــود. ــان مواجــه ب ــرای کادر درم ــاس ب ماســک و لب
در ایــن زمینــه اتــاق بازرگانــی بــه  همــراه فعــاالن اقتصادی 
بــه موضــوع ورود کردنــد و کمبــود هــا را جبــران کردنــد.

ــس  ــه ریی ــه گفت ــه ب ــورد ک ــم خ ــکلی رق ــه ش ــرایط ب ش
ــی نبــود کادر  ــاق بازرگان علــوم پزشــکی  کرمــان اگــر ات
ــی شــد.در  ــر م ــن گی ــا زمی ــاز شــیوع کرون ــان در آغ درم
ــوم پزشــکی مســتقل در  ــج دانشــگاه عل ــان پن اســتان کرم
شــهرهای بم،جیرفت،رفسنجان،ســیرجان و کرمــان وجــود 
دارد.در چنیــن شــرایطی الزم بــود بــه همــه مناطــق اســتان 
خدمــات ارائــه شــود کــه در حــد تــوان ایــن اتفــاق رخ داد.

ایــن خدمــات همچنــان نیــز ادامــه دارد و در جلســات 
اخیــری کــه در اتــاق بازرگانــی کرمــان برگــزار شــده 
موضــوع ادامــه خدمــات رســانی در مقابلــه بــا کرونــا 

همچنــان در دســتور کار اتــاق قــرار دارد.
* در زمینه نیازهای مردم چه اقداماتی از 
سوی اتاق بازرگانی کرمان صورت گرفته 

است؟
ــت  ــه حمای ــن زمین ــا در ای ــم م ــات مه ــی از اقدام یک
پوشــش  تحــت  کــه  بــوده  نیازمنــدی  مــردم  از 
بهزیســتی،کمیته امــداد و نهادهــای مشــابه بــوده اند.در 
موضــوع آمــوزش بــه عنــوان یکــی اززیربنایــی تریــن 
ــه ســرانه  امــور توســعه پایــدار اســتان کرمــان در زمین
آموزشــی بــه ازای هــم دانش آموز از متوســط کشــور 
پاییــن تــر بود.ایــن وضعیــت بــه خصــوص در مناطــق 
محــروم و حاشــیه شــهر کرمــان بیشــتر وجــود داشــت.

ــا راه انــدازی  بــه همیــن دلیــل مــا در اســتان کرمــان ب
یــک پویــش بــه نام»کرمــان دانــا« بــا اســتفاده از شــعر 
ــه  ــر ک ــود ه ــا ب ــی کند»توان ــوان م ــه عن ــی ک فردوس
ــه تأثیرگــذار  ــن زمین ــم در ای ــالش کردی ــود« ت ــا ب دان
باشــیم.ما بــا کمــک موسســه مهــر گیتــی ســاخت صد 
وبیســت مدرســه بــا هفتصــد و پنجــاه کالس را در 



دســتور کار قــرار دادیــم کــه تاکنــون بیــش از چهارصد کالس 
ــز افتتــاح شــده اســت. آن محقــق شــده کــه برخــی از آنهــا نی

در بخــش توانمنــد ســازی نیازمنــدان در بخــش هــای محــروم و 
حاشــیه شــهرها آمــوزش هــای الزم بــرای ایجاد شــغل بــا مرکز 
آمــوزش فنــی حرفــه ای همــکاری کــرده ایــم.در همیــن راســتا 
موضــوع توســعه مشــاغل خانگــی را بــه دلیــل اینکــه خانوارهــا 
در شــرایط ســخت اقتصــادی قــرار دارنــد در دســتور کار خــود 
قــرار دادیــم.در شــرایط کنونــی نیــز بــه دنبــال تأســیس انجمــن 
مشــاغل خانگــی هســتیم و بــه همیــن دلیــل جلســه آینــده گفت 
ــم. ــاص داده ای ــر اختص ــن ام ــه ای ــتان را ب ــورای اس ــوی ش وگ

ــی را  ــاغل خانگ ــیر مش ــود در مس ــای موج ــش ه ــع و چال موان
ــم. در  ــرار داده ای در دســتور شــورای گفــت وگــوی اســتان ق
ایــن شــورا نیــز اســتاندار،نمایندگان مجلــس شــورای اســالمی 
ــاغل  ــه راه مش ــور دارند.نقش ــه حض ــوه قضائی ــدگان ق و نماین
خانگــی بــه همــراه تقســیم کار و جلوگیــری از مــوازی کاری 
ــه اســت. ــرار گرفت ــا ق و موضــوع برندینــگ در دســتور کار م

آمــوزش هــای الزم را هــم در ایــن زمینــه انجــام خواهیــم داد. 
ــه مشــاغل خانگــی  ــن اســت کــه در زمین ــا ای ــی م هــدف اصل
اقدامــات وســیعی صــورت بگیــرد کــه بخشــی از چالــش هــای 
بیــکاری و مشــکالت اقتصــادی در اســتان مرتفــع شــود.در 
مرحلــه نخســت ایجــاد ده هزارفرصــت بــرای مشــاغل خانگــی 

ــم. ــرار داده ای را در دســتور کار ق
* ارتباط اتاق بازرگانی با خیرین استان به چه 

صورت است؟در این زمینه چه اقداماتی 
انجام شده است؟

تقریبــأ همــه خیریــن اســتان کرمــان بــه شــکل های 
مختلــف بــا اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان ارتبــاط 
دارند.بــه همیــن دلیــل نیــز اتــاق بــه محــل رجــوع 
تشــکل هایــی تبدیــل شــده که قصــد دارنــد در این 
زمینــه فعالیــت کننــد.در راســتای هــم افزایــی ایــن 
تشــکل هــا مــا بــه دنبــال تشــکیل اتحادیــه تشــکل 
هــای خیریــه هســتیم کــه فعالیــت هــای خیریــن در 
یــک چارچــوب و بــه صــورت منســجم صــورت 
ــه مــوازی  ــی در ایــن زمین بگیــرد.در شــرایط کنون
ــی  ــن از برخــی اقدامات ــه همی کاری مــی شــود و ب
کــه بایــد صــورت مــی گرفتــه غفلــت شــده اســت.

ــش  ــات بی ــی از موضوع ــه برخ ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــی از  ــه برخ ــل ب ــده و در مقاب ــه ش ــدازه توج از ان
موضوعــات مهــم دیگــر توجــه نشــده اســت.ما بــه 
ــائل در  ــدام مس ــه ک ــتیم ک ــیم کار هس ــال تقس دنب
اولویــت هســتند و کــدام نهــاد بایــد اقدامــات الزم 
را در ایــن زمینــه انجــام بدهــد.در شــرایط کنونــی 
همــه نهادهــای مرتبــط بــا موضــوع مســئولیت 
ــاط  ــان در ارتب ــی کرم ــاق بازرگان ــا ات ــی ب اجتماع
اجتماعــی  مســئولیت  کمیســیون  در  و  هســتند 

دیــدگاه هــای خــود را مطــرح مــی کننــد.
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 استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر جمعی تدوین شد
 منیژه بازیار 

و خیــر  اجتماعــی  اســتاندارد مســئولیت  اجتماعــی:  رســانه مســئولیت 
دســتگاه های  و  وزارتخانه هــا  نماینــدگان  مشــارکت  بــا  کــه  جمعــی 
اجرایــی و همچنیــن بخــش خصوصــی نهایــی شــده بــود بــا حضــور 
رســید. تصویــب  بــه  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان   رییــس 

ملــی  ســازمان  رییــس  شــریعتی،  غالمرضــا 
اســتاندارد ایــران در جلســه ای کــه بــه صــورت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــای کمیت ــا اعض ــازی ب مج
ــی  ــی مبتن ــئولیت اجتماع ــت: مس ــد گف ــزار ش برگ
بــه  توانــد  مــی  اســالمی  ایرانــی،  فرهنــگ  بــر 
 ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم کمــک کنــد.

وی بــا اشــاره بــه تاکیــد دیــن مبیــن اســالم و 
گرفتــن  ســبقت  بــه  نســبت  بیشــمار  احادیــث 

در کار خیــر، کمــک هــای مردمــی و حتــی رعایــت 
کرونــا  دوران  در  شــده  وضــع  مقــررات  و  قوانیــن 
دانســت. اجتماعــی  مســئولیت  بــارز  مصــداق   را 

رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا بیــان اینکــه ایــن 
اســتاندارد متناســب با فرهنگ ایرانی، اســالمی است گفت: 
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی بــر گرفتــه از خــرد جمعی و 
مشــارکت تمامــی ذینفعــان و دســتگاه های اجرایی تــا امروز 
 بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن اســتانداردها تصویــب شــود.
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شــریعتی ســپس بــه قانــون تقویــت و توســعه نظــام 
ــازمان  ــن س ــروزه ای ــزود: ام ــرد و اف ــاره ک ــتاندارد اش اس
ــه  ــازی دارد بطوریک ــه استانداردس ــری ب ــع ت ــگاه جام ن
استانداردســازی  محصــول  و  صنعــت  بــر  عــالوه 
فرآیندهــا، خدمــات اجتماعــی، مبــارزه بــا فســاد و 
 رشــوه را نیــز در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

ــران از برداشــتن گام  ــی اســتاندارد ای رییــس ســازمان مل
ــر داد  ــتانداردها خب ــن اس ــوزه تدوی ــد در ح ــای جدی ه
و اظهــار داشــت: بــا سیاســت گــذاری هــای جدیــد 
در تدویــن اســتانداردها ســعی داریــم کــه کیفیــت 
ــن  ــن گام آن تدوی ــه اولی ــم ک ــش دهی ــی را افزای زندگ
 اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی و خیــر جمعــی بــود.

از مشــارکت ســایر دســتگاهها در  بــا قدردانــی  وی 
خواســتار  اجتماعــی  مســئولیت  اســتاندارد  تدویــن 
ایــن  بــا  مرتبــط  دســتگاههای  بیشــتر  مشــارکت 
ــداد و  ــه ام ــتی، کمیت ــازمان بهزیس ــه س ــوزه  از جمل ح
 هــالل احمــر در پیــاده ســازی ایــن اســتاندارد شــد.

اســتاندارد  ملــی  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  شــریعتی 
ایــران براســاس قانــون خــود را متعهــد می دانــد کــه 

و  مصرف کننــدگان  شــهروندان،  همــه  حقــوق  از 
ذی نفعــان دفــاع کنــد، گفــت: تدویــن اســتاندارد 
مســئولیت اجتماعــی یــک ریــل گــذاری جهــت 
 گیــری شــده بــرای دفــاع از حقــوق شــهروندان اســت.

رییــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران با تاکید بــر اینکه 
مــردم بــرای مطالبــات خــود نیازمنــد ســند و چارچوبــی 
هســتند دســتور داد تا در اســرع وقت ضوابــط و الزامات 
بــرای نقشــه راه اجــرای اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی 
در کمیتــه ملــی ترســیم و تصویــب شــود تــا شــهروندان 
 بــا ســند و چارچــوب مطالبــات خــود را مطــرح کننــد.

ــه  ــن وظیف ــهروندان را مهمتری ــوق ش ــاع از حق وی، دف
و  کــرد  عنــوان  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان 
گفــت: همانگونــه کــه از ســازمان ها، شــرکت ها و 
ارایــه  تولیدکننــدگان کاال و خدمــات در راســتای 
خدمــات مطلــوب و موثــر حمایــت مــی کنیــم بــا 
نهادهــا و ارگانهایــی کــه حقــوق مــردم را تضییــع کننــد 
برخــورد خواهیــم کــرد تــا حقــوق شــهروندی در 
ــد. ــتگاهها باش ــا و دس ــازمان ه ــی س ــتور کار تمام دس
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سند مسئولیت اجتماعی شرکت مادرتخصصی 
حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

 CSR (Corporate Social Responsibility( ــرکتی ــی ش ــئولیت اجتماع مس
موضــوع مهــم و قابــل توجهــی در ســال های اخیــر بــوده اســت بــه 
ــدی ای در آن  ــه ج ــرامد توج ــای س ــازمان ه ــب س ــه اغل ــوری ک ط

دارنــد.

CSR آشنایی با مفهوم*
مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 CSR(Corporate Social Responsibility(
موضــوع مهــم و قابــل توجهــی در ســال های اخیــر بــوده 
ــه  ــرامد توج ــای س ــازمان ه ــب س ــه اغل ــوری ک ــه ط ــت ب اس
جــدی ای در آن دارنــد. ســازمان های پیشــرو بــه عنــوان 
ســازمان های پاســخگو، بــرای شفاف ســازی عملکردشــان در 
برابــر ذینفعــان و ایفــای تعهــدات  خــود در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی، ارزش هــای خویــش را ابــراز می دارنــد و اطمینــان 
ــازمان  ــر س ــدات در سراس ــن تعه ــه ای ــد ک ــل می کنن حاص

جــاری و ســاری شــود. بــه ایــن ترتیــب، مســئولیت  پذیــری 
اجتماعــی بــرای آنــان مزایــای دوجانبــه  ای خواهــد داشــت؛ 
ــر و  ــی  ت ــرد اخالق ــازمان از رویک ــم س ــه ه ــوری ک ــه ط ب
منســجم  تــری نفــع می بــرد و هــم جامعــه و طرف هــای 
ذینفــع، نظــر و برداشــت بهتــری از عملکــرد و نقــاط قــوت 

ــت. ــد داش ــازمان خواهن س
فلســفه ” مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا” در زمــره مفاهیم 
اخــالق کســب و کار مطــرح اســت و بــه نقشــی که شــرکت 

هــا درحــوزه اجتماعــی برعهــده دارنــد مربــوط می شــود.
ــود  ــب  وکار خ ــه در کس ــرای اینک ــازمان ها ب ــا و س بنگاه ه
ــه و  ــال جامع ــود را در قب ــئولیت خ ــد مس ــند بای ــق باش موف
تمــام کســانی کــه تحــت تأثیــر فعالیت هــای ســازمان قــرار 

ــد. ــت کنن ــد رعای می گیرن
ســازمان  هــای پیشــگام بــه عنــوان ســازمان ها یــی پاســخگو، 
ــال  ــان خــود در قب ــه ذینفع ــرای شــفافیت و پاســخگویی ب ب
عملکردشــان، روشــی بســیار اخالقــی در پیــش می گیرنــد. 
ایــن ســازمان ها حساســیت و توجهــی ویــژه بــه پاســخگویی 
ــال و  ــازمان در ح ــت بوم س ــات زیس ــظ ثب ــی و حف اجتماع

