


 کتاب اقدامات مسئولیت
اجتماعی شرکت ها

رسانه مسئولیت 
اجتماعی:

در  کتــاب  ایــن    
ــی  ــانه تخصص ــار رس کن
مســئولیت اجتماعــی بــه 
ــال تحقق مســئولیت  دنب
اجتماعــی بــه عنــوان 
یکــی از مفاهیــم کلیدی 
توســعه  راســتای  در 

ــه  ــکالت جامع ــل مش ــدار و ح پای
اســت. 

بــه همیــن دلیــل نیــز بــا محــور قــرار دادن مفاهیــم کلیدی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــت مس ــرای تقوی ــده، ب ــن کنن و تعیی
ــکوفایی و  ــتای ش ــدی در راس ــران، گام بلن ــه ای در جامع

بالندگــی زندگــی اجتماعــی مــردم برداشــته اســت.
حقــوق بشــر و شــهروندی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
هــا، امــور خیریــه و خدمــات عــام المنفعه، اخالق زیســتی 
و محیــط زیســت از جملــه مهــم ترین مفاهیمی اســت که 
رســانه مســئولیت اجتماعــی آن هــا را بــه عنــوان مفاهیــم 

کلیــدی جامعــه ایــران قلمــداد مــی کنــد.
بــه همیــن دلیــل معرفــی و تحلیــل آســیب هــای اجتماعی 
جهــت ایجــاد حساســیت و اقدامــات بــرای رفــع آن هــا، 
کنــش گــری رســانه ای و طرح پرســش از متولیان انتشــار 
گــزارش هــا، اقدامــات و عملکردهای مثبــت و تاثیرگذار 
کــه در درک بهتــر مســئولیت اجتماعــی تاثیرگذار اســت 

را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.
بــه ایــن منظــور تــالش نمــوده ایــم بــا بررســی و تجمیــع 
کارکردهــا و عملکردهــای شــرکت و موسســات کــه در 

ــزارش  ــابقه، گ ــی دارای س ــئولیت اجتماع ــوزه مس ح
ــه  ــادن ب ــویق و ارج نه ــن تش ــتند، ضم ــرد هس و عملک
ــی  ــت معرف ــای الزم جه ــه ه ــات زمین ــه اقدام اینگون
نمونــه هــای علمــی و عملــی و اقدامــات صــورت 

ــم. ــم نمایی ــه را فراه گرفت
ایــن کتــاب بصــورت مســتمر، گزارشــات و اقدامــات 
ــی و تشــکل  ــای حاکمیت ــا، نهاده شــرکت، ســازمان ه
هــای علمــی انجمــن هــا و تشــکل هــای مــردم نهــاد را 
جمــع آوری، تنظیــم و چــاپ و عرضــه خواهــد نمــود و 
امیــدوار اســت در جهــت ترویــج مســئولیت اجتماعــی 

موفــق باشــد.
در ایــن راســتا دســت پرمهــر اندیشــمندان، اســاتید 
دانشــگاه و مدیــران کشــور عالقــه منــد بــه همــکاری در 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی کــه دارای مقالــه، محتــوا و 
عملکــرد در ایــن زمینــه هســتند را بــه گرمی می فشــاریم.
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سید رضا جمشیدی:
رسانه

 قلب تپنده 
مسئولیت اجتماعی

شــرایطی هــر فــردی بــا توجــه بــه وضعیــت اجتماعــي خود 
ــن  ــس ای ــت و از پ ــل اس ــتن قای ــراي خویش ــي ب جایگاه
ــته ها  ــه خواس ــیدن ب ــدد رس ــا درص ــا و جایگاه ه ارزش ه
و هدف هــاي خویــش اســت، ایــن وضعیــت در ایــران 
ــای  ــانه ه ــود رس ــن وج ــا ای ــت. ب ــته اس ــود داش ــز وج نی
گروهــی در ایــران در برخــی مقاطــع تاریخــی بــه دالیلــی 
بــار احــزاب، تشــکل هــا و گــروه هــای سیاســی را نیــز در 
تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی بــه دوش کشــیده انــد. در 
جامعــه ایــران بــه دلیــل ضعیــف بــودن تحــزب در اغلــب 
مــوارد نمادســازی ها توســط رســانه هــای گروهــی انجــام 
شــده و پــس از مدتــی در جامعــه نهادینــه شــده و در نهایت 
ســبب حرکــت جامعــه بــه ســمت جلــو شــده اســت. امروز 
کــه »امــر سیاســی« در کشــورهای مختلــف جهــان در حال 
فروپاشــی اســت و جوامــع به ســمت اجتمــاع و مــردم تغییر 
مســیر داده انــد یکــی از مهــم تریــن رویکردهــای تحــول و 
توســعه یــک جامعه موضــوع »مســئولیت اجتماعی« اســت. 
مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت کلی یــک پاردایــم مثبت 
و ســازنده اســت امــا در جزئیــات و در کارکردهــای بخش 
هــای مختلــف جامعــه اســت کــه نقــش حیاتــی و کلیــدی 
ــا چالــش  ــران ب ــد. جامعــه امــروز ای ــا مــی کن خــود را ایف
ــه همیــن دلیــل بیــش از  هــای متعــددی مواجــه شــده  و ب
ــف  ــطوح مختل ــی در س ــئولیت اجتماع ــه مس ــز ب ــر چی ه
خــود نیــاز دارد. ایــن رویکــرد نیــز بــا الگوســازی در 
ــه خواهــد شــد. مســئولیت اجتماعــی یــک  جامعــه نهادین

  رســانه بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ابــزار در 
تحــوالت جهــان در عصــر حاضــر نقــش آفرینــی 
تأثیرگذارتریــن  از   یکــی  نیــز  همچنــان  و  کــرده 
ــیاری  ــانه در بس ــت. رس ــروزی اس ــر ام ــای بش ابزاره
و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  تحــوالت  از 
ــع مختلــف نقــش داشــته و همــواره  سیاســی در جوام
جوامــع دســتخوش تحــول و دگرگونــی را بــه ســمت 
پیشــرفت و توســعه همراهــی کــرده اســت. قــدرت و 
قابلیــت روزافــزون رســانه موجــب شــده دیگــر حتــي 
ــزاري  ــا اب ــته، آن را تنه ــد گذش ــز مانن ــا نی حکومت ه
بــراي اطالع رســاني و سرگرمی ســازي نداننــد و از آن 
بــه عنــوان یــک ســالح کارآمــد در عرصــه حکمرانــی 
ــوردار  ــع برخ ــل نیزجوام ــن دلی ــه همی ــد. ب ــره گیرن به
از ابزارهــاي رســانه اي پیشــرفته تر یــا محصــوالت 
ــریع تر و  ــي س ــروي فرهنگ ــر، پیش ــانه اي جذاب ت رس
ــن  ــا ای ــد. ب ــرده ان ــدا ک ــري پی ــي برت ــت فرهنگ موقعی
وجــود گســتره وســیع انتخــاب از میــان الگوهــاي 
رفتــاري متنــوع و متکثــر کــه امــروزه پیــش روي افــراد 
قــرار دارد، بــه مشــکلي اساســي تبدیــل شــده اســت. بــه 
ویــژه افــراد و گروه هایــي کــه بــه دنبــال یــک زندگــي 
هدفمنــد هســتند، بــا ایــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم 
مي کننــد کــه چگونــه عمــل کننــد تــا هــم ارزش هــاي 
ــه  ــار آن ب ــه ایشــان حفــظ گــردد و هــم در کن پذیرفت
ســلیقه هاي شــخصي آنهــا پاســخ داده شــود. در چنیــن 
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ــه در آن  ــت ک ــی اس ــدوده اخالق ــوب و مح چارچ
ــع  ــا دارای مناف ــی آن ه ــف مختلفــی کــه تمام وظای
بــرای جامعــه هســتند، بــر عهــده فــرد، ســازمان و یــا 
نهــادی خــاص گذاشــته مــی شــود. ایــن مفهــوم بــه 
صــورت دقیــق تــر بــه معنــای انجــام وظایــف فــردی 
بــه وســیله تــک تــک افــراد جامعــه اســت کــه انجام 
ــبی  ــادل مناس ــا تع ــود ت ــث می ش ــف باع ــن وظای ای

بیــن اکوسیســتم و اقتصــاد جامعــه برقــرار شــود. 
اســتفاده از لفــظ وظیفــه نشــان مــی دهــد کــه هــر فرد 
در حالــت عــادی بایــد بــه ایــن وظایــف واقــف بوده 
و نقــش خــود را در حفــظ ایــن تعــادل بــه صــورت 
مشــخص پذیرفتــه و ایفــا کنــد. مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــبت ب ــال نس ــع فع ــک موض ــاد ی ــا ایج ــردی ب ف
ــرون  ــط بی ــران و محی ــر دیگ ــت ب ــذاری مثب تاثیرگ
از دایــره خــود بســط می یابــد. مســئولیت اجتماعــی 
فــردی اســاس مســئولیت اجتماعــی گروهــی اســت 
زیــرا یــک اجتمــاع از افــراد تشــکیل شــده اســت و 
در نتیجــه فرهنــگ مســئولیت اجتماعــی را مشــخص 
مســئولیت  بیــن  آمیختــه  رابطــه  ایــن  می کنــد. 
ــردی  ــی ف ــئولیت اجتماع ــی و مس ــی گروه اجتماع
اســت. افــراد از نظــر اجتماعــی مســئولیت پذیرتر 
شــده و در واکنــش بــه ایــن اجتمــاع هــا بایــد بــرای 

ــئولیت پذیری  ــراد مس ــای اف ــرآوردن نیازه ب
اجتماعــی بیشــتری پیــدا کننــد.

رســانه هــا امــروز تــا حــدی 
ــه  ــود جامع ــار و پ ــه ت ب

و  شــده  مبــدل 
تعامالت 

دیگر 
را  نهادها 

هماهنــگ می کننــد و بعنــوان یــک نهــاد مســئولیت پذیــر و 
تــا حــدی مســئولیت ســاز در رشــد اجتماعــی مؤثــر مــی باشــند. 
عــالوه بــر ایــن رســانه هــا با نظــارت هــای غیر مســتقیم مدل 
ــه نمــوده و ایــن مــدل  پاســخگویی را در ســازمان ها نهادین
ــی ســازد. مســئولیت اجتماعــی  ــم م ــه را فراه ــه مطالب زمین
یــک رویکــردی متعالــی اســت کــه تحــت تأثیــر موقعیــت 
ــی  ــط پیرامون ــه محی ــا ســازمان نســبت ب ــراد ی اجتماعــی اف
خــود می باشــد و هــدف اصلــی آن ایجــاد حرکتــی مثبــت 
ــازمان ها  ــروز س ــت. ام ــه اس ــر جامع ــک ب ــد کوچ ــر چن ه
ــان و  ــی از زم ــی بخش ــی و جانب ــات اصل ــر خدم ــالوه ب ع
منابــع خــود را نیــز بــه فعالیت هــای عام المنفعــه اختصــاص 
ــی اســت  ــه مقوالت ــد. مســئولیت اجتماعــی از جمل می دهن
کــه ســال هاســت توســط صاحــب نظــران مســایل ارتباطــی 
و یونســکو در حــوزه مطبوعــات و رســانه هــا بــا تاکیــد بــر 
اخبــار توســعه مطــرح شــده اســت. بــر ایــن اســاس رســانه ها 
حــق دارنــد از ســازمان های مختلــف انتقــاد کننــد و آنهــا را 
بــه چالــش بکشــند امــا خــود نیــز در برابــر منافــع و نیازهــای 
جامعــه مســئولیت دارنــد و بایــد پاســخگو باشــند، چــرا کــه 
بــا اشــتباه آنهــا، افــکار عمومــی نیــز مرتکــب خطا می شــود. 
رســانه بــه عنــوان تاثیرگذار تریــن نهــاد فرهنگــی می توانــد 
در رواج قانــون گرایــی و مبــارزه بــا قانــون گریــزی بــه طور 
موثــر و موفــق وارد عمــل شــود. وجــود رســانه در دنیــای 
ــنگری  ــه و س ــان و اندیش ــانه آزادی بی ــروز نش ام
محکــم بــرای دفــاع از حقــوق مــردم 
و شــهروندان اســت و 
احســاس مســئولیت 
موجــب  آن 

بیداری 
ــه و  جامع

1400پاییز 



6

ــن  ــا ای ــد. ب ــد ش ــت خواه ــازمان ها و دول ــخگویی س پاس
ــردن  ــاعد ک ــانه ها و نامس ــه رس ــی ب ــار غیرقانون ــود فش وج
فضــای فعالیــت رســانه ای، بــه نفــع جامعــه نیســت و باعــث 
خــود سانســوری و نقصــان در اطالع رســانی عمومــی 

می شــود.
اخــالق و مســئولیت اجتماعــی کــه بایــد آن را بایدهــا 
ــار ســنجش  ــک و معی ــای ارزشــی، فلســفی و مال و نبایده
درســتی و نادرســتی رفتــار شــخص نســبت بــه خــود، 
ــی،  ــئولیت اجتماع ــرد مس ــف ک ــه تعری ــران و جامع دیگ
تعهــد و مســئولیت در قبــال افــراد جامعــه بــه هنــگام 
ــور  ــه ط ــت. ب ــی اس ــای ارتباط ــا و رفتاره تصمیم گیری ه
ــراد  ــد اف ــد گفته ان ــن و آیرلن ــه دوبری ــه ک ــال، آن گون مث
بایــد در تصمیم گیری هــای خــود در تولیــد، توزیــع و 

انتشــار پیام هــا نســبت بــه مســائلی چــون آلودگــی 
محیط زیســت، تبعیــض، فقــر، بیــکاری 

و تــورم از خــود مســئولیت نشــان 
دهنــد. افــراد نبایــد صرفــا منافــع 

شــخصی خــود را در نظــر بگیرند. 
هــر فــرد بــه عنــوان زیــر سیســتم 
آثــاری  و  جامعــه  قبــال  در 

کــه کارکردهــا و عملکردهــای 
ــراد آن  ــه و اف ــر جامع ــخصیش ب ش

ــه  ــئولیت دارد. ب ــذارد، مس ــی میگ باق
عبــارت دیگــر، در ایــن رویکــرد، افــراد 

عــالوه بــر آنکــه بایــد منافــع و حقــوق خــود 
را تأمیــن کننــد، بایــد بــه عنــوان یــک امــر اخالقــی در راه 
تأمیــن رفــاه، آســایش، نیازهــا و عالئــق مــردم جامعــه نیــز 
مشــارکت داشــته باشــند. از جهت دیگــر، نبایــد تصمیمات 
و پیام هــای آنهــا منجــر بــه وارد کــردن خســارت، زیــان و 
آســیب بــه جامعــه و افــراد شــود. عادالنــه برخــورد کــردن، 
پــاداش مناســب دادن، بــدون علــم ســخن نگفتــن، نیرنــگ 
ــی اســت. همــان  ــای اخالق ــر آن از ویژگی ه ــزدن و نظای ن
ــه بعــد شــخصی و فــردی تصمیمــات  طــور کــه اخــالق ب
ــئولیت  ــل، مس ــه دارد، در مقاب ــی توج ــای ارتباط و رفتاره
اجتماعــی بــه جنبــه اجتماعــی و مســائل فــرا شــخصی 

ــی و  ــوم از نظــر معن ــن دو مفه ــوط میگــردد. گرچــه ای مرب
ریشــه بــا یکدیگــر متفاوتنــد، بــرای درک بهتــر الزم اســت 
کــه بــه صــورت تجزیــه ای بــه آنهــا نگریســته شــود. امــا، در 
واقــع دو مفهــوم بــه هــم مربوطنــد و بایــد در حالــت کلــی 
ــا  ــد ت ــرار گیرن ــه ق ــی و مطالع ــورد بررس ــه ای م و مجموع
معنــی کامــل آنهــا قابــل درک باشــد. دلیــل مهــم ایــن امــر 
آن اســت کــه بســیاری از اخالقیــات و رفتارهــا، جنبــه فردی 
دارد و از ویژگی هــای شــخصیتی و تربیتــی آنهــا سرچشــمه 
ــه کل  ــه و در نتیج ــراد جامع ــه اف ــار هم ــر رفت ــرد، و ب میگی
جامعــه اثــر مــی گــذارد. در ایــن بیــن ســواد رســانه-ای هــم 
می توانــد رو بــه هــدف بــزرگ اخالقــی داشــته باشــد و آن 
آمــاده و مهیــا کــردن کــودکان، نوجوانــان و جوانــان بــرای 
پذیــرش مســئولیت اجتماعــی در ارتباطــات اجتماعیشــان 
و  رســانه ها  انــواع  بــا  مواجهــه  در  و 
پیام هــا، چگونگــی برقــراری روابــط 
ــه ای  ــه گون ــران ب ــا دیگ ــانی ب انس
کــه فردیــت افــراد و تفــاوت 
مــورد  آنهــا  فــردی  هــای 
حرمــت،  و  باشــد  احتــرام 
انســانی  ارزش  و  کرامــت 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــس در نظ هرک
ــعه  ــود. توس ــمرده ش ــرم ش و محت
ســواد رســانه ای و گســترش اخــالق 
و مســئولیت اجتماعــی پیــش نیــاز 
ــم  ــا نتوانی ــه م ــی ک ــا زمان ــت و ت ــی اس ــه فعالیت هر گون
ســواد رســانه ای را نهادینــه کنیــم، نمیتــوان بــه اســتفاده از 

ــت.  ــام پرداخ ــود در پی ــای موج ــت ه فرص
ســواد رســانه ای یــک موضــوع متضلــع اســت کــه قــدرت 
ــان از نحــوه کارکــرد رســانه ها و شــیوه های  درک مخاطب
ــد و  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــا را م ــازی در آنه ــی س معن
می کوشــد ایــن واکاوی را بــرای مخاطبــان بــه یــک 
ــن  ــه مهمتری ــن آن ک ــد. ضم ــل کن ــه تبدی ــادت و وظیف ع
مؤلفــه ارتباطــات اجتماعــی، اخــالق اســت زیــرا اخالقــی 
زیســتن شــهروندان در دنیــای رســانه  ای، امــکان یــک 
زندگــی مســالمت آمیــز، امــن و آرام را بــرای ایشــان فراهــم 
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می کنــد تــا همــه اســتعدادهای انســانی 
در ســایه مشــارکت و مســالمت جمعی 
ــعه  ــی توس ــند و جهان ــت برس ــه فعالی ب
یــاب و ارتقــاء یابنــده را محقــق کنــد، 
ــان  ــرد می ــرد – ب ــه ب ــه رابط ــی ک جهان
ــده ای  ــت و بازن ــرار اس ــاکنانش برق س
در آن وجــود نــدارد کــه قربانــی زیــاده 

ــه ای باشــد. ــدرت طلبان خواهــی ق
فــردی  هــر  کــه  امــروز  دنیــای  در 
میتوانــد یــک رســانه باشــد و بــه عنــوان 
یــک روزنامــه نــگار و عضــوی از جمع 
یــک  صرفــا  نمی توانــد  انســان ها، 
ــوژه  ــا س ــا ی ــل شناس ــی فاع ــر یعن ناظ
ــژه را  ــا اب ــا شناســایی ی باشــد کــه صرف
مشــاهده و ســرانجام فقــط یــک صــدا 
را بــه جامعــه ارائــه دهــد بلکــه او بایــد 
ــه ای فعــال  ــه گون بیــش از بی طرفــی، ب
در نظــارت عینــی بــودن، خنثــی بــودن 
ــر مشــترک،  ــر خی ــودن، ب ــی ب و اخالق
انصــاف و مســئولیت اجتماعــی درگیــر 
مســائل و ارتباطــات اجتماعــی شــود و 
ــد.  ــارپیام بزنن ــد و انتش ــه تولی ــت ب دس
دریافت هــای اخالقــی از پیام هــا، بــا 
ــط شــخصی و اخــالق  ــر رواب ــد ب تأکی
ارزشــمند  بــه  می توانــد  مراقبــت 

بــودن روابــط انســانی و مســئولیت 
جامعــه  افــراد  اجتماعــی  پذیــری 
بی انجامــد. رشــد اخــالق انســانی 
ــد  ــت، میتوان ــالق مراقب ــژه اخ ــه وی ب
مراقبــت،  چــون  خصایصــی  بــا 
پــرورش  خیرخواهــی،  دلســوزی، 
دادن مهــرورزی و مســئولیت پذیــری 
در قبــال هــم نــوع همــراه باشــد. 
ــه  ــت معطــوف ب ــاد اخــالق مراقب ابع
تصمیم گیــری اخالقــی و پذیــرش 
ــال  ــرد در قب ــی ف ــئولیت اجتماع مس

ــت.  ــه اس جامع
ســواد  مؤلفه هــای  کــه  آنجــا  از 
شــناختی،  بعــد  شــامل  رســانه ای 
احساســی، زیبایــی شناســی و اخالقی 
لــذا رابطــه میــان اخــالق  اســت، 
مراقبــت و مســئولیت اجتماعــی در 
ــانه ای  ــواد رس ــی س ــد اخالق ــل بع ذی
جــای میگیــرد. چــرا کــه اخــالق 
ســازنده  ابعــاد  از  یکــی  مراقبــت 
محســوب  اجتماعــی  مســئولیت 
نظــر  در  بــدون  اخــالق  می شــود. 
کنش هایــش  و  انســان  گرفتــن 
بی معناســت و اخــالق مراقبــت نوعی 
کنــش انســانی نســبت بــه پیــام هایــی 

ــرد از محیــط پیرامونــش  اســت کــه ف
کســب می کنــد. زمانــی کــه صحبــت 
از رســانه می شــود رســانه و پیــام صرفــا 
بــه یکســری رســانه های خــاص ماننــد 
مطبوعــات، کتــاب، رادیــو، تلویزیون، 
پیــام  و  مجــازی  فضــای  ماهــواره، 
هایشــان اطــالق نمی گــردد، بلکــه هــر 
آنچــه کــه در اطــراف مــا وجــود دارد 
ــد یــک رســانه عمــل  ــد همانن می توان
کــرده و حــاوی پیام هایــی باشــند کــه 
نیازمنــد رمزگشــایی از آن اســت. کما 
ــد  ــی توان ــود م ــردی خ ــر ف ــه ه اینک

ــد. ــانه باش ــک رس ی
از آنجــا کــه حــوزه اخــالق یکــی از 
حوزه هــای رفتــاری انســان ها اســت و 
هــدف رفتــار اجتماعــی نیــز مبتنــی بــر 
ــت،  ــی اس ــی و اجتماع ــداف جمع اه
علــی االصــول بایــد اخــالق مســئولیت 
مــدار راهنمــای انســان هــا باشــد، 
بطــن  در  مــدار  مســئولیت  اخــالق 
ــت،  ــم هس ــر ه ــئولیت پذی ــود مس خ
چــرا کــه زندگــی اجتماعــی سرشــار 

ــت. ــئولیت اس از مس
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معرفی انجمن حمایت از
 کودکان و نوجوانان توانیاب

انجمــن حمایــت از کــودکان و نوجوانــان تــوان یــاب نهادیســت غیــر 
دولتــی غیــر انتفاعــی و عــام المنفعــه کــه از ســال 1378 فعالیــت خــود 
را بــا ســه هــدف محوری:توانبخشــی بــه هنــگام ،برابــری فرصــت هــا 

و پیشــگیری ثانویــه آغــاز کــرده اســت.

*توانیاب کیست؟ 
ــی  ــار منف ــول ب ــردن واژه معل ــه کار ب ــی کــه ب از آنجای
بــه همــراه داشــت، انجمــن توانیــاب بــا ترکیــب دو واژه 
خواســتن و توانســتن، توانیــاب را بــرای افــراد داری 
محدودیــت هــای جســمی – حرکتــی بــه کار گرفــت. 