منیژه بازیار 
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* شــرکت بــه حداقــل مســئولیتی کــه قانــون 
از او خواســته اســت، عمــل می کنــد

مســئولیت اجتماعــی ســازمان بــه عنــوان مســئولیت شــرکت 
در قبــال جامعــه، افــراد انســانی و محیطــی اســت که ســازمان 
در آن فعــال اســت و ایــن مســئولیت از مالحظــات اقتصــادی 
فراتــر مــی رود. در واقــع مســئولیت اجتماعــی ســازمان، 
ــی  ــت اجتماع ــده منفع ــش برن ــه پی ــت ک ــی اس فعالیت های
ــه  ــت ک ــزی اس ــازمان و آن چی ــع س ــر از مناف ــوده و فرات ب

ــی دارد. ــون الزم م قان
ــن  ــه ای ــهروندان ب ــه و ش ــای جامع ــد اعض ــرکت ها همانن ش
ــود  ــه وج ــه ب ــط جامع ــا توس ــه آن ه ــد ک ــیده ان درک رس
ــه  ــد ک ــه ای می گیرن ــود را از جامع ــن خ ــد و قوانی می آین
ــدوده و  ــش، مح ــد نق ــا بای ــد. آن ه ــت می کنن در آن فعالی
هدفشــان را در کنــار درک کامــل تأثیرات و مســئولیت های 

ــد. ــام دهن ــی انج ــت محیطی و اجتماع زیس

ــد. مســئولیت  ــج می کنن ــدگاه را تروی ــن دی ــد و ای ــده دارن آین
ــا  ــت. آنه ــده اس ــان ش ــازمان ها بی ــای س ــی در ارزش ه اجتماع
از طریــق مــراوده بــاز بــا ذینفعــان، انتظــارات و مقــررات محلــی 
ــد. ــر می رون ــت کــرده و از آن فرات ــی را درک و رعای و جهان

ــل  ــود عم ــی خ ــد اجتماع ــه تعه ــی ب ــرکت، زمان ــک ش ی
ــود  ــادی خ ــی و اقتص ــئولیت های قانون ــه مس ــه ب ــد ک می کن
ــه  ــرکت ب ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــتر. ب ــه بیش ــد و ن ــل کن عم
ــل  ــت، عم ــته اس ــون از او خواس ــه قان ــئولیتی ک ــل مس حداق
ــب  ــی را ترغی ــدف اجتماع ــرکتی، ه ــه ش ــد. چنانچ می کن
کنــد، تنهــا به منظــور رســیدن بــه اهــداف اقتصادی 
خــود اســت و نــه چیــز دیگــر. مســئولیت اجتماعی 
حاکمیــت  چارچــوب  یــک  خــود،  ورود  بــا 
اخالقــی را اضافــه می کنــد کــه براســاس آن، 
ــه  ــد ک ــدام می کنن ــی اق ــه فعالیت های ــرکت ها ب ش
وضــع جامعــه را بهتــر کــرده و از انجــام کارهایــی 
کــه باعــث بدتــر شــدن وضعیــت جامعــه می شــود 
نیــز پرهیــز  کننــد. پاســخگویی اجتماعــی اشــاره به 
تــوان و ظرفیــت شــرکت در جهــت عمــل و اقــدام 

ــه دارد. ــارات جامع ــته ها و انتظ ــه خواس ــبت ب نس
* تعریف و زیر مجموعه ها

ــان ها،  ــا انس ــه م ــت ک ــی اس ــای بزرگ ــان ج جه
حیوانــات و ســایر جانــداران و گیاهــان و همــه 
ــای داده  ــود ج ــرده را در خ ــد ک ــر تولی ــه بش آنچ
ــع نیازهــای  ــه منظــور رف ــا تنهــا ب اســت. اینکــه هریــک از م
ــودی جهــان می انجامــد،  ــه ناب ــه تنهــا ب ــم ن خــود گام برداری
ــد  ــوارتر خواه ــه را دش ــت هم ــت و فعالی ــکان زیس ــه ام بلک

ــرد. ک
از اواخــر دهــه 90 میــالدی بســیاری از ســازمان ها بــه توســعه 
ــد خــط مشــی ســازمان را  ــد و ســعی کردن پایــدار رو آوردن
ــه ســمتی ســوق دهنــد کــه ضمــن حفــظ منافــع ذینفعــان،  ب

ــد. ــران وارد آی ــه دیگ ــا ب ــل زیان ه حداق
مســئولیت اجتماعــی بــه ســه بخــش فعالیت هــای 
تقســیم  اخاقــی  و  خیرخواهانــه  محیطــی، 

می شــود.
مســئولیت های محیطــی دربرگیرنــده وظیفــه انســانی در 
قبــال منابــع طبیعــی و محیــط زیســت اســت. اســتفاده از مــواد 
ــن جوهــری  ــر و عــدم اســتفاده از کرب زیســت تخریــب پذی

ــت. ــته اس ــن دس ــارزی از ای ــای ب نمونه ه
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ــات  ــه خدم ــد از ارائ ــه، بای ــای خیرخواهان ــته فعالیت ه در دس
ــه  ــوان ب ــن می ت ــرد. همچنی ــام ب ــی ن ــالت اجتماع ــع معض و رف
حمایــت از کــودکان خیابانــی، بــه کارگیــری معلــوالن و 
توانیابــان در تولیــد و در کارخانجــات و بــه کار گمــاردن آنهــا 
ــرد.  ــاره ک ــد، اش ــش بر می آین ــده انجام ــه از ع ــاغلی ک در مش
ــاص  ــاران خ ــان بیم ــرای درم ــه ب ــی از بودج ــاص بخش اختص
ــد. ــه باش ــن زمین ــت در ای ــای فعالی ــر بخش ه ــد از دیگ می توان

ــتر  ــد بیش ــت درآم ــامل پرداخ ــی ش ــش اخالق ــای بخ فعالیت ه
از پــاداش بــه کارکنــان، ایجــاد فرصتــی بــرای اشــتغال بیــکاران 
ــا شــرکت های دارای ســابقه صنفــی  و اجتنــاب از کارکــردن ب

اســت.
در رعایــت مســئولیت های اجتماعــی، الزم اســت بــه جنبه هــای 
ــت از آب و  ــال، محافظ ــرای مث ــرد. ب ــه ک ــر توج ــف ام مختل
ــرای  ــتی ب ــای بهداش ــاد مراقبته ــا، ایج ــر جاده ه ــرژی، تعمی ان
هرآنچــه  و  ســازمان  اداره  هزینه هــای  کاهــش  کارمنــدان، 
ــال داشــته  ــه دنب ــان را ب افزایــش همــکاری و مشــارکت کارکن

ــت. ــی اس ــئولیت های اجتماع ــره مس ــی در زم ــد، همگ باش
* زمینه فعالیت اقتصادی

ــای  ــا زمینه ه ــا معمــوال مســئولیت اجتماعــی خــود را ب بانک ه
ــوان یکــی از مهمتریــن  ــه عن ــد. ب محدودتــری تعریــف می کنن
نهادهــای اقتصــادی در جامعــه، میتواننــد بــا فراهــم کــردن 
زمینه هــای رشــد تولیــد و اشــتغال، موجــب بهبــود شــرایط 

رفاهــی و اقتصــادی جامعه 
شــوند. نکتــه الزم بــه ذکــر 
ایــن اســت کــه مســئولیت 
ســود  نافــی  اجتماعــی 
بلکــه  نیســت،  ســازمان 
ســازمان عــالوه بــر اهداف 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــود بای خ
منافــع  کــه  کنــد  عمــل 
بلندمــدت بنــگاه و جامعــه 
را بــه طــور همزمــان در 
پــی داشــته باشــد. از جملــه 
بنگاه هــای  فعالیت هــای 

اقتصــادی کــه در راســتای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی 
ــی،  ــای آموزش ــه فعالیت ه ــوان ب ــرد می ت ــورت می گی ص
فرهنگــی،  و  ادبــی  نشســت های  برگــزاری  فرهنگــی، 
مشــارکت در جشــنواره ها، همــکاری بــا ســازمان های 
مــردم نهــاد، تخصیــص امکانــات بــه زنــان بــد سرپرســت 
و بــی سرپرســت در جهــت راه انــدازی کســب و کار، 
ــاره  ــازمان اش ــرون و درون س ــرژی بی ــرف ان ــرل مص کنت
کــرد. عمــده ایــن ســرفصل ها عبارتنــد 
ــتی و  ــائل بهداش ــی، مس ــائل آموزش از: مس
ــط  ــظ محی ســالمت، مســایل فرهنگــی، حف

ــت. زیس
برای خواندن متن کامل اسکن کنید :
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ــه همــراه قطعه ســازان زنجیــره تامیــن  شــرکت ســازه گســتر ســایپا ب
ــه  ــوازم و مجموع ــات، ل ــی قطع ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش در پانزدهمی

هــای خــودرو حضــور پررنگــی دارد.

حضور پررنگ شرکت سازه گســتر سایپا در 
نمایشگاه قطعات خودرو

ــرکت  ــور ش * حض
گســتر  ســازه 
ــایپا در نمایشگاه  س
خــودرو قطعــات 

دانســتنی  گــزارش  بــه 
انالیــن، شــرکت ســازه 
ــا رویکــرد  گســتر ســایپا ب
افزایــش عمــق ســاخت 
داخــل و توســعه همکاری 
داخلــی  ســازندگان  بــا 
بیــن  نمایشــگاه  در 
ــوازم و  المللــی قطعــات، ل
ــودرو  ــای خ ــه ه مجموع
کــرده  پیــدا  حضــور 

اســت.
* عرضــه قطعــات محصــوالت 

جدیــد ســایپا 
در ایــن نمایشــگاه قطعــات محصــوالت 
ــا  ــت ت ــده اس ــه ش ــایپا عرض ــد س جدی
رونــدی  بــا  داخلــی  تولیدکننــدگان 
کــه در مجموعــه ســازه گســتر طــی 
آشــنا  گذشــته  از  بیــش  شــود  مــی 
شــوند و همچنیــن بتواننــد در مســیر 
نیازمندی هــای فناورانــه بویــژه در تولیــد 

ــا تکنولــوژی بــاال حرکــت  قطعــات ب
ــد. کنن

* اهداف 
در پانزدهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی 
قطعــات، لــوازم و مجموعــه هــای 
ــا  خــودرو نشســت هــای تخصصــی ب
ــرکت  ــع، ش ــان صنای ــور صاحب حض
هــای دانــش بنیــان، تولیــد کننــدگان 
موسســات  پژوهشــگران  داخلــی، 
آمــوزش عالــی و عالقمنــد بــه صنعت 

ــود. ــی ش ــزار م ــودرو برگ خ

زنجیــره  توانمندی هــای  معرفــی 
ــعه  ــای توس ــروژه ه ــه پ ــن، ارائ تامی
ــی  ــودرو، معرف ــات خ ــازار قطع ای ب
نیازمنــدی هــای فناورانــه و تولیــد 
قطعــات بــا تکنولــوژی هــای جدیــد 
در  کــه  اســت  اهدافــی  جملــه  از 
قطعــات،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
لــوازم و مجموعــه هــای خــودرو 
ــایپا نیوز پیگیــری مــی شــود./ س

شریفه جمشیدی 
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تشکیل شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی در اتاق 
ایران/ نگاهی کوتاه بر فعالیت دو ســاله  کمیسیون 

مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران

ــاه ســال  ــت شــرکتی، ۱۴ شــهریور م  نشســت کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمی
جــاری برگــزار شــد.

فاطمه ملکی

و  اجتماعــی  مســئولیت  کمیســیون  نشســت 
ایــران اتــاق  شــرکتی  حاکمیــت 

مســئولیت  رســانه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
مســئولیت  کمیســیون  اعضــای  اجتماعــی، 
ــران در  ــاق ای اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات
اخریــن نشســت ایــن دوره خــود بــه بیــان فعالیــت 
دو ســاله ایــن کمیســیون پرداختــه و در خصوص 
مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق 
ــه گفتگــو از طریــق فضــای مجــازی در  ایــران ب

ــتند. ــکایپ نشس ــرم اس ــت ف پل
و  اجتماعــی  مســئولیت  کمیســیون  رئیــس 
ــه  ــت ب ــران/ حرک ــاق ای ــرکتی ات ــت ش حاکمی

ســمت مســئولیت اجتماعــی بیــن المللــی
در ایــن نشســت مســعود بنابیــان رئیس کمیســیون 

مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایران، ضمــن تبریک 
بــه اتــاق شــیراز کــه بــه عنــوان اتــاق برگزیــده مــاه آگوســت انتخــاب 

شــده اســت، افــزود:
ــش  ــر نق ــل، بیانگ ــی بین المل ــاق بازرگان ــوی ات ــاب از س ــن انتخ ای
راهبــردی اتاق هــا و نشــان دهنــده نقــش ان هــا در پیشــبرد برنامه هــای 

اســتانی اســت .
وی در ادامــه پیرامــون رونــد کنــد واکسیناســیون بــه خصــوص 

واکسیناســیون اعضــای اتــاق، اظهــار داشــت:
در مــدت شــیوع کرونــا بــا یکســری مشــکالتی همــراه شــدیم و ســتاد 
ــا آن  ــا نیــز اختیــارات ویــژه ای داشــت کــه امــکان مخالفــت ب کرون
ــا اینکــه یــک مــاه تــا  نیســت و همانطــور کــه مالحظــه مــی کنیــد ب
ــش  ــیون دان ــرای واکسیناس ــوز ب ــده هن ــی مان ــال تحصیل ــروع س ش
اموزان، دانشــجویان، اســاتید در ســطح کشــور و در بســیاری از اســتان 

هــا اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.
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رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران 
خاطــر نشــان کــرد:

زمانیکــه کمیتــه مســئولیت اجتماعــی را بــا ۶ ســال گذشــته کــه بــه این اســم 
تغییــر کــرد، مقایســه مــی کنیــم، خــدارا شــاکریم کــه مســئولیت اجتماعــی 
امــروز بــه یــک دغدغــه ملــی تبدیــل شــده اســت کــه در رده هــای بــاالی 
حاکمیتــی نیــز مطــرح مــی شــود و ســعی مــا بــر ایــن اســت کــه بــه ســمت 

مســئولیت اجتماعــی بیــن المللــی پیــش برویــم.