*توانبخشی چیست؟
اقدامــات  و  از خدمــات  ای  مجموعــه  توانبخشــی   
هماهنــگ پزشــکی، آموزشــی، حرفــه ای و اجتماعــی 
کــه بــرای بازتوانــی فــرد معلــول و ارتقــای ســطح 

کارایــی او بــه باالتریــن حــد ممکــن بــه منظــور دســتیابی 
بــه زندگــی مســتقل در جامعــه عرضــه مــی گــردد. ولــی 
ــه ایــن واقعیــت توجــه شــد،  ــه تدریــج در توانبخشــی ب ب
کــه فراســوی شــرایط جســمی یــا روانــی کــه مانــع 
کارایــی فــرد ناتــوان مــی شــود، نیازهــا و توانایــی هــای 
دیگــری نهفتــه اســت؛ اخیــرا عــالوه بــر شــخص ناتــوان 
بــه محیــط اجتماعــی زندگــی شــخص ناتــوان نیــز توجــه 
زیــادی مــی شــود؛ زیــرا محیــط اجتماعــی تــا حــد زیادی 

ــی اســت.  ــب ناتوان ــده عواق ــن کنن تعیی

*اهداف ما چیست؟ 
توانیــاب ســه هــدف بنیادیــن را بــرای کمک به کــودکان 
و نوجوانــان معلــول جســمی- حرکتــی از بــدو تولــد تا 1۶ 

ســالگی دنبــال میکند. 
ــترش  ــه از گس ــت ک ــی اس ــه: اقدامات ــگیری ثانوی 1-پیش

ــد.  ــری می کن ــوع جلوگی ــس از وق ــالل پ اخت
2-توانبخشــی: فراینــدی اســت هدفــدار کــه افــراد دارای 
شــرایط،  بهتریــن  در  و  می ســازد  قــادر  را  معلولیــت 
ــند.  ــا بخش ــا ارتق ــد و ی ــود را بازیابن ــی خ ــر توانای حداکث
3-برابــری فرصت هــا: بــه فراینــدی اطــالق میشــود کــه از 
طریــق آن نظــام کلــی جامعــه و امکانــات آن در دســترس 
ــرار  ــودکان ق ــژه ک ــه وی ــت ب ــراد دارای معلولی ــام اف تم

محمودرضا عیسی خانی
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می گیرد.
چشم انداز 

دســتیابی بــه جامعــه ای بــا کمتریــن افــراد دارای معلولیــت 
و شــهرهایی بــا بهتریــن خدمــات شــهری بــرای دسترســی 
ــا  ــی ب ــد. الب ــی می کنن ــت زندگ ــا معلولی ــه ب ــرادی ک اف
مســئولین و قانونگــذران بــرای تدویــن قوانینــی کــه 
ــد. توســعه  ــم بزن ــراد رق ــن اف ــرای ای ــری را ب زندگــی بهت
ایــن خدمــات بــه شــهرهای دیگــر و کشــورهای همســایه. 

*ماموریت
)Golden Time( ارائــه خدمــات توانبخشــی بهنــگام

ــه  ــن نتیج ــه بهتری ــتیابی ب ــور دس ــی به منظ ــان طالی در زم
ــی  ــرای کودکان ــتقل ب ــی مس ــک زندگ ــرای ی ــن ب ممک
کــه بــا معلولیــت زندگــی می کننــد، بــا توجــه بــه حقــوق 
انســانی کــودکان، فــارغ از جنــس، نــژاد، ملیــت، مذهــب 
ــه  ــرای ورود ب ــد کــردن کــودک ب ــت توانمن و... در نهای

جامعــه بــا بهتریــن شــرایط جســمی، حرکتــی 
ممکــن، کار بــا خانــواده بــرای ایجــاد بهتریــن 
رابطــه بــا کــودک و آگاهــی دادن بــه جامعــه 
و مســئولین بــرای توجــه بــه حقوق شــهروندی 

ایــن افــراد. 
ــه  ــار وج ــاب در چه ــن توانی ــت انجم ماموری

زیــر برنامه ریــزی و دنبــال می گــردد: 

*وجه حمایتی
 طراحــی سیســتمی کــه دسترســی بــه امکانات 
رفاهــی، خدماتــی و مــددکاری را بــرای ایــن 
افــراد افزایــش دهــد و حمایــت از مددجویــان، 

توانبخشــی و توانمندســازی آنــان در

 *راستای خوداتکایی 
وجــه آموزشــی و اطالع رســانی: آمــوزش 
ــواده و فــرد  در ســطوح مختلــف جامعــه، خان
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــرش منف ــر نگ ــرای تغیی ب

افــراد، ایجــاد زمینــه مشــارکت، اعتمــاد بــه نفــس و رفــع 
تبعیض هــای موجــود اعــم از ســنتی،  قانونــی و آمــوزش 
حقــوق بشــر، حقــوق شــهروندی و مهارت هــای زندگی 
و همچنیــن آمــوزش و توانمندســازی کادر تخصصی در 

ــط  ــای مرتب حوزه ه

*وجه حقوقی
ــر  ــه نظ ــن، ارائ ــدن قوانی ــی ش ــت اجرای ــالش در جه ت
کارشناســی جهــت تغییــر یــا افــزدون قوانیــن مــورد نیــاز  
در حمایــت کــودکان دارای معلولیــت در ســطوح ملــی  

و بین المللــی 
وجه اجرایی

ــی در  ــای و توانبخش ــی- حرف ه ــز فن ــدازی مراک  راه ان
ســطوح محلــی و ملــی

1400پاییز 
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ــوان  *فعالیــت هــای تخصصــی انجمــن ت
یــاب

کــودکان  رایــگان  100درصــد  1-توانبخشــی 
توانیــاب شــامل خدمــات کاردرمانــی گفتاردرمانــی 
ــک و  ــی نوروفیدب ــاوره و روانشناس ــی مش فیزیوتراپ
بیوفیدبــک و مــددکاری اجتماعــی از بــدو تولــد تــا 

ــالگی 1۶ س
2-توانمندســازی خانــواده هــای دارای فرزنــدان 
تــوان یــاب بــه خصــوص مــادران آن هــا از دو طریق:

ــا  ــی ب ــای هفتگ ــا و کارگاه ه ــزاری کالس ه - برگ
موضوعــات آمــوزش مهــارت هــای زندگــی ،تــاب 

ــی و ... ــت جنس آوری ،تربی
- برگــزاری کالس هــای حرفــه آمــوزی نظیــر 
ــادران  ــرای و...جهــت توانمندســازی م خیاطــی ،ویت

بــرای اشــتغال و درآمدزایــی
3- اســتعدادیابی و پرورش اســتعداد کــودکان دارای 
معلولیــت در زمینــه هــای نقاشــی ،موسیقی،مجســمه 
ســازی و... جهــت توانمندســازی ایــن کــودکان در 
ــاوری  ــس و خودب ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــه و افزای جامع
آنها)همچنیــن برگــزاری کالس هــای آموزشــی 

بــرای آنهــا
4-ارائــه خدمــات مــددکاری و حمایتی معیشــتی و کمک 

ــی برای مددجویان توانبخش
-اهــدای وســایل کمــک توانبخشــی شــامل اســپیلنت،کافو

،ویلچر،کرنرسیت،اســتندینگ بورد، واکر ،ســمعک،تبلت 
و...

-رایزنــی و ایجــاد ارتبــاط بــا مراکــز پزشــکی و داروویــی 
ــن  ــگان از ای ــدی رای ــان و بهــره من ــرای ارجــاع مددجوی ب
ــاوره  ــا ، مش ــه ه ــکی ،داروخان ــد دندانپزش ــات مانن خدم

ــال ــن اطف ــک و متخصصی ژنتی
ــواده کــودکان معلــول جهــت اقــدام  ــه خان -اعطــای وام ب

ــان ،امــوزش و.. ــرای درم ب
-پیگیــری و رایزنــی بــا آمــوزش و پــرورش جهــت ورود 
ــه مــدارس و مناســب ســازی  کــودکان دارای معلولیــت ب

مــدارس.
-اهدای بسته های کمک معیشتی به صورت فصلی

5-غربالگری و مشاوره آنالین و از راه دور توانبخشی 
ــگ  ۶-برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی در جهــت فرهن

ســازی بــرای پدیــده معلولیــت
7-غربالگری سالمت و پایش رشدی مناطق محروم 

1400پاییز 
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8-طــرح هــای پیشــگیری از معلولیت و آگاهی بخشــی 
در جهــت تولــد نوزادان ســالم

سایر فعالیت ها:
تاسیس شعب در سطح ملی 

از اهــداف اصلــی و منــدرج در اساســنامه انجمــن 
توانیــاب تاســیس شــعب در نقــاط مختلــف کشــور بــر 
ــف  ــراد مختل ــا اف ــد ت ــی باش ــن م ــوی انجم ــای الگ مبن
بتواننــد در ســایر شــهرها نیــز از خدمــات حمایتــی بهــره 

منــد شــوند.
ــال:  ــار س ــن چه ــده در ای ــیس ش ــز تاس ــه مراک از جمل
مرکــز محیــای آذر تبریــز ،مائــده شــیراز ،کرج)خریــد 

ــم مــی باشــد. مــکان تاســیس (و ب
-حضور و مشارکت در حوادث غیر مترقبه 

زلزله بم
ــق  ــان 139۶ از طری ــاه در اب ــه کرمانش زلزل

ــال  ــی و ارس ــات حمایت ــام خدم انج
کاال و اقــالم مــورد نیــاز زلزلــه 

زدگان
ــن  ــتان در فروردی ــیل لرس س

ارســال  طریــق  از   1398
مــورد  اقــالم  و  کاال 
و  زدگان  ســیل  نیــاز 
بــرای  قــرارداد  عقــد 
ــای  ــه ه ــازی خان بازس

دختــر پــل  روســتاهای  بهداشــت 
-همکاری های بین المللی

ارائــه پروپــوزال بــه ســفارت اســترالیا در آگوســت 
2017و در پــی آن اهــدای دســتگاه نوروفیدبــک و 
ــاب  ــه کلینیــک توانبخشــی انجمــن توانی ــک ب بیوفیدب

ــترالیا ــفارت اس ــط س توس
 ,csw62,61  csw کنفرانــس  در  شــرکت 
csw63و ثبــت نــام در کنفرانــس csw64کــه ایــن 
ــو شــد. ــا لغ ــت شــیوع بحــران کرون ــه عل ــس ب کنفران

در چهاردهمیــن  توانیــاب  انجمــن  مقالــه  پذیــرش 
حلــزون  کاشــت  اروپایــی  ســمپوزیوم 

2019 نوامبــر    )ESPCI2019(

1400پاییز 
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عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران در جلسه با مدیران منطقه

 بیست و یک مطرح کرد:

امضای رضایت معلوالن باید پای عملکرد مدیران
 شهری قرار داشته باشد

زهــرا نــژاد بهــرام عضــو هیئــت رییســه و معــاون کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای شــهر 
تهــران در جلســه هــم اندیشــی بــا مدیــران منطقــه بیســت و یــک تهــران شــرکت کــرد.