نایــب رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق 
ایــران/ تشــکیل شــورای راهبــردی مســئولیت اجتماعــی در اتــاق ایــران

محمــود اولیایــی نایــب رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیت 
شــرکتی اتــاق ایران بــه تدوین اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی و تالش های 
زیــادی کــه در ایــن راســتا صــورت گرفــت، اشــاره کــرد و گفــت: برخــی 
ــه صحــن مجلــس  ــرای تصویــب اســتانداردها ب ــود ب بندهایــی کــه قــرار ب
بــرود، مــورد توافــق اتــاق و نماینــدگان بخش خصوصی نبــود. در ایــن باره 
مذاکراتــی صــورت گرفــت و در نهایــت بــا رایزنی هــا و جلســات متعــدد 
توانســتیم اثرگــذار باشــیم و از تصویــب موضوعاتــی کــه می توانســت در 
آینــده اثــرات زیان بــاری بــرای کشــور داشــته باشــد جلوگیــری کنیــم کــه 

بــه زودی ایــن اســتانداردها ابــالغ خواهنــد شــد.
وی در ادامــه گفــت: در حــد امکاناتــی که کمیســیون داشــت ســعی کردیم 

اقدامــات ارزشــمندی را طــی دو ســال اخیر انجــام دهیم.
حضــور در ایــن کمیســیون هــا تشــویقی و هــر چــه همدلــی بیشــتر باشــد، 
رونــد کار بهتــر اســت و تشــکر ویــژه دارم کــه جنــاب بنابیــان ایــن همدلــی 

را بیشــتر کردنــد.
نایــب رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق 

ایــران از تشــکیل شــورای راهبــردی مســئولیت 
اجتماعــی در اتــاق ایــران خبــر داد و افــزود:

پــس از تشــکیل آن بــه دنبــال ایجــاد شــوراهای 
اســتانی هســتیم تــا کار را در ســطح ملــی 

ــم.  ــری کنی پیگی
رئیــس کمیتــه مســئولیت اجتماعی کمیســیون/ 
ــیون در  ــمی کمیس ــه رس ــردن صفح ــال ک فع

شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام
خانــم خارســتانی رئیــس کمیتــه مســئولیت 
بــه  تبریــک  ضمــن  کمیســیون  اجتماعــی 
خانــم محبــی و راهــدار از اتــاق شــیراز بــه 
عنــوان الگویــی در فعالیــت هــای اقتصــادی و 
اجتماعــی، گزارشــی مختصــر از فعالیــت هــای 
ــده را  ــال این ــای دو س ــه ه ــده و برنام ــام ش انج

ــرد: ــالم ک اع
ــر  ــی در دو ســال اخی یکــی از محورهــای اصل
ــح  ــج صحی ــوزش و تروی ــازی، ام ــگ س فرهن
مســئولیت اجتماعــی و پیش بردن آن به ســمت 
تبــادل دانــش هــای تخصصــی و کاربــردی در 
ــت  ــتا 7 نشس ــن راس ــه در همی ــود ک ــور ب کش
تخصصــی و 2 نشســت مشــترک بــا اتــاق هــای 
ــن  ــم و در ای ــزار کردی ــان برگ ــارس و اصفه ف
نشســت هــا از حضــور اســاتید و بزرگانــی 
همچــون اســاتید دانشــگاه، متخصصــان حــوزه 
ــوم  ــه شناســی عل مســئولیت اجتماعــی و جامع
اجتماعــی مدیــران ارشــد شــرکت ها، ســازمان 
هــا و بخــش خصوصــی و ســایر بــزرگان ایــن 

حــوزه بهــره بردیــم.
همچنیــن در نشســت آخــری کــه برگزار شــد، 
حــدود ۶0 نفــر شــرکت کننــده بــا وجــود 
طوالنــی شــدن زمــان جلســه و گذشــتن از 

ــتیم. ــی داش ــت اصل وق
رئیــس کمیتــه مســئولیت اجتماعی 
ــان  ــه بی ــن ب ــیون همچنی کمیس
ــر  ــال اخی ــر در دو س ــات زی اقدام

ــت: پرداخ
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- فعــال کــردن صفحــه رســمی کمیســیون در شــبکه اجتماعــی 
اینستاگرام

- همکاری در استاندار ملی مسئولیت اجتماعی 
 رییــس کمیتــه حاکمیت شــرکتی کمیســیون/ ۳ 

ــردی آینده  ــور راهب مح
آقــای عبــادی رییــس کمیتــه حاکمیت شــرکتی 
ــایر  ــت س ــه نشس ــن در ادام ــیون همچنی کمیس
فعالیــت هــای صــورت گرفتــه را اعــالم کــرد کــه 

بــه شــرح زیــر اســت:
- تهیــه 8 پوســتر و انتشــار ۶ پوســتر در فضــای مجــازی پرداخت 
کــه بــا واکنــش هــای خوبــی همــراه بــود و  افــراد زیــادی از ان 

هــا اســتفاده کردند
- ایجــاد کانــال رســمی حاکمیــت شــرکتی در لینکدیــن کــه در 
حــال حاضــر پــس از گذشــت ۶ مــاه حــدود 80 دنبــال کننــده 

حرفــه ای دارد
- شــکل گیــری همــکاری بســیار خــوب بیــن کمیتــه حاکمیــت 

شــرکتی و مســئولیت اجتماعی 
ــار اموزشــی، عمومــی و تخصصــی در طــول  - طراحــی 3 وبین

12 مــاه
وی همچنیــن محورهــای راهبــردی آتــی را بــه ۳ 

محــور زیــر تفکیــک کــرد:
- آموزش و فرهنگ سازی

- توسعه و پژوهش
- نهادسازی و استقرار

ــیون  ــرکتی کمیس ــت ش ــه حاکمی ــو کمیت عض
حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی اتــاق 
ــتقرار  ــی در اس ــای اجرای ــاخص ه ــران/ ش ای

it ــت حاکمی

عضــو  فراهانــی  داســتانی  دکتــر 
کمیتــه حاکمیــت شــرکتی کمیســیون 
مســئولیت  و  شــرکتی  حاکمیــت 
اجتماعــی اتــاق ایــران در ادامه نشســت 
 ،cobit 2019 تعریــف ضمــن 
ــتقرار  ــی در اس ــای اجرای ــاخص ه ش

حاکمیــت it را نــام بــرد:
وی همچنین خاطر نشان کرد:

در ابتــدا حــوزه هــای آیتــی شــفافیت 
ســازی الزم را در خصــوص انجــام فعالیــت هــا انجــام مــی 
دهــد و ســپس بــه مدیریــت ســازمان کمــک مــی کنتــد 
ــه اهــداف  ــا از زیرســاخت هــای iT جهــت دســتیابی ب ت

مدیــران و ســهام داران اســتفاده و بهــره گیرنــد.
دبیر کمیســیون حاکمیت شــرکتی و مســئولیت اجتماعی/ 

زمــان برگــزاری انتخابات و جلســه هیئــت نمایندگان 
خانــم قاســمی دبیــر کمیســیون حاکمیــت شــرکتی و 
مســئولیت اجتماعــی در پایــان ایــن نشســت ضمــن تشــکر 
از حضــور اعضــا و جمــع بنــدی چنــد نکتــه، اعــالم کــرد:

در 28 شــهریور مــاه انتخابــات و جلســه هیئــت نماینــدگان 
ــه ایــن موضــوع ایــن  ــا توجــه ب برگــزار مــی شــود کــه ب

آخریــن نشســت برگــزار شــده در ایــن دوره اســت.
*حاضرین جلسه

در ایــن نشســت، آقــای مســعود بنابیــان رئیــس کمیســیون 
ــران،  ــاق ای مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات
کمیســیون  رئیــس  نایــب  اولیایــی  محمــود  آقــای 
ــران،  ــاق ای مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــس کمیت ــتانی رئی ــم خارس خان
کمیســیون، دکتــر عبــادی رییــس کمیتــه حاکمیــت 
شــرکتی کمیســیون، دکتــر داســتانی فراهانــی عضــو 
کمیتــه حاکمیــت شــرکتی کمیســیون حاکمیت شــرکتی 
ــم قاســمی دبیــر  و مســئولیت اجتماعــی اتــاق ایــران، خان
ــی،  ــئولیت اجتماع ــرکتی و مس ــت ش ــیون حاکمی کمیس
خانــم  مهنــدس محبــی، اقــای لشــگری عضــو کمیســیون 
ــران،  ــاق ای حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی ات
ــئولیت  ــانه مس ــئول رس ــر مس ــیدی مدی ــا جمش ــید رض س

ــتند. ــور داش ــی حض اجتماع
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ورود اتاق ایران به تنظیم سند مسئولیت اجتماعی

ــال  ــاه س ــهریور م ــرکتی، ۱۴ ش ــت ش ــی و حاکمی ــئولیت اجتماع ــیون مس ــت کمیس  نشس
ــد. ــزار ش ــاری برگ ج

میالد تکسیبی 

* بررســی مهــم تریــن دغدغــه هــای طرفیــن 
دربــاره ایــن ســند

جلســه ای بــا حضــور دکتــر کردونــی کــه مســئولیت تنظیــم ایــن 
ســند را بــه نمایندگــی از وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و 
موسســه اســتاندارد برعهــده دارد بــا نماینــدگان بخــش خصوصی 
ــران  ــی ای ــاق بازرگان کشــور و کمیســیون مســئولیت اجتماعی ات

برگــزار شــد.
ــن  ــاره ای ــن درب ــای طرفی ــه ه ــن دغدغ ــم تری ــن جلســه مه در ای

ــت. ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــند م س

* تنظیم استاندارد ملی
کارشناســان و روئســای کمیتــه هــای تخصصــی موسســه 
ــن اجتماعــی و کمیســیون  ــی پژوهــش ســازمان تأمی عال
طــی تبــادل نظــر و ارائــه اقدامــات و گزارشــات، موضوع 
ــرار  ــم اســتاندارد ملــی را مــورد بحــث و بررســی ق تنظی

دادنــد.
ــه  ــا رســیدن ب ــز مقــرر شــد، ایــن جلســات ت ــان نی در پای

ــد. نتایــج مطلــوب ادامــه یاب
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دستاورد جدید جهانی برای اقتصاد کشور

ــر  ــی در سراس ــای بازرگان ــه اتاق ه ــادر هم ــاد م ــه نه ــل ک ــی بین المل ــاق بازرگان ات
ــه عنــوان اتــاق برتــر دنیــا در مــاه جــوالی ۲۰۲۱  دنیاســت، اتــاق بازرگانــی تهــران را ب
انتخــاب و معرفــی کــرد. ایــن انتخــاب بــه خاطــر فعالیت هــای مختلــف اتــاق تهــران در 
بخش هــای مختلــف اعــم از حــوزه صــدور گواهــی مبــدا و عضویــت، تــا ارائــه خدمــات 

مختلــف بــه اعضــا و تــاش بــرای بهبــود فضــای کســب وکار اســت.

 شریفه جمشیدی 

اتــاق در  متنــوع  اقدامــات  اخیــر  ماه هــای  در 
حوزه هــای مختلــف شــامل تدویــن گزارش هــای 
اقتصــاد،  تجــارت،  در حوزه هــای  تخصصــی 
ســرمایه گذاری و …، ارائــه اخبــار گوناگــون 
مرتبــط بــا اتــاق و اقتصــاد ملــی و جهانــی، ارائــه 
ــن  ــران، تدوی ــاد ای ــات اقتص ــردی نج ــته راهب بس
تقویــم رویدادهــای تجــاری مجــازی و گــزارش 
ایــن جلســات، مشــارکت فعــال در بســتر ارتباطــی 
ICCWCF و رویدادهایــی همچــون برگــزاری 
وبینارهــای تخصصــی موجــب شــده اتــاق تهــران 
از بیــن 2780 اتــاق بازرگانــی در 50 کشــور جهان 
بــه عنــوان اتــاق برگزیــده ماه جــوالی فدراســیون 

ــی انتخــاب شــود. ــای بازرگان ــی اتاق ه جهان
از دالیــل دیگــر انتخــاب اتــاق تهــران بــرای 
ایــن عنــوان می تــوان بــه مــواردی ماننــد کمــک 
ــیر  ــادی در مس ــکالت اقتص ــی مش ــع برخ ــه رف ب
ــه پیشــنهادهایی  ــه ارائ توســعه کشــورمان از جمل
ــن  ــب وکار و همچنی ــط کس ــود محی ــت بهب جه
ســرمایه گذاری  جــذب  جهــت  پیشــنهادهایی 
برقــراری  منظــور  بــه  آمادگــی  و  خارجــی 

ــرد. ــاره ک ــوان اش ــورها عن ــایر کش ــا س ــاری ب ــادالت تج مب
ایــن موضوعــات از طریــق ارتبــاط اتــاق تهــران بــا اتــاق بازرگانــی 
بین الملــل بــه مدیــران اجرایــی آن و ســایر اتاق هــای عضــو منعکــس شــد 
و در نتیجــه ایــن فعالیت هــا، اتــاق بازرگانــی بین الملــل، اتــاق بازرگانــی، 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران را به عنــوان اتــاق برتــر یــا فعال تریــن 

ــاه جــوالی جهــان انتخــاب کرده اســت. ــی م ــاق بازرگان ات
اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران در انتخابات هــای چهار 
ــاب  ــران انتخ ــتان ته ــی اس ــده کارت بازرگان ــار دارن ــا رای تج ــاله و ب س
می شــوند. روســای کمیســیون های تخصصــی اتــاق تهــران در دوره هــای 

ــا رای اعضــا انتخــاب می شــوند دو ســاله و ب
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وظیفه جامعه در قبال آینده کودکان با حفظ و 
رعایت مسئولیت اجتماعی

دالرام نبــوی، مدیــر عامــل انجمــن توانیــاب از وظیفــه جامعــه در قبــال آینــده کــودکان 
بــا حفــظ و رعایــت مســئولیت اجتماعــی ســخن گفــت.