نــژاد بهــرام در ایــن جلســه عنــوان کــرد: برنامــه جامعه مناســب ســازی شــهر تهران توســط معاونــت شهرســازی آمده 
شــده و روی ســایت ایــن معاونــت قــرار گرفتــه اســت.در ایــن طــرح مــا بایــد ســهم منطقــه هــای مختلــف را پیــدا 
کنیــم. هنگامــی کــه ایــن اتفــاق رخ داد مــی توانیــم بــرای معابــر برنامــه ریــزی کنیم.ایــن موضــوع در اولویــت هــای 
مهــم مدیریــت شــهری در منطقــه بیســت و یــک تهــران اســت. بــه همیــن دلیــل نیــز در حــدود هفــت و نیــم  کیلومتر 
از معابــر مناســب ســازی شــده اســت.این در حالــی اســت کــه در ایــن منطقــه در حــدود35 کیلومتــر معبــر وجــود 

دارد کــه طــرح جامــع مــی توانــد مســیر حرکــت را مشــخص کنــد.
عضــو هیئــت رییســه شــورای شــهر تهــران افــزود: بــا توجــه بــه تجربــه صــورت گرفتــه در منطقــه22 اگــر امــکان 
ایــن فراهــم شــود کــه جایگزینــی ســکونت معلــوالن هــم فراهــم شــود یــک فرصــت جدیــدی در اختیــار مدیریــت 

1400پاییز 
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شــهری قــرار مــی گیــرد.در منطقــه22 شــهرداران نواحــی 
ــد  ــردد ندارن ــکان ت ــل ام ــر دلی ــه ه ــوالن کــه ب ــرای معل ب
یــک شــماره تلفــن در نظــر گرفتــه بودنــد کــه در صورت 
ــزل  ــی و اداری در من ــات اجتماع ــوالن خدم ــاس معل تم
ــایت  ــک س ــه ی ــن زمین ــود.در ای ــی ش ــه م ــا ارائ ــه آنه ب
ــا  ــتند ب ــی توانس ــوالن م ــه معل ــود ک ــده ب ــی ش ــز طراح نی
ــل  ــود را ح ــکالت اداری خ ــایت مش ــن س ــتفاده از ای اس
کنند.ایــن تجربــه موفقــی اســت کــه در منطقــه22 تهــران 
ــرای  ــو ب ــک الگ ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توان ــده وم ــام ش انج
ــرار بگیــرد.در  ــز مــورد اســتفاده ق ســایر مناطــق تهــران نی
ایــن زمینــه ســازمان بهزیســتی بایــد آدرس معلــوالن را در 
اختیــار شــهرداری قــرار بدهــد تــا شــهرداری بــا جــی آی 
اس مشــخصات مکانــی ایــن افــراد را ثبــت کند.بــه همیــن 
دلیــل شــهرداری بایــد برنامــه زمانــی خــود را را مشــخص 
کنــد کــه تــا چــه زمانــی مــی توانــد خــود را بــرای ارائــه 

ــه معلــوالن آمــاده کنــد. ایــن خدمــات ب
معــاون کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر 
تهــران تصریــح کرد:مــا در مناســب ســازی دارای دســتور 
العمــل و اســتاندارد هســتیم.به همیــن دلیــل مــا معتقدیــم 

بایــد در ســتادهای مناســب ســازی دغدغــه معلــوالن وجــود 
ــی  ــه خوب ــازی ب ــب س ــا مناس ــر م ــاید از نظ ــته باشد.ش داش
صــورت گرفتــه امــا زمانــی مــا مــی توانیــم عنــوان کنیــم در 
ایــن زمینــه موفــق عمــل کــرده ایــم کــه رضایــت معلــوالن بــه 
ــن اســت کــه  ــب شــده باشــد.واقعیت ای ــل جل صــورت کام
ــرای مســئوالن  ــد ب امضــای معلــوالن در ایــن زمینــه مــی توان

شــهری اطمینــان خاطــر ایجــاد کنــد.
نــژاد بهــرام خاطرنشــان کــرد: توصیــه ما بــه مدیران شــهرداری 
منطقــه بیســت و یــک ایــن اســت کــه بــه فکــر توســعه و ایجاد 
ــا  ــای آن ب ــه ج ــند و ب ــه نباش ــود در منطق ــای موج ــارک ه پ
ــن  ــه ای ــوالن ب ــی از معل ــازی و برخ ــب س ــان مناس کارشناس
ــن  ــع کنند.ای ــا را مرتف ــص آنه ــد و نواق ــر بزنن ــا س ــارک ه پ
مســأله نیــز بــه راحتــی امــکان پذیــر اســت و نیازمنــد پروســه 
بروکراتیــک نیســت.اگر ایــن اتفــاق رخ بدهــد تــا پایــان ســال 
مــی توانیــم ســی و دو پــارک آمــاده شــده را بــه مــردم ارائــه 
کنیــم.از ســوی دیگــر ایــن وضعیــت دربــاره ســاختمان هــای 
ــای  ــاختمان ه ــا و س ــارک ه ــر پ ــود دارد.اگ ــز وج اداری نی
ــت  ــرای خدم ــدام ب ــن اق ــود بهتری ــازی ش ــب س اداری مناس

رســانی بــه مــردم صــورت گرفتــه اســت.
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عضــو هیئــت رییســه شــورای شــهر تهــران 
در جلســه بــا مدیــران منطقــه بیســت و یک 

ــرح کرد: مط

خدمات دهی شهری به معلوالن 
با شهروندان یکسان است...

ــک  ــه بیســت و ی جلســه بررســی مشــکالت شــهری منطق
بــا حضــور مهنــدس رجــب زاده شــهردار ایــن منطقــه و 
ــرام عضــو هیئــت رییســه شــورای  ــژاد به ــر زهــرا ن دکت

شــهر تهــران برگــزار شــد.

مهنــدس رجــب زاده در ایــن جلســه خاطرنشــان کــرد:در طــول ســه 
ماهــی کــه مســئولیت شــهرداری منطقــه بــه بنــده واگــذار شــده مــا بــه 
همــه حــوزه هــای شــهری از جملــه  مســائل مرتبــط بــا معلــوالن ورود 
کــرده ایم.نکتــه مهــم در ایــن زمینــه فعــال شــدن تشــکل هــا و ان جی 
او هــای معلــوالن در منطقــه اســت.رویکرد مــا ایــن بــوده کــه همــه 
پــروژه هایــی کــه تعریــف مــی شــود جــدا از موضوع مناســب ســازی 
بایــد مــورد تأییــد معلــوالن قــرار بگیرد.ممکــن اســت از نظــر مــا یک 
ــی  ــا از کارآی ــوالن مناســب ســازی شــده باشــد ام ــرای معل محــل ب
الزم بــرای معلــوالن برخــوردار نباشــد.به همیــن دلیــل دوســتان معلول 
حتمــا بایــد در پــروژه هــا حضــور داشــته باشــند و نظــرات خــود را 

بیــان کننــد.
 شــهردار منطقــه بیســت و یــک ادامــه دارد: شــرایط بایــد بــه ســمتی 
حرکــت کنــد کــه کانون معلــوالن بــه مدیران شــهری پروژه پیشــنهاد 
کننــد و ایــده هــای خــود را مطــرح کنند.یکــی از مشــکالت مهــم در 
حــوزه مدیریــت شــهری عــدم آمارهــای صحیــح بــرای برنامــه ریــزی 
اســت.به عنــوان مثــال هنــوز آمــار دقیقــی از وضعیــت معلــوالن منطقه 
وجــود نــدارد و آمارهــای مختلفــی در ایــن زمینــه ارائــه مــی شــود.
بــه همیــن دلیــل نیــز مــا بــه دنبــال ایــن بودیــم آمــار دقیــق معلــوالن 
ــق روی نقشــه مشــخص شــود. ــه صــورت دقی ــا ب و پراکندگــی آنه
متأســفانه مــا عــادت نکــرده ایــم دیــدگاه مــردم را در زمینــه مدیریــت 

شــهری در نظــر بگیریــم.

 مهنــدس رجــب زاده تأکیــد کرد:مــا بایــد وســائل 
و خدماتــی را بــرای معلــوالن آمــاده کنیــم کــه این 
ــن  ــه همی ــد از آنهــا اســتفاده کنند.ب ــزان بتوانن عزی
دلیــل اطالعــات دقیــق در ایــن زمینــه حایــز اهمیت 
اســت. در مــاه های گذشــته برخــی از پــروژه هایی 
کــه توســط مدیریــت شــهری مغفــول مانــده بــود 
را احیــا کردیــم و در شــرایط کنونــی در حــال 
انجــام آنهــا هســتیم.ما حــق جدا ســازی معلــوالن و 
نابینایــان را از دیگــر شــهروندان نداریــم و همه این 
عزیــزان جزء شــهروندان محســوب می شــوند.همه 
ایــن عزیــزان بــه شــهرداری مالیــات پرداخــت مــی 
کننــد و بــه همیــن دلیل مــا موظف هســتیم در همه 
شــئونات شــهری بــه آنهــا خدمــات ارائــه کنیم.بــه 
ــده در منطقــه  ــل در دوران مدیریــت بن ــن دلی همی
بیســت و یــک هیــچ پــروژه ای وجــود نــدارد کــه 
حقــوق ایــن عزیــزان در آن رعایــت نشــده باشــد.
ــون  ــه از کان ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــی ب ــا حت م
معلــوالن اســتعالم گرفتــه شــود کــه معلــوالن عزیز 
در چــه مناطقــی رفــت و آمــد بیشــتری دارنــد و بــا 
کــدام اداره هــا ارتبــاط بیشــتری دارنــد. بــه همیــن 
ــه  ــال اختصــاص بودجــه جداگان ــه دنب ــا ب ــل م دلی
ای بــرای ایــن مســأله خواهیــم دارد.مــا در آســتانه 
ــه  ــم ک ــده امیدواری ــم و بن ــرار داری ــده ق ــر س تغیی
ــزرگ در  ــر ب ــک تغیی ــم ی ــده بتوانی ــده آین در س
ــه  ــانی ب ــت رس ــهری و خدم ــت ش ــرش مدیری نگ

شــهروندان بــه وجــود بیاوریــم.



مهنــدس رجــب زاده در دیــدار مدیــران منطقــه بیســت و یــک بــا رییــس کمیســیون 
معمــاری و شهرســازی شــورای شــهر تهــران مطــرح کــرد:

 همه مشکالت مردم منطقه به شهرداری ارتباط دارد

جلســه مدیــران شهرداری،شــورایاری و بنــگاه هــای اقتصــادی و صنعتــی منطقــه بیســت و یک تهــران در 
راســتای نقــش مســئولیت اجتماعــی در مدیریــت شــهری  بــا شعار»ســکونت و صنعت«بــا حضــور مهندس 
رجــب زاده شــهردار منطقــه و دکتــر محمــد ســاالری رییــس کمیســیون معمــاری وشهرســازی شــورای 

شــهر تهــران برگزار شــد.

در ایــن جلســه مهنــدس رجــب زاده شــهردار منطقــه بیســت 
و یــک تهــران خاطرنشــان کرد:یکــی از مهــم تریــن ویژگــی 
هــای منطقــه بیســت و یــک قرابــت صنعت و ســکونت اســت.
بــدون تردیــد ایــن وضعیــت هــم مــی توانــد بــرای ایــن منطقــه 
ــئولیت  ــه مس ــن روزی ک ــت. اولی ــم فرص ــد و ه ــد باش تهدی

منطقــه بــه بنــده محــول شــد اولیــن چیــزی کــه مطالبــه کــردم 
ســند توســعه منطقــه بود.ایــن منطقــه مهــم ترین منطقــه صنعتی 

تهــران و حتــی در بخــش هایــی در کشــور اســت.
ــت و  ــه بیس ــه داد: منطق ــک ادام ــت و ی ــه بیس ــهردار منطق  ش
یــک دروازه ورودی بــه شــهر تهــران از ســمت غــرب اســت.



بســیاری از افــراد از شــهرهای اطــراف ماننــد شــهریار و ربــاط کریــم 
بــه صــورت بــرای کارهــای روزمــره خــود از ایــن منطفــه وارد تهــران 
مــی شــوند.در چنیــن شــرایطی مطالبــه اصلی ما موضوع ســند توســعه 
منطقــه اســت.در ابتــدا چنیــن ســندی وجــود نداشــت. بــه همیــن دلیل 
مــا ایــن ســند را تدویــن کردیــم و از بیــن مشــاوران ذیصــالح یــک 
نفــر را انتخــاب کردیــم و در جلســات متعــددی که داشــتیم این ســند 
را تدیــون کردیــم. بنــده معتقــدم امــروز در مکانــی کــه ایســتاده ایــم 
ــداز روشــن را در  ــگاه کنیــم مــی توانیــم یــک چشــم ان ــه آینــده ن ب

منطقــه بیســت و یــک تدویــن کنیــم.
ــت   ــر جه ــه ه ــاری ب ــم ب ــا بخواهی ــر م ــح کرد:اگ ــب زاده تصری رج
حرکــت کنیــم و یــا زمــان پــروژه هــای خــود را طوالنــی کنیــم قطعــأ 
بــا توســعه ای در منطفــه مواجــه خواهیــم شــد کــه متــوازن نخواهــد 
بود.شــعار مــا در تدویــن ســند توســعه تبدیــل منطفــه بیســت ویــک 
ــه مقصــد اســت.با وجــود اینکــه منطقــه بیســت و یــک از  ــر ب از معب
نظــر فضــای ســبز دومیــن منطقــه شــهر تهــران اســت امــا هیــچ پــارک 
فرامنطقــه ای در ایــن منطفــه وجــود نــدارد کــه یکــی از ضعــف هــای 
مهــم ایــن منطقــه است.مســئولیت اجتماعــی مفهــوم وســیعی دارد و به 
همیــن دلیــل مــا نبایــد آن را بــه معبــر و فضــای ســبز تقلیــل بدهیــم.
نکتــه دیگــر اینکــه منطقــه بیســت و یــک بــا غــم و شــادی صنعــت 
ــرای  ــگ ب ــود پارکین ــت.آلودگی هوا،ترافیک،نب ــده اس ــن ش عجی
صنایــع از جملــه غــم هــای بــزرگ مــا در ایــن منطقــه اســت.وضعیت 
بــه شــکلی اســت کــه در طــول روز خودروهــای زیــادی در خیابــان 
هــای ایــن منطفــه پــارک شــده امــا در شــب همــه منطقــه را تــرک 

مــی کننــد کــه ایــن مســأله بــرای مــا تهدیــد بــه شــمار مــی رود.
ــرای  ــد شــادی را ب ــع حتمــا بای ــر شــهری اذعــان کرد:صنای ایــن مدی
ــز مــا در ســند توســعه  ــه همیــن دلیــل نی ــه ارمغــان بیاورند.ب منطقــه ب
جایــگاه ویــژه ای بــرای مســئولیت اجتماعــی صنایــع در نظــر گرفتــه 
ایم.هــر هواپیمایــی کــه از آســمان کشــور اســتفاده مــی کنــد موظــف 
بــه پرداخــت مالیــات اســت.این مالیــات بــه عنــوان اصلــی تریــن منابع 
مالــی فــرودگاه هــای کشــور اســت کــه هزینــه هــای جــاری خــود را 
تأمیــن مــی کنند.ســوال اینجاســت کــه چــرا در منطقــه بیســت ویــک 
کــه هــر یــک ربــع ســاعت یــک هواپیمــا از ایــن منطقــه عبــور مــی 
کنــد و آســایش مــردم را مخــدوش مــی کنــد نبایــد از ایــن مالیــات 
ــرودگاه  ــه ف ــه ای ک ــی منطق ــع زمان ــک مقط ــد؟در ی ــد باش ــره من به
مهرآبــاد در آن قــرار دارد بهتریــن منطقــه تهــران بــوده اســت. ایــن در 

حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی بهتریــن منطقــه نیســت.
ــه  ــه ب ــن منطق ــی هــای ای ــت هــا و توانای ــد ظرفی ــل بای ــن دلی ــه همی ب

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــدی م ــورت ج ص

یــک خاطرنشــان  و  بیســت  منطقــه  شــهردار 
ــه فضــای ســبز  کرد:مــردم بــه صــورت طبیعــی ب
عالقــه منــد هســتند.به همیــن دلیــل ما نمــی توانیم 
اجــازه بدهیــم افــرادی اقداماتــی در منطفــه انجــام 
ــبز  ــای س ــت و فض ــردم را از درخ ــه م ــد ک بدهن
بیــزار کنــد.در طــول ســه ماهــی کــه بنــده در ایــن 
ــوان  ــه عن ــا را ب ــورایاری ه ــوده ام ش ــئولیت ب مس
ــه  ــردم. ب ــاهده ک ــهری مش ــت ش ــازوی مدیری ب
ــزان  ــن عزی ــا ای ــاتی را ب ــز جلس ــل نی ــن دلی همی
ــه  ــد در هم ــا بای ــدم م ــده معتق ــزار کردیم.بن برگ
ــوان  ــه عن ــا را ب ــه شــورایاری ه تصمیمــات منطق
ــده  ــه وع ــم و ب ــر بگیری ــردم در نظ ــدگان م نماین
هایــی کــه بــه آنهــا مــی دهیــم پایبنــد باشــیم.ما به 
دنبــال ایــن هســتیم کــه شــورای همــه اداره هــای 
ــا محوریــت شــهرداری منطفــه برگــزار  منطفــه ب
ــا مســئوالن مربوطــه در  ــه همیــن دلیــل ب شــود. ب
ــه  ــورت گرفت ــای الزم ص ــی ه ــه رایزن ــن زمین ای
ــه در  ــکالت منطق ــه مش ــدم هم ــت.بنده معتق اس
همــه شــئون آن بــه شــهردار منطفــه ارتبــاط پیــدا 
مــی کنــد. بــه همیــن دلیــل بــه صــورت جزئــی به 
همــه مشــکالت ورود خواهیــم کرد.بــدون تردید 
ــد انســجام در رویکردهــا و  ــه نیازمن در ایــن زمین

تصمیــم گیــری هــا هســتیم.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه مهنــدس 
بیگــی معــاون اجتماعــی شــهرداری منطقه،معاون 
عمرانــی ،معــاون ترافیــک ،رییــس و دبیــران 
شــورایاری منطقــه بــه همــراه مدیر عامل شــرکت 
معاونــت  و  فــرش  شــهر  نماینــده   ، بهنــوش 
ــوان  ــه عن ــایپا ب ــرکت س ــی ش ــئولیت اجتماع مس
نماینــده بخــش صنعــت منطقــه حضــور داشــتند.



17

رسانه مسئولیت اجتماعی :منظور از توسعه شهرها چیست؟

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و شهروندان و فعاالن 
اقتصادی در توسعه شهرها

توســعه شــهرها  شــامل مجموعــه اقداماتــی اســت کــه رشــد اقتصــادی، بهبــود زیرســاخت هــای شــهری، کاهــش فقــر، کاهــش 
بیــکاری، بهبــود مدیریــت شــهری و …. را بــه همــراه دارد. در کشــورهای در حــال توســعه، بســیاری از روســتایی هــا بــه علــت 
شــرایط بــد زندگــی، بــه زندگــی شــهری رو آورده انــد کــه ایــن امــر منجــر بــه شــلوغ شــدن شــهر هــا و افزایــش حومــه نشــینی 
شــده اســت. از طــرف دیگــر مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی حــل نشــده شــهری مزیــد بــر علت عدم توســعه شــهرها شــده اســت. 
بــرای توســعه شــهرها بایــد یــک برنامــه طوالنــی مــدت و هدفمنــد بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و 
زیســت محیطــی طراحــی کــرد. هــدف از ایــن برنامــه نــه تنهــا برطــرف کــردن نیازهــای نســل حاضــر بلکــه بایــد دور اندیشــی برای 
نســل هــای بعــدی نیــز باشــد. بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده مــی تــوان توســعه شــهرها را دغدغــه ای جهانــی بــرای بهبــود جوامــع 

انســانی دانســت.
ــی  ــهرها را م ــعه ش ــداف توس ــی اه ــور کل ــه ط ب

ــرار داد: ــر ق ــوزه زی ــوان در ۴ ح ت
- حداقل مصرف از فضا در راستای حفظ منابع طبیعی

- بهبود سیستم مدیریت شهری
- دسترسی یکسان به منابع

- حفظ فرهنگی و اجتماعی
بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده  الزمــه توســعه شــهرها تقویت 
ــهری  ــه ش ــی جامع ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای فرهنگ ــر بن زی
اســت. جامعــه شــهری در واقــع بــه مجموعــه افــرادی اطــالق 
مــی شــود  کــه در اشــکال متفاوتی همچــون فعــاالن اقتصادی، 
شــرکت هــا و یــا شــهروندان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. همــه 
ی اقشــار ذکــر شــده تاثیــر شــگرفی بــر میــزان توســعه شــهرها 
دارنــد.  در ادامــه ایــن مقالــه نقــش هــر یــک از ایــن اقشــار بــر 

توســعه شــهرها بررســی مــی شــود.
* نقش شهروندان بر توسعه شهرها

در جامعــه امــروز مــا، بــه نیازهــای اولیــه شــهری افــراد پاســخی 
داده نمــی شــود. بــه طــور مثــال در بســیاری از شــهرها جــاده ها 
و معابــر عبــوری نیازمنــد ترمیــم هســتند، عملی ســاده که ســال 

هــا نادیــده گرفته شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از اســتراتژی هــا و برنامــه توســعه 
ــیاری از  ــرد بس ــی گی ــورت م ــت ص ــر دول ــر نظ ــهرها زی ش
ــهرها  ــعه ش ــا در توس ــه آنه ــد ک ــی کنن ــان م ــهروندان گم ش
نقشــی ندارنــد. امــا بایــد گفــت توســعه شــهرها خصوصــا در 
کشــورهای جهــان ســوم بــه علــت زیرســاخت هــای ضعیــف 
نیازمنــد مشــارکت تمــام جامعــه اســت. در زیــر برخــی از نقش 

هــای شــهروندان در توســعه اقتصــادی اشــاره مــی شــود:
ــیاری از  ــرد بس ــی گی ــورت م ــت ص ــر دول ــر نظ ــهرها زی ش
ــهرها  ــعه ش ــا در توس ــه آنه ــد ک ــی کنن ــان م ــهروندان گم ش
نقشــی ندارنــد. امــا بایــد گفــت توســعه شــهرها خصوصــا در 

ــف  ــای ضعی ــاخت ه ــت زیرس ــه عل ــوم ب ــان س ــورهای جه کش
نیازمنــد مشــارکت تمــام جامعــه اســت. در زیــر برخــی از نقــش 

ــود: ــی ش ــاره م ــادی اش ــعه اقتص ــهروندان در توس ــای ش ه
*آگاهــی از حقــوق شــهری: هــر فــردی کــه در جامعــه زندگــی 
مــی کنــد داری یــک ســری حقــوق فرهنگــی و اجتماعــی اســت 
کــه تــا آنهــا را مطالبــه نکنــد پاســخی نخواهــد گرفــت. آگاهــی 
داشــتن از حقــوق شــهروندی و رعایــت آن امــری اســت کــه بــه 
توســعه زیــر ســاخت هــای فرهنگــی- اجتماعــی کمک مــی کند.
*حضــور در انجمــن هــای فعــال: انجمــن هــای بســیاری جهــت 
ــیاری از  ــد. بس ــده ان ــاد ش ــهری ایج ــی ش ــت زندگ ــود کیفی بهب
ــال شــهروندان  ــاد هســتند. حضــور فع ــردم نه ــا م ــن انجمــن ه ای
ــهرها  ــعه ش ــد توس ــه رون ــد ب ــی توان ــا م ــن ه ــل انجم ــن قبی در ای
ســرعت ببخشــد زیــرا اهــداف تعریــف شــده در ایــن انجمــن هــا 
در راســتای اهــداف دولــت در جهــت توســعه شــهرها قــرار دارد.
ــهرها  ــیاری از ش ــفانه در بس ــی: متاس ــور عموم ــارکت در ام *مش
شــاهد آســیب دیــدن آثــار تاریخــی، آلودگــی پــارک هــا، زبالــه 
ــن مــوارد پیامــدی جــز  هــای رهــا شــده و ... هســتیم. همــه ی ای
ــد. از طــرف دیگــر مــی  زشــت شــدن چهــره شــهر در پــی ندارن
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تواننــد پایــه هــای فرهنگــی یــک جامعــه شــهری را بــرای نســل 
ــه فــرض شــود  هــای بعــد، سســت کنــد. بایــد شــهر ماننــد خان
ــند.  ــا باش ــالمت آن کوش ــزی و س ــهروندان در تمی ــه ش و هم
امــروزه پــاک نگــه داشــتن هــوا، تفکیــک زبالــه، اهمیــت دادن 
ــر شــانه  ــی اســت کــه ب ــز از مســئولیت های ــت و ... نی ــه بازیاف ب