 شریفه جمشیدی 

ــزود:  ــاب، اف ــس فعالیت هــای انجمــن توانی ــه جن ــا اشــاره ب ــوی ب دالرام نب
ــه  ــگان ب ــد رای ــد درص ــی ص ــات توانبخش ــه خدم ــا ارائ ــی م ــت اصل فعالی
کــودکان دارای معلولیــت در ســن طالیــی آن هــا اســت، یعنــی کــودکان 

ــد. ــرار دارن ــا 1۶ ســالگی ق ــی کــه در ســن رشــد ت معلول
ــای  ــان ه ــبت درم ــه نس ــی ب ــان توانبخش ــی درم ــرد: ویژگ ــح ک وی تصری
دیگــر در حیطــه هــای پزشــکی باعــث مــی شــود کــه ایــن کار را بــه عنــوان 
مســئولیت اجتماعــی بپذیریــم و تخصــص خــود را در اختیــار جامعــه قــرار 

دهیــم.
ــد  ــاب تأکی ــان توانی ــودکان و نوجوان ــت از ک ــن حمای ــل انجم ــر عام مدی
کــرد: کارهــای تخصصــی در حیطــه توانبخشــی شــامل کاردرمانــی، 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه جامع ــت ک ــی اس ــی و روش های ــی، فیزیوتراپ گفتاردرمان
احســاس نیــاز خاصــی دارد و خانــواده ای کــه درگیــر معلولیــت می شــود، 

ــت،  ــات اس ــن خدم ــتفاده از ای ــه اس ــور ب مجب
بُعــد مالــی قابــل قبــول و تخصــص ایــن کار را 
وارد زندگــی کادر درمــان می کنــد تــا جایــی 
کــه ممکــن اســت بــا اهمیــت پیــدا کــردن بعــد 
مالــی، مســئولیت اجتماعــی در ایــن تخصــص 

ــرد. ــرار گی در اولویــت هــای بعــدی ق
ــل  ــن دلی ــه همی ــزود: ب ــن فعــال اجتماعــی اف ای
نیــاز اســت کــه درمانگــر نیــاز فطــری خــود را 
بــرای انجــام کار خیــر بــا تخصــص خــود گــره 
ــاز فطــری شــخص و  ــان نی ــد و گــره ای می بزن
انجــام کار انســان دوســتانه شــکل گیــرد، یعنــی 
فــرد متوجــه ایــن مســأله باشــد کــه بــا توجــه بــه 
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تخصصــی کــه بــه دســت آورده، مســئولیت 
ــن اســت  اجتماعــی دارد و جنــس کارش ای
کــه در راســتای مســئولیت اجتماعــی زمانــی 
ــری از  ــره گی ــد به ــه نیازمن ــرادی ک ــه اف را ب

ایــن تخصــص هــا هســتند در نظــر بگیــرد.
نبــوی بــا اشــاره بــه اینکــه تعرفــه هــای 
خانواده هــای  و  باالســت  توانبخشــی 
در  آن  هزینه هــای  پرداخــت  از  معلولیــن 
طــول فراینــد طوالنــی مــدت درمــان عاجــز 
درمانگــران  کــرد:  خاطرنشــان  هســتند، 
ــا  ــا گفتاردرمانگره ــا ی ــد کاردرمانگره مانن
در  را  خــود  زمــان  از  بخشــی  می تواننــد 
مراکــز خیریــه صــرف افــراد دارای معلولیت 
ــن باعــث می شــود هــم  ــد، ای ــد کنن و نیازمن
شــخص نیــاز فطــری و حــال خوبــش تأمیــن 
شــود، هــم باعــث تقویت پتانســیل هــای فرد 
دارای معلولیــت شــده و هــم در مرکــزی که 
کار داوطلبانــه انجــام می دهــد کســب تجربه 
کــرده یــا تجربــه هایــش را بــرای ارتقــای آن 

ــد. ــرار ده ــا ق ــار آن ه ــه در اختی مجموع
ــه مراکــز  ــا ب ــن همکاری ه ــه داد: ای وی ادام
خیریــه کمــک می کنــد تــا بــه ارتقــای 

آگاهــی خانواده هــا نیــز کمــک کننــد.
ــی،  ــان توانبخش ــه درم ــان اینک ــا بی ــوی ب نب
فرایندمــدار اســت، اضافــه کرد: درمــان های 
ــا دو جلســه ای نیســت و  ــک ی توانبخشــی ی
بــرای مثــال کودکــی کــه دچــار فلــج مغــزی 
یــا جســمی و حرکتــی اســت بایســتی راهــی 
ــن  ــد، ای ــان طــی کن ــرای درم چندســاله را ب

درحالــی اســت کــه ایــن کــودکان ســالیان ســال خدمــات دریافــت مــی کننــد 
ــه طــور کامــل مــا را تــرک نمــی کننــد. و پــس از ترخیــص هــم ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هدفمــان بازتوانــی کــودکان دارای معلولیــت اســت 
افــزود: آنقــدر روی ایــن بچــه هــا کار می کنیــم کــه حداقــل پتانســیل شــان 
بازتوانــی شــود و خــود را نســبت بــه آن ها و پیشــرفت شــان مســئول مــی دانیم، 
یعنــی تالشــمان ایــن اســت حداقــل پتانســیل آنهــا بــه حداکثــر توانمنــدی چــه 

از نظــر جســمی و حرکتــی و چــه ارتباطــی و اجتماعــی تبدیــل شــود.
نبــوی بــا بیــان اینکــه درمــان بایــد اثربخــش باشــد تصریــح کــرد: بــرای مثــال 
اگــر دو ســال روی یــک کــودک زمــان مــی گذاریــم، بایــد هــر مــاه و هــر 
ســال نســبت بــه زمــان گذشــته و شــرایطی کــه داشــت تغییــر و پیشــرفت کند.

مدیــر عامــل انجمــن توانیــاب تأکیــد کــرد: از ایــن نظــر معتقدیــم کــه درمــان 
بــا توجــه بــه ســطوح مختلــف آن بایــد حالــت تســهیل کنندگی داشــته باشــد، 
یعنــی بایــد درمــان را طــوری انجــام دهیــم کــه بــا فرهنــگ جامعــه و خانــواده 
کــودک و ابــزار و شــرایطی کــه در اختیــار دارد مطابــت داشــته باشــد بــه ایــن 

معنــی کــه بایــد در درمــان توانبخشــی مددجــو محور بود، پیشــرفت و کســب 
اســتقالل آن شــخص در هــر کــدام از زمینه هــای درمــان بایــد مــورد توجــه 

ویــژه کادر درمــان قــرار گیــرد.
نبــوی خاطرنشــان کــرد: بــه همیــن دلیــل کار کــردن در مراکــز درمانــی بــا هر 
اعتقــاد و ســن و ســالی یــک هــدف نهایــی و مشــترک را در برمــی گیــرد، 
اینکــه شــخص از زمــان قــرار گرفتنــش در فراینــد درمــان حالش خوب شــود 

و احســاس اثرگــذاری خوبــی داشــته باشــد.
وی اظهــار داشــت: بایــد بپذیریــم کــه همــه ســوار یــک کشــتی هســتیم، اگــر 
بــه مقصــد نرســد همــه آســیب خواهیــم دیــد، در حیطــه کــودکان مســئولیتی 
کــه امــروز در قبــال آن هــا داریــم، بــدون شــک جامعــه فــردای ما را می ســازد 
ــه  ــا کاری ک ــود را ب ــی خ ــئولیت اجتماع ــروز مس ــن ام ــت از همی ــاز اس و نی
ــترش و  ــه گس ــطح جامع ــن را در س ــرده و ای ــگ ک ــم هماهن ــام می دهی انج

ترویــج دهیــم.
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دل نگرانی های زنان سرپرست خانوار با اجرای 
طرح صیانت

طــرح ۳۷ مــاده ای “حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمات پایــه کاربردی فضــای مجازی” 
موســوم بــه طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی همــان چیــزی اســت 
کــه ایــن روزهــا اغلــب دارنــدگان کســب وکار بــر بســتر فضــای مجــازی از جملــه زنــان 
و بــه ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار را بــا دغدغــه و نگرانی هایــی مواجــه کــرده اســت..

مریم شقاقی 

ششــم مــرداد بــود کــه مجلــس شــورای اســالمی بــا بررســی 
طــرح صیانــت از حقــوق کاربــران در فضــای مجــازی و 
ســاماندهی پیــام رســان هــای اجتماعــی، بــر اســاس اصــل 85 

ــون اساســی موافقــت کــرد. قان
اینگونــه مطابــق بــا اصــل 85 قانــون اساســی، اگرچــه مجلــس 
ــی  ــا هیات ــخص ی ــه ش ــذاری را ب ــار قانون گ ــد اختی نمی توان
ــار  ــد اختی ــروری می توان ــوارد ض ــی در م ــد ول ــذار کن واگ
ــاد و دوم  ــل هفت ــت اص ــا رعای ــن را ب ــی از قوانی ــع بعض وض
بــه کمیســیون های داخلــی خــود تفویــض کنــد کــه در ایــن 
صــورت ایــن قوانیــن در مدتــی کــه مجلــس تعییــن می کنــد 
بــه صــورت آزمایشــی اجــرا می شــود و تصویــب نهایــی آنهــا 

بــا مجلــس خواهــد بــود.

ــه  ــیاری ب ــر، بس ــن خب ــار ای ــی انتش ــاعات ابتدای ــان س از هم
اشــتباه تصــور کردنــد مجلــس ایــن طــرح را تصویــب کــرده 
ــی  ــه صــورت ناگهان ــه تصویــب آن ب ــن رو نســبت ب و از ای
واکنــش نشــان دادنــد، برخــی نیــز نســبت بــه بررســی آن بــر 
اســاس اصــل 85 قانــون اساســی اعتــراض داشــتند کــه طبــق 
اعــالم مرکــز پژوهــش هــای مجلــس، بــه علــت بــاال بــودن 
ابعــاد فنــی و کارشناســی و پیچیدگــی طــرح، بر اســاس اصل 
ــردم و کارشناســان  ــه مســتقیم نظــرات م ــکان مداخل 85  ام
ــا کیفیــت بهتــر  ــون گــذاری ب در قانونگــذاری و امــکان قان
فراهــم مــی شــود ولــی در غیــر آن ایــن امــکان فراهــم نمــی 
شــود. همچنیــن متــن نهایــی قانــون دائمــی نمــی شــود، بلکه 
موقــت خواهــد بــود )3-5ســال( و در نتیجــه امــکان اصــالح 
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بیشــتری بــرای قانــون دائمــی خواهــد داشــت.
طبــق مــاده 12 طــرح یــاد شــده، عرضــه و فعالیــت خدمــات 

ــه رعایــت  پایــه کاربــردی در فضــای مجــازی منــوط ب
خدمــات  درگاه  در  ثبــت  کشــور،  قوانیــن 

ــت  ــوز فعالی ــذ مج ــردی و اخ ــه کارب پای
خدمــات اثرگــذار پایــه کاربــردی 
داخلــی و خارجــی اســت و بــا 
توجــه بــه تبصــره یــک همیــن 

ــات  ــت خدم ــه و فعالی ــاده، عرض م
پایــه کاربــردی خارجــی اثرگــذار 

مســتلزم معرفــی نماینــده قانونــی و 
پذیــرش تعهــدات ابالغــی کمیســیون 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
گفتــه صاحــب نظــران شــرکت های 
خارجــی چندملیتــی بــا کشــوری ماننــد 
ــی و  ــای مال ــود تحریم ه ــا وج ــران ب ای
ــد  ــکاری نمی کنن ــری، هم ــوق بش حق
و  پیام رســان ها  دیگــر،  طــرف  از  و 
بومــی  جســت وجوی  موتورهــای 
نشــان داده کــه مــا تجربــه موفقــی برای 
فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم را 

ــم. ــوزه نداری ــن ح در ای
اگرچــه “مســدود ســازی” شــبکه ها، از 

ــات  ــوص تخلف ــرا در خص ــل اج ــت اجراهای قاب ــه ضمان جمل
ــاده  ــره دو م ــا در تبص ــت ام ــرح اس ــن ط ــاره در ای ــورد اش م
ــی  ــردی خارج ــه کارب ــات پای ــه خدم ــت ک ــده اس 28 آن آم
ــیون  ــخیص کمیس ــا تش ــون ب ــن قان ــب ای ــش از تصوی ــه پی ک
از مصادیــق خدمــات پایــه کاربــردی اثرگــذار بوده انــد، 
موظف انــد ظــرف چهــار مــاه پــس از الزم االجــرا شــدن ایــن 
قانــون، نســبت بــه انجــام تعهــدات اقــدام کننــد و در غیــر ایــن 
ــا زمــان تامیــن  ــرای آنهــا ت صــورت اعمــال مســدود ســازی ب
جایگزیــن مناســب داخلــی یــا خارجــی یــا یــک ســال پــس از 

ــون الزم نیســت. ــن قان الزم االجــرا شــدن ای
ــری  ــز در حســاب توییت ــس نی ــن خصــوص رئیــس مجل در ای
ــۀ  ــاپ برنام ــتا و واتس ــازی اینس ــدود س ــود مس ــه ب ــود گفت خ
پلتفرم هــای  ایــن  درخصــوص  طــرح  و  نیســت  مجلــس 

ــود. ــالح ش ــد اص ــرد بای پرکارب
از  مــردم  کابــردی  اســتفاده  از  فــارغ  امــا  میــان  ایــن  در 
ــراری  ــرای برق ــاپ و… ب ــتاگرام، واتس ــر اینس ــبکه هایی نظی ش
ارتبــاط؛ عمــده دغدغــه ونگرانی هــا از تصویب و اجــرای این 
ــر  ــردی نظی ــه مســدود ســازی شــبکه هایی کارب طــرح ب
ــد  ــالل در رون ــاد اخت ــت ایج ــتاگرام و در نهای اینس
معطــوف  خــردی  کســب کارهای 
کــه  می شــود 
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ــان  ــن هم ــد. ای ــکل گرفته ان ــبکه ها ش ــن ش ــتر ای ــر بس ب
ــرد از  ــب وکارهای خ ــدگان کس ــه دارن ــت ک ــزی اس چی
ــال  ــوار فع ــت خان ــان سرپرس ــژه زن ــه وی ــان و ب ــه زن جمل
در ایــن فضــا را نگــران کــرده اســت چراکــه عــالوه بــر، 
بــر بــاد رفتــن مبالــغ هزینــه شــده بــرای تبلیغــات کســب و 
کارهــا در شــبکه اینســتاگرام؛ حتــی اگــر جایگزیــن 
ــال  ــد س ــود چن ــاد ش ــبکه ها ایج ــن ش ــب ای ــی مناس داخل
طــول خواهــد کشــید تــا دارنــدگان کســب و کار در 
شــبکه جدیــد، مشــتریان خــود را بازیابنــد و از ســوی 
ــبکه های  ــور در ش ــه حض ــر ب ــتریان حاض ــا مش ــر آی دیگ