ــرار داده شــده اســت. شــهروندان ق
ــور  ــه ام ــاوت منصفان ــای قض ــه معن ــاد ب ــد: انتق ــهروند منتق *ش
مختلــف اســت. یــک شــهروند بایــد عــالوه بــر آگاهــی داشــتن 
از اصــول توســعه شــهرها، ناظــری ســخت گیــر و منتقــد باشــد.
جمــع گرایــی: شــهروندان بایــد بداننــد الزمــه زندگــی اجتماعی 
ــده  ــت. نادی ــران اس ــی دیگ ــردی و اجتماع ــوق ف ــت حق رعای
ــه  ــت جامع ــوق یکدیگــر ســبب صــرف شــدن وق ــن حق گرفت

ــی ارزش مــی شــود. ــرای امــور ب ب
*پرداخــت مالیــات: شــهروندان بــا پرداخــت بــه موقــع مالیــات 
و عــوارض هــای تعریــف شــده مــی تواننــد بــه برداشــتن موانــع 

اقتصــادی توســعه شــهرها کمــک کننــد.
 نقــش شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی بــر توســعه 

شــهرها:
فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه عنــوان بنیادهــای موثــر بــر 
ــد در توســعه شــهرها نقــش  ــی توانن نظــام اقتصــادی شــهری م
داشــته باشــند. در کشــورهایی در حــال توســعه همــواره کمبــود 
کار و بحــران هــای اقتصــادی وجــود دارد کــه ایــن قبیــل امــور 

مــی توانــد بــا مشــارکت بنیادهــای اقتصــادی مرتفــع شــود.
بــه طــور کلــی فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا مــی تواننــد بــا 
کاهــش هزینــه هــا، افزایــش درآمدهــا، مشــارکتهای اقتصــادی، 
ــت  ــاد فرص ــهری و ایج ــعه ش ــی، توس ــاد مقاومت ــرای اقتص اج
بــرای ســرمایه گــذاران شــهری اثــرات مثبتــی بــر توســعه شــهرها 
داشــته باشــند.  در ادامــه بــه صــورت خالصــه نقــش شــرکت هــا 

و فعــاالن اقتصــادی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
*بهبــود شــرایط اقتصــادی: شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی از 
یــک طــرف بــا پرداخــت مالیــات و از طــرف دیگــر بــا کاهــش 
ــادی  ــرایط اقتص ــود ش ــد در بهب ــی توانن ــکار م ــراد بی ــم اف تراک
یــک جامعــه موثــر باشــند. در واقــع ســرمایه گــذاری مــی توانــد 
بــه خــودی خــود ســبب توســعه اقتصــادی شــود. پــس مــی تــوان 
گفــت فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه صــورت مــداوم بــه 
بافــت شــهری ســود نهایــی و ارزش افــزوده تزریــق مــی کننــد 
و همیــن امــر ســبب اهمیــت یافتــن آنهــا شــده اســت. همچنیــن 
ــع  ــا اســتفاده درســت از مناب ــاالن اقتصــادی ب ــا و فع شــرکت ه
مــی تواننــد موجــب کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی 

و .... شــوند.
*بهبــود شــرایط اجتماعــی: یکــی از معضالتــی کــه گریبانگیــر 
ــود،  ــی ش ــا م ــعه آنه ــع از توس ــت و مان ــهرها اس ــیاری از ش بس
ــد  ــی توانن ــا م ــرکت ه ــادی و ش ــاالن اقتص ــت. فع ــکاری اس بی
ــم  ــد بپذیری ــوع فعــال باشــند. بای در ایجــاد بســترهای کاری متن

بیــکاری مــی تواند ریشــه بســیاری از مشــکالت اجتماعی باشــد 
بنابرایــن بــه کارگیــری نیروهــای کار در از بین بردن مشــکالت 

اجتماعــی مرتبــط بــا بیــکاری موثــر اســت.
ــاالن  ــا و فع ــود شــرایط فرهنگــی: الزم اســت شــرکت ه *بهب
اقتصــادی بــه زیرســاخت هــای فرهنگــی شــهرها توجــه داشــته 
ــر  باشــند. بــدون شــک رشــد فرهنگــی یــک جامعــه عــالوه ب
ــر اقتصــاد  ــز ب ــی نی ــر مثبت ــد اث ــود توســعه شــهرها مــی توان بهب

ــد کاری آنهــا داشــته باشــد. شــهرها و رون
کاهــش هزینــه: فعــاالن اقتصــادی بــا پیشــبرد ســریع پروژهــای 
ــای  ــروژه ه ــل از پ ــای حاص ــه ه ــش هزین ــبب کاه ــهری س ش

نیمــه کاره و یــا ناتمــام مــی شــوند.
*مشــارکتهای اقتصــادی: یکــی از دســتاوردهای شــرکت هــا و 
فعــاالن اقتصــادی افزایــش درآمــد هــای شــهری چــه از طریــق 
اجــرای پــروژه و چــه از طریــق پرداخــت مالیــات اســت. الزمــه 
ی موفقیــت یــک شــرکت تنهــا درآمــد زایــی در بــازه زمانــی 
محــدود نیســت بلکــه اســتفاده از منابــع اقتصــادی بــه صــورت 
ــا شــرکت  مســتمر اســت. شــرکت هــا و نهادهــای اقتصــادی ب
ــر توســعه شــهری مــی  در مشــارکت هــای اقتصــادی عــالوه ب
تواننــد ســبب رونــق اقتصــادی در شــهر نیــز شــوند. ایــن امــر در 
ــع بســیار اثرگــذار اســت همچنیــن  ــه ســازی مصــرف مناب بهین
مــی توانــد ســبب ایجــاد فرصــت بــرای ســرمایه گذاری شــهری 

نیــز شــود.
*اقتصــاد مقاومتــی: منظــور از اقتصــادی مقاومتــی رشــد اقتصاد 
در کنــار کاهــش آســیب پذیــری آن اســت. در واقــع منظــور از 
اقتصــاد مقاومتــی کشــیدن حصــار نیســت بلکــه رشــد اقتصادی 
در کنــار تمــام تحریــم هــا اســت. فعــاالن اقتصــادی و شــرکت 
هــا بــا ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف و بــه کارگیری 
نیروهــای متخصــص عــالوه بــر توســعه شــهری ســبب اســتقالل 
ــز  ــم اســت، نی ــی کــه تحــت تحری کشــور از کاالهــای واردات

مــی شــوند.
سخن پایانی

هــدف از توســعه شــهرها پیــش بــردن یــک جامعــه شــهری بــه 
ســوی عدالــت اجتماعــی اســت. رســیدن بــه ایــن هــدف تنهــا 
بــا تکیــه بــر تــوان دولــت میســر نمــی شــود. عوامــل متعــددی 
ــد  ــه در بلن ــهرها چ ــعه ش ــای توس ــه ه ــع برنام ــد مان ــی توانن م
مــدت و چــه کوتــاه مــدت شــوند. آنچــه ســبب مرتفــع شــدن 
موانــع موجــود مــی شــود حضــور فعــال تمــام اقشــار جامعــه در 
برنامــه هــای توســعه شــهری اســت. همانطــور کــه گفتــه شــد 
اگــر هــر یــک از اقشــار جامعــه بــه وظایــف خــود آگاه باشــند 
و آنهــا را بــه درســتی انجــام دهنــد مــی تــوان انتظــار داشــت که 
مســیر توســعه شــهرها بــا ســرعت باالتــری طــی شــود. متاســفانه 
ــدم  ــی و ع ــی و فرهنگ ــکالت اجتماع ــزون مش ــش روزاف افزای
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای آنهــا ســبب شــده اســت برنامه 

هــای توســعه شــهرها عقــب بمانــد.
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الله افتخاری در گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

برای تحقق مسئولیت اجتماعی باید از ظرفیت 
زنان استفاده کرد

ــران  ــردم ته ــده م ــت. او نماین ــری اس ــام و رهب ــط ام ــروان خ ــه پی ــای جبه ــاری از اعض ــه افتخ دکترالل
ــی  ــوم قرآن ــرای عل ــود. وی دارای دکت ــم، هشــتم و نهــم مجلــس شــورای اســالمی ب در دوره هــای هفت
ــوره  ــی س ــای قرآن ــون کتاب ه ــاری همچ ــاری آث ــه افتخ ــت. از الل ــران اس ــگاه ته ــه اول از دانش ــا رتب ب
ــات  ــد و بررســی روای ــاب نق ــه و احــزاب(، کت ــوده )ســوره ممتحن ــان آزم ــان )ســوره نســاء(، زن ــور، زن ن
تفســیری باقریــن)ع(، ترجمــه کتــاب »لیتنــی کنــت اعلــم «تألیــف بنــت الهــدی صــدر و ۴۰ اثــر پژوهشــی 
در زمینه هــای قرآنــی، دینــی، تاریخــی، رجــال و حدیــث، وحــدت مذاهــب اســالمی، زنــان و خانــواده 
منتشــر شــده اســت. مطالعــه و تحقیقــات وی در موضوعــات حقــوق زنــان، الگــوی زن مســلمان و علــوم 
قرآنــی در ســمینارها و میزگردهــای تلویزیونــی از شــبکه های داخلــی و بــرون مــرزی مطــرح شده اســت.
بــه همیــن دلیــل رســانه مســئولیت اجتماعــی بــرای بررســی نقــش زنــان در تحقــق مســئولیت اجتماعــی با 

ایشــان گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.

*زنــان چگونــه مــی تواننــد در زمینــه 
تقویــت مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در 

جامعــه نقــش آفرینــی کننــد؟
ــود  ــه خ ــت جامع ــردان در سرنوش ــد م ــز مانن ــان نی زن
نقــش تعییــن کننــده ای دارنــد. بــه همیــن دلیل نیــز باید 
در مناســبات اجتماعــی احســاس مســئولیت کننــد و در 
ایــن زمینــه نیــز توانایــی هــای خــود را بــروز و ظهــور 
ــان نقــش  ــز زن ــر اســالم)ص( نی ــان پیامب ــد.در زم بدهن
ــی  ــتند و هنگام ــی داش ــبات اجتماع ــری در مناس موث
ــن  ــک زن در عی ــد ی ــی کردن ــاهده م ــر مش ــه پیامب ک
رســالت مــادری و همســری تــالش مــی کنــد در زمینــه 
ــا تشــویق ایشــان  اجتماعــی نیــز نقــش آفرینــی کنــد ب
مواجــه مــی شــدند. ایــن وضعیــت در شــرایط کنونــی 
ــاد  ــان در ابع ــئولیت زن ــود دارد و مس ــز وج ــه نی جامع
ــن  ــش تعیی ــی نق ــی و سیاس ــف اجتماعی،فرهنگ مختل
ــور  ــان در ام ــی زن ــئولیت اجتماع ــده ای دارد.مس کنن

ــتری  ــور بیش ــی تبل ــائل فرهنگ ــت و مس ــط زیس خیریه،محی
ــه نقــش  ــان جامع ــه زن ــن زمین ــا داشــته و در ای ــه م در جامع
پررنــگ تــری داشــته اند.زمینــه دیگری کــه زنان مســئولیت 
اجتماعــی خــود را نشــان می دهنــد در کارآفرینی و اشــتغال 
زایــی اســت کــه در ســال هــای اخیــر نقــش زنــان بیــش از 
ــان از  گذشــته بــوده اســت.واقعیت ایــن اســت برخــی از زن