ــر؟. ــا خی ــود ی ــد ب ــد خواهن ــی جدی ــن داخل جایگزی

*  ضربــه جبــران ناپذیــر طــرح صیانــت 
ــان ــب وکارهای زن ــه کس ب

طیبــه سیاوشــی، نماینــده ادوار مجلــس و مشــاورعالی 
ــوری در  ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام معاون
ــت  ــاره گفــت: طــرح »صیان ــن ب ــت دوازدهــم، در ای دول
از حقــوق کاربــران در فضــای  مجــازی و ســاماندهی 
پیام رســان های  اجتماعــی« کــه بررســی آن بــر اســاس 
اصــل 85، ششــم مــرداد بــه صــورت ناگهانی،  غیر شــفاف 
ــران  ــه جب ــه تصویــب رســید ضرب ــی در مجلــس ب و پنهان
ناپذیــری بــه کســب و کارهــای خــرد و غیــر رســمی زنــان 
کشــور اســت و ایــن گروه هــای کارآفریــن کــه در قالــب 
تعاونی هــا، صندوق هــای خــرد کشــاورزی شــهری و 
روســتایی و یــا زنــان همیــار سرپرســت خانــوار هســتند را 

می توانــد از پــای در آورد.
وی بــا اشــاره بــه طــرح ملــی “توانمنــد ســازی اقتصــادی 
زنــان کارآفریــن” بــرای دسترســی زنــان بــه فضــای 
ــه  ــور، ادام ــوالت در کش ــروش محص ــی ف ــازی قانون مج
داد: ایــن طــرح را از حــدود یــک ســال گذشــته در ســطح 
ــت  ــم از سرپرس ــن اع ــان کارآفری ــرای ورود زن ــی و ب مل
ــروش  ــای ف ــه بازاره ــی ب ــاغل خانگ ــوار و دارای مش خان
ــا فضــای مجــازی  ــی کشــور و آشــنا کــردن آنهــا ب قانون
ــای  ــان بازاره ــن زن ــژه ای ــه وی ــه ب ــم چراک ــاز کردی آغ
ــان  ــد. زن ــت داده بودن ــود را از دس ــن خ ــی و آفالی واقع
کارآفریــن شــرکت کننــده در ایــن طــرح کســانی بودنــد 

کــه تــرس از حضــور در بازارهــای مجــازی داشــتند، از ایــن رو 
تــالش شــد ایــن زنــان بــا ایــن فضــا آشــنا و از ایــن طریــق امــرار 

معــاش کننــد.
مشــاورعالی معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
در دولــت دوازدهــم، معتقــد اســت کــه در واقــع بــازار داخلی به 
ــرژی  ــرو و ان ــع دســتی کــه نی ــر صنای ــی نظی ــژه در حوزه های وی
جســمی تولیــد کننــده در خلــق اثــر بســیار مصــرف می شــود بــه 
حــد اشــباع رســیده و فــروش محصــوالت دارای ارزش افــزوده 

قابــل توجیــه نیســت.
یــا  و  هــا   NGO مثــل  برخــی گروه هــا  افــزود:  سیاوشــی 
ــد راه ارتباطــی  ــی تــالش دارن اســتارتاپ ها و اتاق هــای بازرگان
بــا دنیــای خــارج را در جهــت صــادرات محصــوالت ایــن زنــان 
فراهــم کننــد. در ایــن راســتا معاونــت امــور زنــان اجــالس منطقه 
ای بــا حضــور کشــورهای همســایه مثــل عــراق و لبنان و ســوریه 
و فلســطین داشــت. ایــن کشــورها طالــب دســت آفریــده هــای 
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــل ب ــه دلی ــا ب ــد ام ــا بودن ــن م ــان کارآفری زن
ورود بــه FATF متاســفانه ارتباطــات بانکــی مــا در ایــن زمینــه با 
مشــکل مواجــه شــد، ضمــن اینکــه کســب و کارهــای اینترنتــی 
بــزرگ ملــی نیــز نیــاز ورود بــه بازارهــای کشــورهای همســایه 
ــرح  ــر ط ــی نظی ــن طرح های ــب چنی ــا تصوی ــد ام ــی دارن و جهان
ــران در فضــای  مجــازی و ســاماندهی  »صیانــت از حقــوق کارب
ــه شــدت  ــن تالشــها را ب ــد ای پیام رســان های  اجتماعــی« می توان

بــه تعویــق بیانــدازد.
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* فعالیت عمده زنان سرپرست خانوار 
دارای کسب و کار بر بستر اینستاگرام

وی بــا اشــاره بــه حضــور زنــان کارآفرین سرپرســت خانوار 
در بازارهــای مجــازی فــروش، یــادآور شــد: بیــن ســالهای 
90 تــا 98 ، حــدود 2۶ درصــد بــه جمعیــت زنــان سرپرســت 
خانــوار مــا افــزوده شــده و قاعدتــا تاکنــون جمعیــت ایــن 
ــال 9۶  ــر در س ــون نف ــه میلی ــوار از س ــت خان ــان سرپرس زن
ــان آور  ــد ن ــالش می کنن ــان ت ــن زن ــت. ای ــده اس ــتر ش بیش
ــژه  ــه وی ــد 19 و ب ــی کووی ــش از پاندم ــواده باشــند. پی خان
پــس از شــدت گرفتــن بحــران کرونــا بــه دلیــل محدودیت 
تهیــه فضــای فیزیکــی تــالش کردنــد تــا در فضــای مجازی 
خریــد و فــروش داشــته باشــند. ایــن زنــان عمدتــا بــر بســتر 

اینســتاگرام شــروع بــه خریــد و فــروش کردنــد.
ــت  ــواده ریاس ــان و خان ــور زن ــت ام ــی معاون ــاور عال مش
جمهــوری در دولــت دوازدهــم، بــا بیــان اینکــه گفتــه 
می شــود حــدود یــک و نیــم میلیــون تــا دو میلیــون کســب 
و کار خــرد در  بســتر اینســتاگرام وجــود دارد، خاطــر نشــان 
کــرد: بــا تصویــب طــرح یــاد شــده مجلــس، ایــن جمعیــت 
ــرای آن  ــی ب ــه جایگزین ــم چ ــوند نمی دان ــکار ش ــر بی اگ
خواهنــد داشــت؟. طراحــی شــبکه اینســتاگرام راحــت 
ــن  ــروش در ای ــد وارد ف ــی می توانن ــه راحت ــان ب اســت و زن
بســتر شــوند. در عیــن حــال معاونــت زنــان تــالش داشــت 

عالوه بــر حفــظ فضــای اینســتاگرام بــرای فــروش محصــوالت 
زنــان، آموزشــهایی را بــرای ورود زنــان بــه بازارهــای مجــازی 
ــا  ــون ب ــا اکن ــد ام ــه ده ــا ارائ ــه آنه ــور ب ــروش کش ــی ف قانون
ایــن محدودیــت هــا معلــوم نیســت تکلیــف بازارهــای قانونــی 
مجــازی کشــور بــر روی موتــور جســتجوگوگل بــه چــه 

ــود. ــد ب ــورت خواه ص
* راحتی اینستاگرام برای فعالیت حتی با 

سواد اندک
سیاوشــی همچنیــن ایــن را هــم گفــت کــه بعضــا زنان بــا اندک 
ســواد خــود توانســته بودنــد وارد بســتر شــبکه اینســتاگرام بــرای 
فــروش محصــوالت خــود شــوند، همچنیــن ایــن محصــوالت 
اغلــب دســت ســاخته هــا و تولیــدات بومــی و محلــی ایــن زن 
ــر  ــع دســتی اســت و ب ــا اعــم از خوراکــی، پوشــاک و صنای ه
اســاس ارزیابــی هــای انجــام شــده هیــچ کــدام از شــبکه هــای 
اجتماعــی داخلــی موجــود در حــال حاضــر حتــی یــک صــدم 
کمــک اقتصــادی شــبکه اینســتاگرام بــرای ایــن جوامــع محلــی 

ندارنــد کــه بگوییــم جایگزینــی را برایشــان در نظــر بگیریــم
وی افــزود: ایــن زنــان توانســته انــد در فضــای اینســتاگرام بــدون 
ــه  ــی ب ــهای تخصص ــه ای و عکس ــوای حرف ــد محت ــی تولی حت
ــاز  ــی نی ــد امــا در بازارهــای فــروش قانون کســب و کار بپردازن
بــه محتــوا و عکســهای تخصصــی دارنــد. اگــر ایــن محدودیــت 
ــا  ــه تنه ــود ن ــم بش ــوگل ه ــتجوی گ ــور جس ــامل موت ــا ش ه
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ــان  ــای زن ــروه ه ــه گ ــتاگرام بلک ــی در اینس ــع محل ــن جوام ای
کارآفرینــی کــه توانســته انــد در قالــب ســطح ملــی و اســتانی 
ــرش  ــد و ف ــا شــبکه هــای دیگــر خری ــس اپ ی در شــبکه  وات

ــز از دســت مــی رود. ــد نی کنن
بــه گفتــه وی، معاونــت زنــان طــی ایــن یــک ســال گذشــته بــه 
کمــک موسســات تســهیل گیــری و اســتارتاپی توانســت ایــن 
زنــان را بــا فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی آشــنا کند 
ــن  ــا ای ــد، ام ــاش کنن ــرار مع ــروش و ام ــد در آنجــا ف ــا بتوانن ت

فضــا هــم بــا ایــن طــرح مجلــس از دســت خواهــد رفــت.
* عقب افتادن هرچه بیشتر کشور از 

بازارهای جهانی با تصویب طرح صیانت
ایــن نماینــده ادوار مجلــس عنــوان کــرد: بــه هــر حــال کشــور 
مــا مــردم مــا بــرای ارتبــاط بــا دنیــای خــارج و صــادرات نیــاز 
ــان  ــد و در جه ــی دارن ــای اینترنت ــب و کاره ــه کس ــی ب مبرم
ــادن  ــب افت ــه عق ــر ب ــه منج ــن زمین ــت در ای ــروز محدودی ام
هرچــه بیشــتر مــا از بازارهــای جهانــی و تجــارت جهانــی 
می شــود و ارتبــاط دنیــای بیــرون بــا ایــن کارآفرینــان و تولیــد 

ــود. ــع می ش ــدگان قط کنن
ــر  ــن مرزهــای کشــورها ام ــوار کشــیدن بی ــاد وی، دی ــه اعتق ب
ــرای  مذمومــی اســت بنابرایــن پــل هــای ارتباطــات مجــازی ب
ارتبــاط بیشــتر بیــن مــردم و دنیــای خــارج تســهیل کننده اســت 
ــه مراتــب دیوارهــا بیشــتر شــده  ــا تصویــب ایــن طــرح ب امــا ب
ــا و کشــورهای همســایه،  ــن م ــوار بزرگــی بی ــت دی و در نهای

ــود. ــیده می ش ــا کش ــت و دنی دوس
ــر  ــازی و ب ــای مج ــروش در فض ــه ف ــان اینک ــا بی ــی ب سیاوش
ــردم  ــا م ــده ت ــاد ش ــتاگرام ایج ــل اینس ــبکه هایی مث ــتر ش بس
ــد  ــوار بتوانن ــت خان ــان سرپرس ــژه زن ــه وی ــان و ب ــه زن از جمل
محرومیــت هــای فضــای واقعــی را جبــران کننــد، خاطــر نشــان 
کــرد: علیرغــم تمــام سیاســت گــذاری هــای کشــور اعــم از 
سیاســت گذاری هــای مجلــس در قالــب قانــون برنامــه ششــم 
توســعه و معاونــت امــور زنــان در قالــب بنــد ت مــاده 80 قانــون 
برنامــه ششــم توســعه، امــا همچنــان اثــر چشــم گیــری بــر روی 
زندگــی زنــان سرپرســت خانــوار گذاشــته نشــده اســت . طــی 
یــک ســال گذشــته نیــز اقــدام عاجلــی از ســوی مجلــس بــرای 
جامعــه زنــان سرپرســت خانــوار بیــش از 3 میلیونــی، ندیده ایــم 
و در عیــن حــال ایــن طــرح جدیــد مجلــس نیــز متاســفانه نابــود 
کننــده مشــاغل اســت و می توانــد مانعــی در برابــر امــرار معــاش 

زنــان ایجــاد کنــد.

ــد کــرد: اگــر کشــوری  ــده ادوار مجلــس، تاکی ــن نماین ای
مثــل چیــن توانســته موتورهای جســتجو بین المللــی را فیلتر 
کنــد، در مقابــل نیــز توانایــی ســاخت مشــابه آن موتورهــای 
جســتجو را داشــته و چنــان توانســته مــردم را راضــی نگــه 
دارد کــه راه ارتباطــی تولیدکننــدگان بــا مــردم بســته نشــده 
و در عیــن حــال درهــای اقتصــادی چیــن بــه روی تمــام دنیا 
ــاز اســت. در هــر حــال چیــن ایــن توانایــی را داشــته امــا  ب

آیــا در کشــور مــا هــم ایــن توانایــی وجــود دارد؟.
سیاوشــی یــادآور شــد: مــن در دوران حضــور در مجلــس 
شــورای اســالمی شــاهد ایــن بــودم کــه در کمیســیون 
ــت،  ــز هس ــرح نی ــن ط ــی ای ــیون اصل ــه کمیس ــی ک فرهنگ
بســیاری از مســئولین شــبکه هــای مجــازی داخلــی کمــک 
ــی کشــور  ــل توجهــی از بودجــه عموم ــا و وام  هــای قاب ه
گرفتــه و اســتفاده کردنــد امــا در مقابــل نتوانســتند فضایــی 
ــو  ــا گفتگ ــی در  آنج ــه راحت ــردم ب ــه م ــد ک ــی کنن طراح
ــرد  ــب و کار خ ــه کس ــه آزادان ــه اینک ــد ب ــه برس ــد چ کنن

ــد. ــدازی کنن ــود را راه ان خ
وی افــزود: مســله اصلــی، اقتصــاد غیررســمی و خــرد 
مردمی اســت کــه مــردم غیرشــاغل در نهادهای غیررســمی 
ــته  ــورت بس ــتند و درص ــته هس ــا وابس ــه آنه ــی ب و غیردولت
شــدن، ایــن قشــر از مــردم کــه حقــوق ثابــت دولتــی 
ندارنــد ضربــه مــی خورنــد. واتســاپ و اینســتاگرام دو اپ 
بیــن المللــی هســتند کــه فقــط کارکــرد اقتصــادی آنهــا بــه 
داخــل کشــور محــدود نمــی شــود بلکه خیلــی از مشــتریان 
در خــارج از کشــور هــم امــکان خریــد دارنــد کــه اکثــرا 
از طریــق مســافر ایــن اقــالم رد و بــدل مــی شــوند. خیلــی 
از شــبکه هــای شــغلی تشــکیل شــده انــد کــه بهــم وصــل 
ــف  ــره وار متوق ــدی زنجی ــر تهدی هســتند و در صــورت ه

مــی شــوند.
مشــاور عالــی معاونــت امــور زنــان و خانــواده رئیــس 
ــود  ــخنان خ ــان س ــم در پای ــت دوازده ــوری در دول جمه
و  بنیــان  دانــش  شــرکتهای  اســتارتاپها،  کــرد:  تاکیــد 
پارکهــای علــم و فن آوری همه در بســتر  اینترنــت و تعامل 
ــورت  ــلما در ص ــد و مس ــی دارن ــازی کارای ــای مج ــا دنی ب
تحدیــد، همــه ایــن ســاختارها تحــت تاثیــر قــرار مــی گیرند 
و حتــی ارتباطــات دانشــگاهی و علمــی هــم محــدود مــی 
شــود، چــون طــرف خارجــی آنهــا کــه در بســتر اینترنــت 

ــت نیســت./ ایســنا ــل ثب ــران، قاب ای
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تشکیل شــورای سیاستگذاری 
واحدهای  از  تجلیل  جشنواره 
اقتصــادی فعــال در زمینه 

مسئولیت اجتماعی
از  تجلیــل  جشــنواره  سیاســتگذاری  جلســه  اولیــن 
مســئولیت  زمینــه  در  فعــال  اقتصــادی  واحدهــای 
اجتماعــی  دهــم شــهریور مــاه در محــل شــرکت 

شــد. برگــزار  صنعتــی  شــهرک های 

فاطمه ملکی 

* در جلسه سیاستگذاری جشنواره تجلیل از واحدهای 
اقتصادی فعال در زمینه مسئولیت اجتماعی چه 

گذشت؟
ــتگذاری  ــه سیاس ــن جلس ــی ،  اولی ــئولیت اجتماع ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
جشــنواره تجلیــل از واحدهــای اقتصــادی فعــال در زمینه مســئولیت اجتماعی  
دهــم شــهریور مــاه در محــل شــرکت شــهرک های صنعتــی برگــزار شــد.