1400پاییز 
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حقــوق واقعــی خــود بی خبرند.متاســفانه مــا شــاهد هســتیم 
کــه برخــی از بانــون رســیدن بــه حقــوق خــود را فقــط در 
ــد و گاهــی از ســر ناآگاهــی و خشــم و در  ــه می بینن مهری
ــد، در  ــار می کنن ــرم فش ــرد آن  را اه ــتباهات م ــل اش مقاب
ــد کــه اســالم از  حالی کــه زن در جامعــه امــروز بایــد بدان
او در رابطــه بــا جامعــه چــه می خواهد.بــه صــورت طبیعــی 
نقــش آفرینــی زنــان در زمینــه مســئولیت اجتماعــی همــراه 

بــا نقــاط قــوت و ضعــف بــوده اســت.
ــاهده  ــه مش ــن زمین ــی در ای ــاط ضعف ــه نق *چ

ــد؟ ــی کنی م
ــه  ــن نقــاط ضعــف مدیریــت ناکارآمــد در زمین مهــم تری
نظارت،حمایــت و هدایــت امــور زنــان اســت.عدم نظــارت 
ــح و کافــی ممکــن اســت پیامدهــای ناخوشــایندی  صحی
بــرای نقــش آفرینــی زنــان در زمینــه مســئولیت اجتماعــی 
خــود باشد.مســأله مهــم در ایــن زمینــه حمایــت زنــان برای 
ــن  ــه ای ــر چ ــت. ه ــود اس ــی خ ــئولیت اجتماع ــام مس انج
حمایــت هــا افزایــش داشــته باشــد به همــان میــزان کارآیی 
زنــان بــرای انجــام دادن مســئولیت اجتماعی خــود در زمینه 
هــای مختلــف افزایــش پیــدا مــی کند.زنــان ظرفیــت هــای 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــل در زمین ــوه و بالفع ــاالی بالق ب
دارنــد کــه بایــد از ایــن ظرفیــت هــا بــه ســود جامعــه وزنان 

اســتفاده کــرد. از نقطه نظــر اســالم زن و مــرد در چندین 
مــورد ویژ گی هــای مشــترکی دارنــد. اولیــن مــورد آن 
ــی کــه  ــدأ آفرینــش اســت. در برخــی از کتــب دین مب
ــه دوم  ــود درج ــده اند، زن را موج ــف ش ــار تحری دچ
ــرده  و  ــا را رد ک ــرآن این ه ــه ق ــی ک ــد، در حال می دانن
در آیــه 39 ســوره زمــر می فرمایــد: »َخلََقُکــْم مـِـْن نَْفــٍس 
ــاوی در  ــد آفرید«.تس ــی واح ــما را از نفس ــَدةٍ: ش َواِح
تعییــن حــق سرنوشــت، تســاوی در فراگیــری دانــش، 
تســاوی در دریافــت پــاداش الهــی، تســاوی در والیــت 
اجتماعــی زن و مــرد، تســاوی در بهره گیــری از تربیــت 
الهــی، تســاوی در عقــل و... را از دیگــر مــوارد بــر 
شــمرد کــه قــرآن کریــم بــه اشــاره کــرده اســت. ایــن 
مســائل نشــان مــی دهــد کــه مســئولیت اجتماعــی زنــان 
نیــز بــا مــردان برابــر اســت و بــه همــان میــزان که مــردان 
ــان  بایــد در عرصــه اجتماعــی نقــش آفرینــی کننــد زن

نیــز دارای چنیــن وظایفــی هســتند.
*بــرای پررنــگ کــردن نقــش زنــان در 

ــرد؟ ــد ک ــه بای ــی چ ــئولیت اجتماع مس
ــان حــق دخالــت در امــور اجتماعــی،  ــه زن در اســالم ب
سیاســی و فرهنگــی داده شــده اســت، امــا مشــروط بــه 
حفــظ عفــاف و پاکدامنــی و حریــم انســانیت. اســالم از 
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طرفــی بــا حضــور بی قیــد و شــرط زنــان در تمــام امــور 
و از بیــن رفتــن حریم هــای اخالقــی مخالفــت کــرده و 
از طــرف دیگــر بــرای فعالیت هــای ضــروری اجتماعــی 
بــا حفــظ عفــت مانعــی ایجــاد نکــرده اســت. بــا تغییــر 
ــالمی،  ــالب اس ــان انق ــه زن در جری ــبت ب ــرش نس نگ
زنــان توانســتند حضــور پررنگــی در عرصــه اجتماعــی 
ــر   ــوان رهب ــی)ره( به عن ــدا کنند.امام خمین ــی پی و سیاس
کبیــر انقــالب بــا عــدم پذیــرش نــگاه ســنتی نســبت بــه 
ــد  ــان از بن ــی زن ــه رهای ــو، زمین ــی ن ــاد نگرش زن و ایج
ــده  ــن ریشــه دوان باورهــای غلطــی کــه در ســاحت دی
بــود را مهیــا نمــود تــا زنــان بــا پی بــردن بــه ارزش واقعی 
ــای  ــود را در عرصه ه ــوه خ ــای بالق ــش توانایی ه خوی
مختلــف بــه خصــوص عرصــه مبــارزه بــه منصــه ظهــور 
ــی  ــئولیت اجتماع ــد مس ــث ش ــاق باع ــانند.این اتف برس
ــالب  ــروزی انق ــا پی ــدا کند.ب ــتری پی ــور بیش ــان تبل زن
ــد  ــا ح ــالمی ت ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــالمی، قان اس
ــردان  ــان و م ــرای زن ــری را ب ــای براب ــادی فرصت ه زی
ــاالی مملکتــی  ــرای ایفــای نقــش در مســئولیت های ب ب
در نظــر گرفــت. بنابرایــن بــا وجــود چنیــن نظــام حقــوق 
سیاســی و همچنین فرهنگ سیاســی مشــارکتی، شــرایط 
ــود را در  ــور خ ــد حض ــان بتوانن ــه زن ــت ک ــا گش مهی

ــی  ــه سیاس ــوص در عرص ــه خص ــف ب ــای مختل عرصه ه
بــه اثبــات برســانند. همــواره شــاهد بودیــم کــه در طــول 
انقــالب اســالمی در برخــی مــوارد حتــی زنــان جلوتــر از 
مــردان حرکــت کردنــد و در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــان و حضورشــان بســیار  ــر زن ــن انقــالب تاثی ــداوم ای و ت
چشــمگیر بــود و هســت و دلیــل آن چیــزی نیســت جــز 
ظرفیــت و شــخصیتی کــه اســالم بــرای زنــان قائــل اســت. 
ــی  ــورای عال ــن و ش ــه در تقنی ــدی ک ــاختارهای جدی س
سیاســت گذاری فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی، 
دولــت و غیــره کــه پــس از انقــالب اســالمی ایجــاد شــد 
فضایــی را ایجــاد کــرد تــا زنــان بتواننــد بــه فعالیت هــای 
ــد  مختلــف اجتماعــی سیاســی، فرهنگــی و غیــره بپردازن
در حالــی کــه پیــش از آن چنیــن چیــزی وجــود نداشــت، 
همچنیــن پــس از انقــالب شــاهد حضــور زنــان در 
دانشــگاه ها و مجامــع علمــی بودیــم کــه ایــن آمــار روز به 
روز در حــال افزایــش اســت. پســت های مدیریتــی بــدون 
نــگاه ابــزاری بــه زنــان بلکــه براســاس شایســتگی واگــذار 
می شــود و آنهــا در ســمت هایی چــون معاونــت ریاســت 
جمهــوری گرفتــه تــا مجلــس، وزارت خانه هــا و اســاتید 

ــتند. ــت هس دانشــگاه های کشــور مشــغول فعالی
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فریال مستوفی در گفت وگو با رسانه مسئولیت اجتماعی:

مسئولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری در 
شرکت ها تبدیل شود

فریــال مســتوفی تنهــا زن ایرانــی اســت کــه مالکیــت 
کــه  پــروژه ای  و  دارد  را  ایــران  معــدن  بزرگ تریــن 
ــر  ــزار نف ــرای ۱۰ ه ــرده، ب ــاز ک ــرداری از آن را آغ بهره ب
بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم شــغل ایجــاد می کنــد. 

ــا تحصیــالت فــوق لیســانس در رشــته  ــال مســتوفی ب فری
آمــار و اقتصــاد توانســته اســت بــا فعالیــت در 

ــادن  ــروه مع ــه در گ ــگ ک ــای هلدین ــرکت ه ش
ــه  و صنایعــی کــه ازمعــادن بدســت مــی آیــد، ب
ــگ  ــرکت هلدین ــن ش ــی ای ــر عامل ــمت مدی س

کــه درســال ۱۳۷۲ تاســیس شــده اســت، برســد.
ایشــان همچنیــن توانســته اســت عضــو هیات 

مدیــره اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن 

باشــد و در کمیســیون ســرمایه گــذاری اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن بســیار موثــر و کارآمــد 
عمــل کنــد. او عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی ایــران در 
دوره هفتــم و هشــتم نیــز بــوده اســت.به همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی نقــس مفهــوم 
ــئولیت  ــانه مس ــران رس ــای آن در ای ــش ه ــرکتی و چال ــت ش ــی در حاکمی ــئولیت اجتماع مس
اجتماعــی بــا ایــن کارآفریــن برجســته کشــور گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن 

ــد. گفــت وگــو را مــی خوانی

*نقــش مســئولیت اجتماعــی 
و کارهــا  تقویــت کســب  در 

چیســت؟
امــروزه  تأثیــر  شــرکت ها  بــر  جامعــه 
ــود  ــی ش ــی م ــی  تلق ــه  جهان  یک دغدغ
ــب  ــش  کس ــان  از  نق ــارات  ذینفع  و  انتظ
وکارهــا  در  جامعــه  در  حــال  افزایــش 
 اســت.  رهنمودهــا،  اصــول  و  قوانیــن 
 و  مقــررات  بــرای  رفتــار  شــرکتها  در 
ــا  ــش  تقاض ــال  افزای ــه  دنب ــز  ب ــه  نی  جامع
ــاره  ــخگویی  درب ــفافیت  و پاس ــرای  ش  ب
شــرکت  و   اثــرات  ایــن   عملیــات  

 عملیــات  بــر  جامعــه  در حــال  توســعه 
 اســت. مســئولیت  اجتماعــی  شــرکت  
بــه   مشــارکت  داوطلبانــه  شــرکت  بــرای 
 توســعه  پایــدار  فراســوی  الزام هــای 
 قانونــی  اشــاره  دارد  و روشــی  بــرای 
شــرکت  و   کاهــش  شــکاف  بیــن  
 انتظــارات  ذینفعــان  اســت.  رواج مفهــوم 
ــه  ــت ده ــه  هف ــی ب ــئولیت اجتماع مس
قبــل یعنــی دهــه  1950 میــالدی بــر مــی 
گــردد امــا ایــن مفهــوم هم چنــان در 
ــه طــور  ــال تکامـــل و نمــو اســت. ب حـ
ــر ان  ــی بیانگ ــئولیت اجتماع ــی مس کل

اســت کــه کســب وکارهــا دغدغه هــای 
اجتماعــی، زیســت محیطــی و اقتصــادی 
راهبردهــا،  فرهنــگ،  ارزشــها،  در  را 
تصمیم هــا و عملیــات شــرکت بــه طــور 
شــفاف یکپارچــه کرده و رویـــه هـــایی 
ــد  ــن کنن ــرکت تدوی ــرای ش ــری ب بهتـ
کــه منجــر بــه پاســخگویی شــرکت 
ــه  ــی ب ــده و از طرف ــا ش ــن حوزه  ه در ای
ــا  ــه و ب ــداوم یافت ــامانمند ت ــورت س ص

ــود. ــول نش ــار اف ــت دچ ــر مدیری تغیی
ــامل  ــی ش ــئولیت اجتماع  *مس

ــود؟ ــی ش ــتره ای م ــه گس چ
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مســئولیت اجتماعــی  گســتره وســیعی از فعالیــت هــا را 
شــامل مــی شــود  امــا مــی تــوان آن را در حــوزه هــای 

زیــر دســته بنــدی کــرد:
اهتمــام جهــت  ۱.مرتبــط  بــا  ســهام داران:  شــامل 
ــد  ــن رش ــهم و همچنی ــر س ــود و ارزش ه ــش س افزای

پایــدار و ســودآوری بلندمــدت اســت.
ــام  ــامل اهتم ــوزه ش ــن ح ــتریان: ای ــا  مش ــط  ب ۲. مرتب
ــادوام و  ــوالت ب ــد محص ــت، تولی ــت کیفی ــه مدیری ب
دوســتدار محیــط زیســت، نوآورانــه و ایمــن، مشــتری 

ــت. ــتمر  اس ــود مس ــداری و بهب م
ــای  ــردن فض ــامل مهیاک ــان:  ش ــا  کارکن ــط  ب ۳.  مرتب
ــرای  ــدان ب ــا کارمن ــادل ب ــار متع ــه و رفت کاری منصفان
ــب  ــه در قال ــره وری ک ــا و به ــت آنه ــش رضای افزای
ــه،  ــط کاری ایمــن و جــو منصفان فراهــم کــردن محی
در  کارمنــدان  مشــارکت  برانگیزاننــده،  شــرایط 
تصمیم گیری هــا و توجــه بــه خانــواده نمــود می یابــد.