در این جلســه دبیر شــورای سیاستگذاری 
جشــنواره تجلیــل از واحدهــای اقتصــادی 
فعــال در زمینــه مســئولیت اجتماعــی ، 
اهــداف و برنامــه هــای ایــن جشــنواره که 
در راســتای ترویــج فرهنــگ و قدردانــی 
از فعــاالن حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
اســت را بــرای شــورای سیاســتگذاری 

بیــان کــرد.
در ایــن جلســه اعضــای کمیتــه هــای 
ــک از اعضــای  ــر ی ــی و ه مربوطــه معرف
ــزی و  ــه ری ــه برنام ــبت ب ــا نس ــه ه کمیت
مراحــل کار جشــنواره، نظــرات خــود را 

ــد. ــان کردن بی

* چه موضوعاتی مطرح شد؟
در این جلسه موضوعات زیر بیان 

شده است:
- اهداف جشنواره

- زمان برگزاری
- مخاطبین جشنواره

- تهیه پیش نویس شیوه نامه
*  دبیر شورای سیاست 

گذاری جشنواره/ اهداف 
جشنواره

ــذاری  ــت گ ــورای سیاس ــر ش ــادری دبی ن
ــی  ــد گوی ــوش آم ــن خ ــنواره، ضم جش
بــه حاضریــن جلســه بــر فعالیــت شــرکت 
ــرداری  ــره ب ــه به ــه دارای پروان ــی ک های
از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
هســتند و اقدامــات موثــری در حــوزه 
 )csr( ــرکت ها ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــد نمــود و یکــی از  ــد، تاکی انجــام داده ان
اهــداف جشــنواره را معرفــی و قدردانــی 
از فعــاالن حــوزه مســئولیت اجتماعــی 

ــمرد. برش
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* معاون مدیرکل دفتر وزارتی وزارت 
نفت/ اهمیت توسعه پایدار و محیط 

زیست
ــی وزارت  ــر وزارت ــرکل دفت ــاون مدی ــی مع ــهرام فرض ش
نفــت بــر اهمیــت توســعه پایــدار و محیــط زیســت تاکیــد 

کــرد و افــزود:
اهمیــت توســعه پایــدار و محیــط زیســت موضوعی اســت 

کــه بایــد بــرای ارزیابــی متقاضیــان مدنظــر قــرار گیرد.
* مدیر روابط عمومی سازمان صنایع 

کوچک و شرکت های صنعتی ایران / 
ظرفیت دفاتر و شرکت های استانی و 
منطقه ای شرکت شهرک های صنعتی

امیــد ســاعی مشــاور مدیرعامــل و مدیــر روابــط عمومــی 
ســازمان صنایــع کوچــک و شــرکت هــای صنعتــی ایــران 
ــر و شــرکت هــای اســتانی و منطقــه ای  ــه ظرفیــت دفات ب

شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اشــاره کــرد.
در حــوزه هــای اطالع رســانی 
و ارتباطــی میتــوان از ظرفیــت 
اســتان هــا، شهرســتان هــا و 
ــره  ــی به ــای صنعت ــهرک ه ش

ــت. گرف
 csr مسئول برنامه *

اداره کل سازمان 
های مردم نهاد و 

خیرین سامت/ 
مشارکت های 

اجتماعی
داوود پیرانــی نیــز در ادامــه 
ــنهاد  ــان پیش ــن بی ــه ضم جلس
ــه برگــزاری  خــود را نســبت ب

ــت: ــی، گف ــداد مل ــن روی ای
مشــارکت هــای اجتماعــی، یکــی از ارکان مهــم حوزه ســالمت 
ــاع،  ــف اجتم ــای مختل ــه الیه ه ــد ب ــتا بای ــن راس ــت و در ای اس

مخصوصــاً مناطــق و محــالت توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
* مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی / 

ضرورت توجه به حوزه فرهنگی و ترویجی 
مسئولیت اجتماعی

مســئولیت  رســانه  مســئول  مدیــر  جمشــیدی،  رضــا  ســید 
اجتماعــی، ترویــج را بــه عنــوان یکــی از ارکان و عناصــر 

کــرد: تشــریح  و  برشــمرد  اجتماعــی  مســئولیت 
ــه  در سیاســت گــذاری اهــداف کالن جشــنواره مــی بایســت ب
حــوزه فرهنگــی و ترویجــی مســئولیت اجتماعــی توجــه ویــژه 

نمــود.
وی در پایــان پیشــنهاد کــرد، بــرای فعــاالن مســئولیت اجتماعــی 
فرصتــی را فراهــم نماییــد تــا هــر عملــی کــه از ســوی شــرکت 
هــا در حــوزه مســئولیت اجتماعــی انجام شــده در قالــب گزارش 
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بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال شــود.
* یکی از فعاالن حوزه csr/ بازنگری بخشی 

از شیوه نامه
 csr ــوزه ــاالن ح ــی از فع ــوی یک ــمیه رض ــم س ــرکار خان س
بازنگــری بخشــی از شــیوه نامــه، اییــن نامــه و ســاختار جشــنواره 
ــورای  ــای ش ــا اعض ــر ب ــادل نظ ــا تب ــا ب ــت ت ــده گرف ــر عه را ب
ــاده عرضــه در جلســه شــورای سیاســت  سیاســت گــذاری آم

ــد. گــذاری نمای
* رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی/ موضوع پرسنلی 
و منابع انسانی

آقــای محمــد اســکندری رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی 
اشــتغال وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی ضمــن تاکیــد بــر 
یکــی از عناصــر مســئوولیت اجتماعــی بــا موضــوع پرســنلی و 

ــزود: ــع انســانی، اف مناب
پرســنل و منابــع انســانی موضوعــی اســت کــه بایــد بــرای 

ارزیابــی متقاضیــان مدنظــر قــرار گیــرد.
* مشاور مدیرعامل استان ها/ اقدامات وزیر 

سابق صنعت 
آقــای صادقــی مشــاور مدیرعامــل اســتان هــا نیــز در ایــن جلســه 

: گفت
ــه وزارت  ــی ک ــت های ــات و فعالی ــا اقدام ب
ــینی  ــای رزم حس ــابق اق ــر س ــت و وزی صم
ــرکتی  ــئولیت ش ــی و مس ــاد مقاومت در اقتص
در  بــه خصــوص  معیــن  هــای  شــرکت 
خراســان و کرمــان صــورت گرفتــه اســت، 
ــدام  ــه دارای اق ــن زمین ــی در ای شــرکت های
ــی  ــه م ــد ک ــی بودن ــیار خوب ــرد بس و عملک
بایســت توجــه بــه اقدامــات آن هــا  و مناطــق 

ــت. ــن داش معی

* نظرات حاضرین جلسه 
آقــای نــادری مجــدد در پایــان از حاضریــن جلســه بدلیــل 
عــدم زمــان کافــی درخواســت کــرد، دیــدگاه، نظــرات و 
فاکتورهــای مــورد نظــر در شــیوه نامــه را در گــروه ایجــاد 
شــده در فضــای مجــازی تبــادل کننــد و در جلســه بعــدی 
بــه بررســی دقیــق ارکان جشــنواره، شــیوه نامــه و برنامــه هــا 

بپردازیم.
* حاضرین جلسه 

ــای صادقــی مشــاور مدیرعامــل اســتان  در ایــن جلســه آق
هــا،  آقــای شــهرام فرضــی معــاون مدیــرکل دفتــر وزارتــی 
 csr ــه ــئول برنام ــی مس ــای داوود پیران ــت، آق وزارت نف
اداره کل ســازمانهای مــردم نهــاد و خیریــن ســالمت 
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی، آقــای 
محمــد اســکندری رئیــس دبیرخانــه شــورای عالی اشــتغال 
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، آقــای امیــد ســاعی 
مشــاور مدیرعامــل و مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
صنایــع کوچــک و شــرکت هــای صنعتــی ایــران، آقــای 
ــانه مســئوولیت  ــر مســئول رس ســید رضــا جمشــیدی مدی
اجتماعــی، ســرکار خانــم ســمیه رضــوی یکــی از فعــاالن 

ــتند. ــور داش ــوزه csr حض ح
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ــوزه  ــی در ح ــئولیت پذیری اجتماع ــه مس ــه کمیت ــن جلس دومی
ســامت بــه همــت اداره کل ســازمان هــای مــردم نهــاد 
و خیریــن ســامت در محــل ســالن همایــش هــای وزارت 

ــد. ــزار ش ــت برگ بهداش

دومین جلسه کمیته مسئولیت پذیری اجتماعی 
شریفه جمشیدیدر حوزه سالمت برگزار شد

* دومین جلسه کمیته 
مسئولیت پذیری اجتماعی در 

حوزه سامت
مســئولیت  رســانه  گــزارش  بــه 
اجتماعــی، امــروز دومیــن جلســه کمیتــه 
مســئولیت پذیری اجتماعــی در حــوزه 
ــازمان  ــت اداره کل س ــه هم ــالمت ب س
هــای مــردم نهــاد و خیریــن ســالمت 

ــای وزارت  ــش ه ــالن همای در محــل س
بهداشــت برگــزار شــد.

* رئیس کمیته مسئولیت 
اجتماعی وزارت بهداشت/

تشریح اهداف
دکتــر پیرانــی بــه عنــوان رئیــس کمیتــه 
ــت  ــی وزارت بهداش ــئولیت اجتماع مس
، ضمــن خیــر مقــدم و خــوش امــد 

گویــی بــه اعضــای جلســه بــه موضــوع 
فلســفه تشــکیل کمیتــه و بهــره گیــری از 
ــرکتی  ــی ش ــئولیت اجتماع ــت مس ظرفی

ــد . ــالمت پرداختن ــام س در نظ
*مدیر کل امور خیرین 

و موسسات خیریه سامت 
وزارت بهداشت/ سرمایه 

گذاری اجتماعی
در ادامــه جلســه دکتــر امیــر صادقــی 
مدیــر کل امــور خیریــن و موسســات 
بهداشــت  وزارت  ســالمت  خیریــه 
 CSR بــا شــاره بــه اهمیــت مقولــه
جریــان  در  ظرفیــت  ایــن  اهمیــت  و 
ویــژه  بــه  اخیــر  بالیــای  و  حــوادث 

اظهــار داشــت: پاندمــی کرونــا، 
 NGO بــه ســاختار اگــر شــرکتی 
ســالمت کمــک مــی کنــد تــا ایــن 
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ســاختار ســالمت محــور رشــد کنــد، بایــد منافــع مشــترکی 
منافــع  هــای کســب  راه  از  یکــی  کــه  کنــد  کســب 
مشترک،ســرمایه گــذاری اجتماعــی اســت کــه قوانیــن آن 

ــت. ــده اس ــه ش ــی و ارائ طراح
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه در سیســتم ســالمت نیــز 
ــام ســرمایه گــذاری اجتماعــی وجــود دارد،  ــه ن قســمتی ب

افــزود:
ــای  ــازمان ه ــات و س ــذاری موسس ــرمایه گ ــوع س ــر ن ه
خصوصــی در حــوزه ســالمت از نظــر مــا نوعــی مشــارکت 
ــی  ــک م ــور کم ــاختار کش ــه س ــود و ب ــی ش ــوب م محس

کنــد.
زمانیکــه ســرمایه گــذاری در حــوزه ســالمت رخ مــی دهد 

بــه ســاختار ســالمت کشــور کمــک مــی کند.
* اولین جشنواره مشارکت های اجتماعی 

سامت
ــای  ــارکت ه ــنواره مش ــن جش ــا اولی ــه ب ــی در رابط صادق

ــرد: ــان ک ــالمت، بی ــی س اجتماع
یکــی از محورهــای جشــنواره مشــارکت هــای اجتماعــی 
ــن جشــنواره در  ســالمت، حــوزه CSR اســت کــه اولی
ــی  ــزار م ــی برگ ــورت مل ــه ص ــده ب ــال این ــت س اردیبهش

شــود.
یکــی از بخــش هــای دیگــر، دانــش پژویــی و تحقیــق در حوزه 
ــو اســت  هــای مــورد فعالیــت، تجــارب موفــق و ایــده هــای ن
ــه  ــه صــورت یــک محصــول ب کــه مــی تواننــد کار خــود را ب

جشــنواره ارائــه دهنــد.
وی در ادامه افزود:

شود. ثبت آثار جشنواره از ابتدای مهرماه 1400 اغاز می
- مجلــه ای علمی-پژوهشــی در حــوزه مشــارکت هــای 

ســالمت  اجتماعــی 
مدیــر کل امــور خیریــن و موسســات خیریــه ســالمت وزارت 

بهداشــت اظهــار داشــت:
بخــش دیگــر فعالیــت مــا در قالــب مجلــه ای علمی-پژوهشــی 
 csr در حــوزه مشــارکت هــای اجتماعــی ســالمت کــه حــوزه
یکــی از محورهــای مهــم آن اســت کــه در جســت و جــوی راه 
هــای علمــی و تحقیقاتــی بــرای تحقــق حــوزه csr  در کشــور 

. هستیم
- 4 هزار میلیارد اورده کمک های مردمی در شیوع کرونا

صادقــی ضمــن انتقــاد بــه عــدم رســانه ای شــدن فعالیــت هــای 
اجتماعــی صــورت گرفتــه، گفــت:

در دوران کرونــا بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان اورده کمــک 
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هــای مردمــی و شــرکتی و بیــش از یــک میلیون ســاعت کار 
ــن  ــانه ای نشــد و ای ــچ کــدام رس ــا هی ــه داشــتیم ام داوطلبان
ــا  ــار م ــد در کن ــا اســت کــه رســانه هــا بای ــزرگ م نقــص ب

قــرار بگیرنــد.
مدیــر کل امــور خیریــن و موسســات خیریه ســالمت وزارت 

بهداشــت در ادامــه، بیان داشــت:
ایــن واحــد تمایــل دارد  در نقشــه راه ایــن حــوزه بــا برنامــه 
اجتماعــی  ســرمایه گــذاری  پتانســیل  منســجم   ریــزی 
بامشــارکت خیریــن و ســمن هــا و شــرکت هــا و بنــگاه هــای 

ــرد. اقتصــادی بهــره بب
ــه چــاپ کتابچــه حــوزه وزارتــی در آینــده  ــا اشــاره ب وی ب

نزدیــک، گفــت:
فعالیتــی کــه در حــوزه csr در حــوزه شــما صــورت گرفتــه 
اســت را در اختیــار مــا قــرار دهیــد و در این راســتا محصولی 
کــه ارائــه مــی دهیــم کتابچــه حــوزه وزارتــی اســت کــه بــه 

زودی چــاپ خواهــد شــد.
*باید csr در جامعه ما جای گیرد 

صادقی در پایان خاطر نشان کرد:
csr بایــد در جامعــه شــناخته شــود در نتیجــه خواهشــمندم 
 csr ــوع ــه موض ــود را ب ــش خ ــوزش و پژوه ــی از ام بخش

اختصــاص دهیــد. 
*  نماینده گروه صنعتی ایران خودرو/ 

گزارشات مسئولیت اجتماعی 
ــران  ــی ای ــرم مســئولیت اجتماعــی گــروه صنعت ــده محت نماین
خــودرو در ادامــه جلســه توضیحاتــی در مورد اقدامــات درون 
ــرون ســازمانی در اجــرای مســئولیت اجتماعــی  ســازمانی و ب

بیــان کــرد و افــزود:
گزارش هــای اقدامــات ســال 9۶ و 97 بــه صــورت کتابچــه ای 
منتشــر شــد و اطالعــات در بخش مســئولیت اجتماعی ســایت 

ایــران خــودرو قابــل نمایش اســت.
وی در ادامه تشریح کرد:

در جهــت همــکاری بــا امــوزش پــرورش و مدرســه ســازی، 
مدرســه ای در اســتان سیســتان بلوچســتان ســاخته شــده و از 
ــش  ــرای دان ــی را ب ــم خدمات ــورت منظ ــه ص ــاح ب ــان افتت زم

ــه داشــتیم. ــن منطق ــوزان ای ام
همچنیــن بــا ارتباطــی کــه بــا شــبکه مــدارس فنــی سراســری 
داشــتیم، توانســتیم تجهیــزات فنــی و حضــوری ان هــا را تامین 

. کنیم
همچنیــن فعالیتــی بــا پلیــس ناجــا در رابطــه بــا ارتقــا فرهنــگ 
رانندگــی و کاهــش تصادفــات طــی یــک ســال اخیر داشــتیم.
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*مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی/ 
حمایت از برند فعال در حوزه مسئولیت 

اجتماعی
ســید رضــا جمشــیدی مدیر مســئول رســانه مســئولیت اجتماعی 
نیــز در ایــن جلســه ضمــن معرفــی رســانه مســئولیت اجتماعــی 

بــه عنــوان بانــک اطالعاتــی ایــن حــوزه، اظهــار داشــت:
ــیار  ــات بس ــی از موضوع ــئولیت اجتماع ــات مس ــه گزارش ارائ
ــه  ــا را ب ــات ان ه ــات و گزارش ــد اقدام ــه بای ــت ک ــی اس مهم
ســمع و نظــر مجموعــه ذینفعــان ، از قبیــل ذینفعــان شــهروندی 
ــه ای  ــان منطق ــت، ذینفع ــه اس ــی از جامع ــای مختلف ــه الیه ه ک
کــه اهالــی منطقــه واحــد تولیــدی و صنعتــی هســتند، ذینفعــان 
ــاً  ــده و نهایت ــت کنن ــای حمای ــازمان ها و ارگان ه ــی س حاکمیت
ذینفعــان شــرکتی ،ســهامداران، کارکنــان مدیــران اعــالم کنیــم 
کــه در جریــان رونــد ارتبــاط اجتماعــی شــرکت بــا جامعــه قرار 

گیرنــد.
همچنیــن از برنــد و فعالــی کــه اقدامــات مســئولیت اجتماعــی 
انجــام داده اســت، حمایــت هــای الزم صــورت گیــرد و 
اقدامــات وی بــه عنــوان یــک مــدل اجرایــی مــی توانــد بــرای 
ــا  ــو و راهنم ــی الگ ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــه ح ــدان ب عالقه من
باشــد و آن هــا را بــا رویکــرد و بــر اســاس ســاختار، ضوابــط و 
شــرایط محلــی، منطقــه ای، فعالیتــی، تولیــدی و اهــداف خــود 

ــه آنهــا عمــل کننــد. منتشــر و ب
* تایماز میرمصطفایی/ تاکید بر ارائه 

گزارشات مسئولیت اجتماعی
همچنیــن تایمــاز میرمصطفایــی یکــی از ایــن مدعوین جلســه به 
موضــوع بحــث آمــوزش و ارائــه گزارشــات و ریپــورت هــای 

بحــث مســئولیت اجتماعــی تاکیــد کرد.
* نمایندگان بیمه ها 

نماینــده هــای بیمــه هــای مختلــف کشــور بیشــترین حضــور را 
ــد  ــه دادن ــن جلســه داشــتند هــر کــدام گزارشــاتی را ارائ در ای
ــن حــوزه، اقدامــات  ــوان یکــی از فعــاالن ای ــه عن و بیمــه دی ب

ــی و  ــای عملیات ــزارش ه ــرح و گ ــه را مط ــورت گرفت ص
ــد. ــه کردن ــات را در جلســه ارائ اقدام

* نماینده بانک تجارت/ گزارش کامل از 
اقدامات بانک تجارت

ــز  ــارت نی ــک تج ــرم بان ــده محت ــی نماین ــای اجتماع آق
ــتند و  ــور داش ــه حض ــن جلس ــازی در ای ــورت مج ــه ص ب
ــرح  ــارت را مط ــک تج ــات بان ــی از اقدام ــزارش کامل گ

ــد. کردن
الزم بــه ذکــر اســت، یکــی از مجموعــه کارهــای خــوب 
آن هــا ایــن اســت کــه پــس از انجــام فعالیــت هــای 
مســئولیت اجتماعــی ســوژه مــورد نظــر را رهــا نکــرده و با 
پیگیــری، کنتــرل و نظــارت آن ســعی مــی کننــد بهتریــن 

بهــره بــرداری را داشــته باشــند.
* حاضرین جلسه

ــازمان  ــر کل س ــی مدی ــر صادق ــر امی ــه دکت ــن جلس در ای
ســهیل  ســالمت،آقای  خیریــن  و  نهــاد  مــردم  هــای 
رایمنــد نماینــده کانــون بانــک هــا و موسســات اعتبــاری 
ــه  ــرکت بیم ــده ش ــدل نماین ــه قوی ــم پروان خصوصی،خان
رازی،خانــم مهدیــه حامــد نماینــده شــرکت لوتوس،خانم 
ــران  ــرکت ای ــدگان ش ــری نماین ــای طاه ــری و آق جعف
ــع  ــازمان صنای ــده س ــادری نماین ــن ن ــای هوم خودرو،آق
کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران ،آقــای تایمــاز 
ــرمه  ــد س ــای محم ــوزه CSR،آق ــال ح ــی فع مصطفای
نماینــده بیمــه دانا،آقــای علــی فصیحــی نماینــده شــرکت 
بیمــه  نماینــده  تاجیــک  ،خانــم راضیــه  ایــران  بیمــه 
آســماری،آقای حســن اجتماعــی نماینــده بانــک تجــارت 
،آقــای علــی مــراد نژاد،آقــای آرش اکبــری نماینــده 
بیمــه دی ،آقــای رضــا جمشــیدی مدیــر رســانه مســئولیت 
پیرانــی مســئول CSR وزارت  اجتماعی،آقــای داود 
بهداشــت و خانــم خلیلــی مســئول دفتــر اداره کل حضــور 

ــتند.  داش
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جلسه دبیران کمیته های نخستین جشنواره ملی 
مشارکت های اجتماعی سالمت؛۲۸ تیرماه + 

گزارش تصویری
 جلســه دبیــران کمیتــه هــای نخســتین جشــنواره ملــی مشــارکت هــای اجتماعــی ســامت 

در محــل اداره کل ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن ســامت برگــزار شــد
گزارش تصویری

در ادامه می توانید گزارش تصویری این جلسه را ماحظه نمایید

بهرام حسن پور 

نسخه الکترونیک گزارش تصویری     
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گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت پارس خودرو

ــتای  ــی در راس ــر دولت ــی و غی ــاری دولت ــی تج ــا و بنگاه های ــازمان ها، نهاد ه س
عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی خــود خــط مشــی یــا منشــوری را تعریــف کرده انــد. 

 میالد تکسیبی 

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 حد شــعار 

ــد. باقــی می مان
مســئولیت اجتماعــی بــا هــدف اطالع رســانی و آگاهــی 
بخشــی، ایــن گــزارش هــا را بازنشــر مــی دهــد. قضــاوت در 
مــورد عملکــرد ایــن نهادهــا و مراکــز بــه ادعــاِی خــود مبنــی 
ــر اســاس  ــه ایــن تعهــدات و سیاســت گذاری ب ــر پایبنــدی ب ب
منشــور مســئولیت اجتماعــی تعریــف شــده بــرای ســازمان، بــه 

ــود. ــذار می ش ــی واگ ــکار عموم اف

*معرفی شرکت
ــا  ــی ب ــری شمس ــال 1335 هج ــودرو در س ــارس خ ــرکت پ ش
ــران درحومــه تهــران قدیــم )  ــی جیــپ ای ــام شــرکت بازرگان ن
کیلومتــر 9 جــاده مخصــوص کــرج ( تاســیس گردیــد. جعفــر 
ــران و  ــه ای ــل ب ــه واردات اتومبی ــری ک ــازرگان مبتک ــوان ب اخ
ســپس مونتــاژ و تولیــد آن را بنیــان نهــاد نمــی توانســت تصوری 
از آینــده ایــن اقــدام خــود و تاثیــر آن داشــته باشــد. در آن دوران 
صنعــت خودروســازی نــه تنهــا در ایــران بلکــه در هیــچ یــک از 

کشــور هــای خاورمیانــه بوجــود نیامــده بــود.

هــم اکنــون شــرکت پــارس خــودرو بــا مســاحت ۶00020 متــر 
مربــع مشــتمل بــر یــک ســایت شــمالی بــه مســاحت 5۶355 متــر 
مربــع و یــک ســایت جنوبــی بــه مســاحت 543۶۶5 متــر مربــع 
ــش از  ــرای بی ــال ب ــتگاه در س ــمی 300000 دس ــت اس و ظرفی
۶000 نیــروی مســتقیم و هــزاران نیــروی غیــر مســتقیم فرصــت 
شــغلی فراهــم کــرده اســت. از جملــه امکانــات تولیدی شــرکت 
پــارس خــودرو مــی تــوان بــه ســالن های تولیــد بدنــه و مونتــاژ 
محصــوالت رنــو بــا مســاحت 4۶300 متر مربــع و ظرفیــت تولید 
32 دســتگاه اشــاره کــرد کــه سیســتمهای تولیــد MES و وپ 
در آنهــا بگونــه ای طراحــی گردیــده کــه محصــوالت مختلــف 
بصــورت همزمــان و ســنکرون در خطــوط بدنــه و مونتــاژ تولیــد 
شــده و ایــن یکپارچگــی بــا ســالن رنــگ متمرکــز نیــز همزمــان 
ــام و  ــای خ ــه ه ــب بدن ــای مناس ــری و بافره ــک گال ــیله ی بوس

رنــگ شــده بــرای حفــظ باالنــس تولیــد، ایجــاد شــده اســت.
ســالنهای تولیــد محصوالت برلیانس نیــز در دو ســالن بدنه مجزا 
بــرای مدلهــای ســری H 200 و ســری H 300و همچنیــن 
یــک ســالن مونتــاژ بــرای هــر دو مــدل بــا ظرفیــت تولید بیــش از 
15 دســتگاه در ســاعت در حــال تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت 

بــرای مشــتریان شــرکت می باشــد.
تمامــی محصــوالت شــرکت پــارس خــودرو در ســالن رنــگ 
متمرکــز بــه مســاحت 4۶200 مترمربــع، رنــگ میشــوند. در ایــن 
ســالن تمامــی فرایندهــای رنــگ خودروهــا شــامل پــی تــی، ایی 
دی، آســتر و رویــه انجــام شــده و بــا بکارگیــری تکنولوژیهــای 
روز قابلیــت رنگهــای متنــوع خــودرو در انــواع مختلــف ایجــاد 
شــده و بــرای دســتیابی بــه کیفیــت مناســب و یکنواخــت رنــگ 
ــه شــده اســت.  ــکار گرفت ــگ ب ــات رن ــواع خودروهــا، 23 رب ان
بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی و اســتراتژیک ایــن ســالن ، همــواره 
ــد  ــداری و روزآم ــت، نگه ــش ظرفی ــرای افزای ــی ب ــروژه های پ
ــود  ــن بهب ــده اســت. بارزتری ــف و اجــرا گردی نمــودن آن تعری
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هــای صــورت گرفتــه در ایــن ســالنها 
دســتگاه،  از 25  ظرفیــت  افزایــش 
ــاعت  ــتگاه در س ــش از ۶0 دس ــه بی ب
میباشــد کــه ایــن امــکان را بــرای 
شــرکت فراهــم نمــوده، تیــراژ تولیــد 
3 شــیفت را در 2 شــیفت محقــق 

نمایــد.
تمامــی محصــوالت شــرکت پــارس 
خــودرو در ســالن رنــگ متمرکــز 
بــه مســاحت 4۶200 مترمربــع، رنــگ 
تمامــی  ســالن  ایــن  در  میشــوند. 

فرایندهــای رنــگ خودروهــا شــامل پــی تــی، ایــی دی، آســتر 
و رویــه انجــام شــده و بــا بکارگیــری تکنولوژیهــای روز 
ــاد  ــف ایج ــواع مختل ــودرو در ان ــوع خ ــای متن ــت رنگه قابلی
شــده و بــرای دســتیابی بــه کیفیــت مناســب و یکنواخــت رنگ 
انــواع خودروهــا، 23 ربــات رنــگ بــکار گرفتــه شــده اســت. 
بــا توجــه بــه نقــش حیاتــی و اســتراتژیک ایــن ســالن ، همــواره 
ــرای افزایــش ظرفیــت، نگهــداری و روزآمــد  ــروژه هایــی ب پ
نمــودن آن تعریــف و اجــرا گردیــده اســت. بارزتریــن بهبــود 
هــای صــورت گرفتــه در ایــن ســالنها افزایــش ظرفیــت از 25 
دســتگاه، بــه بیــش از ۶0 دســتگاه در ســاعت میباشــد کــه ایــن 
امــکان را بــرای شــرکت فراهــم نمــوده، تیــراژ تولیــد 3 شــیفت 

ــد. را در 2 شــیفت محقــق نمای
ــو  ــا الگ ــودرو ب ــارس خ ــرکت پ ــز ش ــت نی ــوزه کیفی در ح
بــرداری از سیســتمهای کیفــی شــرکتهای رنــو و نیســان 
ــت  ــاری و فعالی ــرکای تج ــتمر ش ــای مس ــا و ارزیابیه ،کنترله
ــوده  ــالش نم ــواره ت ــرکت ، هم ــی در ش ــترده کیف ــای گس ه
محصــوالت خــود را بــا بهتریــن کیفیــت ممکــن بــه مشــتریان 

ــد. ــه نمای ارائ
ــامل  ــو ش ــوالت رن ــرای محص ــی ب ــتاره کیف ــای 4 س ــان ه نش
ســاندرو، اســتپ وی و پــارس تنــدر، و 3 ســتاره کیفــی بــرای 
تنــدر 90 و گــروه برلیانــس و همچنیــن اخــذ ، اســتانداردهای 
مدیریــت کیفیــت از جملــه ISO 9001 مبیــن ایــن موضوع 
اســت. از امکانــات و زیرســاختهایی کــه در راســتای تضمیــن و 
کنتــرل کیفیــت بــکار گرفتــه شــده انــد میتــوان بــه آزمایشــگاه 
CMM، مرکــز ارزشــیابی خودروهــای شــرکت، ســالن 
روتــوش متمرکــز، مرکــز تســت جــاده، مرکــز انــدازه گیــری 
ســه بعــدی قطعــات و مجموعــه هــا، مرکــز تســت تخریــب ، 
آزمایشــگاه کنتــرل کیفیــت رنــگ کــه بــه عنــوان آزمایشــگاه 
 ISO/IEC 17025مرجــع ســیلر،موفق بــه اخــذ گواهینامــه

و تاییــده هــای الزم از شــرکت رنــو گردیده و بســیاری امکانات 
دیگــر اشــاره نمــود.

ــودرو  ــارس خ ــرکت پ ــرژی ش ــت و ان ــط زیس ــوزه محی در ح
در راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی خــود همــواره 
ــط  ــود محی ــظ و بهب ــت حف ــی را در جه ــروژه های ــا و پ فعالیته
زیســت و مدیریــت مصــرف انــرژی طرحریــزی و اجــرا نمــوده 
از جملــه ایــن اقدامــات مــی تــوان بــه تصفیــه خانــه شــرکت بــا 
ظرفیــت تصفیــه 2500 متــر مکعــب فاضالب بــه صــورت روزانه 
ــع انــرژی  ، تعریــف پــروژه هــای مدیریــت مصــرف بهینــه مناب
ــرایط  ــود ش ــای بهب ــروژه ه ــف پ ــرق و گاز و تعری ــون ب همچ
مصــرف آب و بازگشــت آن بــه چرخــه تولیــد و مصــرف 
ــود  ــد ب ــع آن خواهن ــت و مناب ــط زیس ــظ محی ــن حف ــه ضام ک
ــان از فعالیتهــای بهبــود محیــط  اشــاره کــرد، در راســتای اطمین
 ،ISO 14001 زیســت، اســتاندارد مدیریت زیســت محیطــی
اســتاندارد راهنمــای ISO 14031 ، اســتاندارد مدیریــت 
ــاده ســازی شــده  ــرژیISO 50001 در شــرکت پی ــع ان مناب
اســت. کــه تمامــی فعالیتهــا و برنامــه هــای زیســت محیطــی و 
انــرژی شــرکت پــارس خــودرو باعــث شــده ایــن شــرکت در 
زمــره شــرکتهای خوشــنام نــزد ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
و انــرژی قــرار گرفتــه و موفــق بــه اخــذ نشــانها و تقدیرنامــه هــا 

در ایــن زمینــه شــود.
اکنــون خانــواده بــزرگ پــارس خــودرو با انتخاب شــعار پیشــرو 
در کیفیــت و تعریــف چشــم انــداز خوشــنام تریــن خودروســاز 
منطقــه تمامــی اهــداف و برنامــه هــای خــود را بــا اعتقاد بــه اصل 
رضایــت مشــتری بــا عرضــه محصــوالت بــا کیفیــت و ایمــن و 
ســازگار بــا محیــط زیســت طــرح ریــزی و اجــرا مــی نمایــد تــا 
در پرتــوی لطــف و عنایــت الهــی گامــی موثــر در مســیر فتــح 

قلــه هــای موفقیــت و افتخــار بــردارد.
ــارس  ــه پ ــی مجموع ــور اخالق ــه منش ــت ک ــر اس ــه دک الزم ب
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ــد: ــی باش ــر م ــرح زی ــه ش ــز ب ــودرو نی خ
*احترام؛

الف – مشتریان
مــا در فضایــی آراســته و فاخــر و آکنــده از احتــرام، عدالــت و 
انصــاف، نیازهــا و انتظــارات حــال و آینــده آ نهــا را درک و برآورده 

مــی ســازیم.
ب  – کارکنان

ــای  ــردن رویکرده ــه ک ــر، نهادین ــای براب ــت ه ــاد فرص ــا ایج ــا ب م
ــی،  ــفاف و صمیم ــاز، ش ــی ب ــای ارتباط ــبکه ه ــه و ش ــاخت یافت س
شــان، کرامــت انســانی و شایســتگیهای کارکنانمــان را ارج مینهیــم و 
بــا برقــراری تعــادل و ارتقــای ســطح زندگــی شــخصی-حرفه ای آن 

ــه رســمیت میشناســیم. هــا، حقــوق فردیشــان را ب
ج – سهامداران

مــا بــه منافــع و انتظــارات ســهامدارانمان احتــرام میگذاریــم و در کلیه 
تصمیــم گیــر یهــا و فعالیتهایمــان، حقــوق و منافــع اقتصــادی آن هارا 

در نظــر مــی گیریم.
د – جامعه

ــت  ــه فعالی ــده را در کلی ــال و آین ــلهای ح ــوق نس ــع و حق ــا مناف م
ــم. ــی گیری ــر م ــان در نظ هایم

تعهد؛
الف– مشتریان

مابــرای جلــب رضایــت مشــتریان وتقویــت وفاداریشــان بــه پــارس 
ــت  ــای باکیفی ــات وخودروه ــه خدم ــه عرض خودرو،خودرامتعهدب

میدانیــم.
ب – کارکنان

مــا خــود را متعهــد مــی دانیــم کــه بــا مهیــا کــردن محیــط کار پویــا، 
ــتگی  ــکوفایی شایس ــد و ش ــرایط رش ــش، ش ــذت بخ ــب و ل مناس

ــم. کارکنانمــان را فراهــم کنی
ج – سهامداران

مــا خــود را متعهــد مــی دانیــم کــه بــا ســاختن مشــارکت هــای ارزش 
افــزا و ایجــاد فرهنــگ کارآفرینــی در کلیــه جنبــه های ســازمان،بهره 

وری وســودآوری ســازمان رابیشــینه نماییم.
د – جامعه

ماخودرامتعهدبــه رعایــت مســئولیتهای اجتماعــی وقوانیــن ومقررات 
ملــی وبیــن المللــی مرتبــط باصنعــت خــودرو مــی دانیــم.

*نوآوری؛
الف – مشتریان

مــا در خلــق ارزش بــرای مشــتریانمان، آخریــن نتایــج یادگیــری از 
تجربیــات ذینفعانمــان و همچنیــن بدیــع تریــن تحــوالت مرتبــط بــا 

صنعــت خــودرو را درنظــر میگیریــم.

ب –  کارکنان
مــا بــا اســتقرار بســترهای الزم بــرای گــردش و به اشــتراک 
گــذاری دانــش، اطالعــات و فرصــت هــای یادگیــری، از 
ایــده هــا و خالقیــت هــای کارکنانمــان در تعییــن و اجــرای 

برنــام ههــای ســازمان اســتفاده مــی کنیــم.
ج – سهامداران

ــه  ــرای پاســخ دهــی ســریع ب ــوآوری ب ــا از خالقیــت و ن م
ــم. چالشــهای پیــش رو اســتفاده کنی

د – جامعه
مــا بســترهای الزم بــه منظــور تعمیــق روابــط و بهــر همندی 
ــی  ــم م ــود را فراه ــه خ ــای جامع ــوآور یه ــا و ن ــده ه از ای
نماییــم و متقابــال از نتایــج فعالیــت هــای یادگیــری خــود 
بــرای بهبــود جامعــه، ارتقــای خوشــنامی و توســعه پایــدار 

پــارس خــودرو اســتفاده مــی کنیــم.
اعتماد؛

الف – مشتریان
مــا بقــای خــود را در گــرو جلــب اعتمــاد وحفــظ روابــط 

بلنــد مــدت و عمیــق بــا مشــتریانمان مــی دانیــم.
ب – کارکنان

ــه  ــان، زمین ــت در روابطم ــاد وصمیمی ــت اعتم ــا تقوی ــا ب م
ــی  ــکاری اصل ــارکت و هم ــب مش ــرای جل ــای الزم ب ه
ــی  ــی کارکنانمــان رافراهــم م ــن ســرمایه ســازمان یعن تری

ــم. کنی
ج– سهامداران

مــا بــا ارایــه اطالعــات صحیــح، شــفاف و بــه موقــع، محیط 
قابــل اطمینانــی بــرای ســرمایه گــذاری و مشــارکت آن هــا 

فراهــم مــی کنیم.
د–  جامعه

ــل و تعامــل  ــا برقــراری روابــط مبتنــی براعتمــاد متقاب مــا ب
موثــر بــا نهادهــای قانونــی و اجتماعــی آنهــا را از فعالیــت 

هــا برنامــه هــا و عملکردمــان آگاه مــی ســازیم.
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هدف از برگزاری جشنواره مشارکت اجتماعی در 
حوزه سالمت چیست؟ + فیلم

تاثیر برگزاری جشنواره در توسعه فرهنگ مشارکت 
اجتماعی سالمت + فیلم

دکتــر بیتــا مهــروی دبیــر اجرایــی جشــنواره در خصــوص اهــداف جشــنواره مشــارکت اجتماعــی در حــوزه 
ســالمت توضیحاتــی را ارائــه داد.

ســید رضــا جمشــیدی دبیــر کمیتــه روابــط عمومــی و رســانه جشــنواره مشــارکت اجتماعــی در ســالمت در 
ایــن گفتگــو تاثیــر برگــزاری جشــنواره در توســعه فرهنــگ مشــارکت اجتماعــی ســالمت پرداخــت را بیــان 

کــرد.

امیر حبیب اللهی

امیر حبیب اللهی

  مصاحبه دکتر بیتا مهروی     

برای مشاهده فیلم 
مصاحبه اسکن کنید 
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دعوت دکتر جعفری برای شرکت در جشنواره 
مشارکت اجتماعی در حوزه سالمت + فیلم

امضای ۸ توافق نامه برای تاسیس مراکزنوآوری و رشد 
مشترک میان پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت با 

دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور

ــرکت در  ــرای ش ــنواره ب ــذاری جش ــی گ ــورای سیاس ــر ش ــری دبی ــر جعف - دکت
جشــنواره مشــارکت اجتماعــی در حــوزه ســامت در ابتــدا از دانشــگاهیان و دانــش 

آمــوزان دعــوت کــرد

 آیدیــن ختــان، سرپرســت پــارک نــوآوری و فنــاوری نفــت و گاز  گفــت: ایــن پــارک 
دومیــن پــارک تقاضــا محــوری اســت کــه تاســیس شــده و مــی توانــد در زمینــه رفــع 
ــی  ــت های ــاور فعالی ــای فن ــطه واحده ــه واس ــی ب ــتگاههای اجرای ــه دس ــای فناوران نیازه

داشــته باشــد.

امیر حبیب اللهی

امیر حبیب اللهی

برای مشاهده فیلم این 
مصاحبه اسکن کنید 

برای مشاهده فیلم 
مصاحبه اسکن کنید 
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جـشـــــــنواره  نخـســـــــتیـن 
مشارکت اجتماعی سالمت
آموزش، پژوهش و فناوری     هـنری     محصوالت خبری و رسـانه ای     ایده ها و تجارب نـوآورانه

محورهای جشنوارهویژه عموم شهروندان، دانشجویان و دانش آموزان

کـــار داوطلبی      مسـئولیت پذیـــری اجتماعی فـــردی و سـازمانی      سـرمایه گذاری اجتـماعی

مشـــارکت اجتمـــاعی در بحـران ها      مشـارکت اجتمـــاعی از منـظر دیـن، معـنویـت و اخـالق

موانع موجود در جلب مشارکت های عمومی

١مهـــر لغایت ٣٠ آذر ١٤٠٠ مهلت ثبت نام و ارسال آثار

تهران، شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، ستاد 

مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبيرخانه

social .behdasht.gov. ir

social@behdasht.gov.ir
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