۴.  مرتبــط  بــا  تأمیــن کننــدگان: شــامل  رعایــت 
مســئولیت در قبــال تأمیــن کننــدگان  که منجر بــه الزام 
ــدگان  ــداوم تأمین کنن ــی م ــه و ارزیاب ــاب آگاهان انتخ

ــرای شــرکت مــی شــود. ب
5.مرتبــط  بــا  محیــط زیســت: شــامل اقدامــات در 
جهــت حفاظــت از محیــط زیســت کــه در قالــب 
مدیریــت ضایعــات،  مدیریــت مصــرف انــرژی و 
اصــالح فرایندهــای تولیــدی نمــود مــی یابــد. شــرکت 
هــا نمــی تواننــد مســائل و مشــکالت محیطــی کــه در 
آن فعالیــت مــی کننــد را نادیــده بگیرنــد و عــالوه بــر 

حفاظــت  بــراي  اقدامــات 
زیســت  محیــط  ترمیــم  و 
و  درخــت  کاشــت  ماننــد 
حفــظ مراتــع و زمین هــاي 
و  جنــگل  و  کشــاورزي 
می تواننــد  اکوسیســتم، 
عملکــرد زیســت محیطــی 
از  جلوگیــري  بــا  را  خــود 
هــوا،  در  آلودگــی  نشــر 
ــه ضایعــات  ممانعــت از تخلی
در آب، مدیریــت پســماندها، 
ــع مــواد  ــا دف عــدم اســتفاده ی
شــیمیایی خطرنــاک و ســمی و ســایر هــاي آلودگــی ناشــی 

از فعالیــت خــود در طبیعــت بهبــود بخشــند.
6.  مرتبــط  بــا  جامعــه :  مســئولیت شــرکتها در قبــال  جامعــه و 
تــالش بــرای رفــع مســائل اجتماعی کــه در قالب مشــارکت 
در امــور خیریــه، کمــک بــه افــراد و گــروه هــای اجتماعــی 
ــای اجتماعــی و فرهنگــی  ــت از ســرمایه ه ــد، حمای نیازمن
نظیــر پشــتیبانی از فعالیتهــای هنــری، مــدارس، دانشــگاه هــا 
ــان  ــن در زم ــد. همچنی ــی یای ــای ورزشــی  نمــود م و تیمه
بحران هــای طبیعــی و غیرطبیعــی نظیــر ســیل، زلزلــه، آتــش 
ســوزی هــا و ... از شــرکتها انتظــار مــی رود نقــش مســئوالنه 

تــر و بیشــتری عهــده دار شــوند.
*پیشــرفت مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در 
کشــورهای توســعه یافتــه بــه چــه صــورت بــوده 

ــت؟ اس
طبــق تعریــف کمیســیون اروپا مســئولیت اجتماعی شــرکت 
بیانگــر تأثیرگــذاری آن بـــر جامعـــه اســـت، بــرای اجــرای 
ایــن مهــم، شـــرکت بایـــد ارتبـــاط تنگاتنگــی بــا ذینفعــان 
خــود برقــرار کــرده و  فرایندهایــی را بـــرای یکپارچـــه ازی 
ــت  ــی، زیس ــی، اخالق ــای اجتماع ــه ه ــات و دغدغ مالحظ
محیطــی، انســانی، حقــوق بشــری و مســائل مصــرف 
کننــدگان با عملیــات تجاری و راهبردهای کلیـــدی خـــود 
بــه کـــار گیـــرد. از طرفــی حاکمیــت  شــرکتی بــه معنــای 
ــازمان  ــک س ــوان ی ــه عن ــرکت ب ــه ش ــت ک ــتمی اس سیس
ــرای   ــرای تصمیم گیــری و اجــرای تصمیم هــای خــود و ب ب
پیگیــری اهــداف خــود از آن اســتفاده می کنــد. مســئولیت 
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ــن سیســتم در شــرکت  ــق ای اجتماعــی شــرکت از طری
ــن عامــل  ــد. حاکمیــت ســازمانی مهم تری توســعه می یاب
ــرای مســئولیت پذیری در  در توانمنــد کــردن شــرکت ب
ــای  ــا و فعالیت ه ــای تصمیم ه ــرات و پیامده ــال تاثی قب
آن و یکپارچــه کــردن ایــن نــوع مســئولیت در سراســر 
ــزم هــای رســمی و  شــرکت اســت کــه از طریــق مکانی
ــمی،  ــزم رس ــد. در مکانی ــی یاب ــان م ــمی جری ــر رس غی
ســاختار و فرآیندهــای رســمی و قانونــی ســازمان دخیــل 
اســت و در مکانیــزم غیررســمی، فرهنــگ و ارزش هــای 
ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــازمان م ــو س ــرکت و ج ش
ــاری  ــی در ج ــش مهم ــرکتی نق ــت ش ــن حاکمی بنابرای
ســازی مســئولیت اجتماعــی در شــرکت دارد و شــرکتها 
بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم نیازمنــد آن هســتند رویــه 

هــا و اقدامــات معینــی را در 
ــد. ــرار دهن دســتور کار ق

* بــرای نهادینــه کــردن 
مســئولیت  مفهــوم 
بایــد  چــه  اجتماعــی 

کــرد؟
انهــا  نخســت  قــدم  در   
بایــد  تعهــد بــه مســئولیت 
اســتراتژی  در  را  اجتماعــی 
ــرکت  ــداف کالن ش ــا و اه ه
متبلــور ســاخته و سیســتمی از 

مشــوق های اقتصــادی و غیــر اقتصــادی بــرای عمــل بــر 
اســاس مســئولیت اجتماعــی را در شــرکت را طراحــی 
ــی  ــری تمام ــرای درگی ــای الزم را ب ــوق ه ــد و مش کنن
ســطوح شــرکت در موضــوع مهــم  مســئولیت اجتماعــی 
ــا ان محیــط و جــو ســازمان  تــدارک ببیننــد. همزمــان ب
ــه مســئولیت اجتماعــی هماهنــگ  ــرای تعهــد ب ــز ب را نی
ســاخته و ان را پذیــرای ایــن نقــش ســازند. هــم چنیــن 
از  منابــع شــرکت اســتفاده بهینــه داشــته و بیــن نیازهــای 
ــد. در نهایــت  شــرکت و ذی نفعانــش تعــادل ایجــاد کن
ــاف  ــورد اجح ــوال م ــه معم ــی ک ــرای گروه های ــد  ب بای
ــه  منظــور  ــان و اقلیت هــا، ب قــرار مــی گیرنــد هماننــد زن
ــه فراهــم ســازد. ــر فرصــت عادالن احــراز مناصــب باالت

*گســترش مفهــوم مســئولیت اجتماعــی بــر 
ــش  ــه چال ــا چ ــران ب ــرکتی در ای ــت ش حاکمی

ــت؟ ــه اس ــی مواج های
ــادی   ــای اقتص ــر فض ــم ب ــاختار حاک ــل س ــه دلی ــران ب در ای
ــی- ــف اجتماع ــاد مختل ــت در ابع ــگ دول ــش پررن و نق
اقتصــادی، برخــی شــرکت هــا، انجــام فعالیتهــای مســئولیت 
اجتماعــی را خــارج از حیطــه خــود دانســته و ان را از 
وظایــف دولــت مــی داننــد. عــالوه بــر ایــن بخشــی دیگــر 
از کســب وکارهــا مســئولیت اجتماعــی را هزینه به حســاب 
آورده و فکــر می کننــد موجــب مصــرف منابــع و کاهــش 

ــا می شــود. ــی آنه ــوان رقابت ت
گســترش مســئولیت اجتماعــی در کســب وکارهای ایرانــی 
ــرد. از  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م ــی توان ــن وجــه م از چندی
ــتری در  ــش بیش ــد نق ــرف بای ــک ط ی
اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی داد و 
ــش  ــه نق ــد ک ــی ببینن ــا وقت ــرکت ه ش
دارنــد،  اقتصــاد  در  تــری  پررنــگ 
ــرده و  ــتری ک ــئولیت بیش ــاس مس احس
نقــش هــای مســئولیت اجتماعــی را 
پررنــگ تــر ایفــا مــی کننــد. از طــرف 
دیگــر برخــی از شــرکت هــا و ســازمان 
ــن حــوزه هــا  ــوز در ای ــی هن هــای دولت
ــه هنــوز  ــرای نمون ــد و ب ورود نکــرده ان
ــن  ــان در ای ــان و مراجع ــوق مخاطب حق
شــرکت هــا رعایــت نمی شــود. بنابرایــن خــود دولــت بایــد 
بــه عنوان کســی کــه بیشــترین ســهم را در اقتصــاد دارد باید 
وارد عمــل شــده و نقــش هــای مســئولیت اجتماعــی را در 
حکمرانــی شــرکتهای خــود جاری ســازد تــا به عنــوان الگو 
بــرای ســایر شــرکتها نیــز عمــل کنــد. از طرفــی بــه شــرکت 
هــای خصوصــی نیــز بایــد آمــوزش و اطــالع رســانی شــود 
تــا متوجــه شــوند اهتمــام بــه مســئولیت اجتماعــی مــی تواند 
ــه  موجــب مزیــت هــای رقابتــی بــرای آنهــا شــده و تنهــا ب
عنــوان هزینــه بــه آن نــگاه نکننــد. آنــان بایــد آگاه شــوند 
ــی  ــد و چالش ــه  رون ــل ب ــال تبدی ــدار در ح ــعه پای ــه  توس ک
مهــم در کســب وکارهــا  و  نقــش  آنهــا  در  جامعــه   اســت و 
 شــرکتها  بــرای  اثــرات  اعمــال  و  فعالیت هایشــان  بــر  محیط  و 

ــد. ــل کنن ــئوالنه  تر عم ــر  و  مس ــد متعهدت ــه  بای  جامع
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سیمین حمزه وند در گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

بزرگ ترین چالش های مسئولیت اجتماعی انجام 
آن به شکل سنتی است

بنیادکــودک از ســال 1373 در ایــران و آمریــکا فعالیــت 
ــه  ــک مؤسس ــه، ی ــت.این مؤسس ــاز کرده  اس ــود را آغ خ
خیریــه مردم نهــاد، غیردولتــی، غیرسیاســی، غیرانتفاعــی، 
ــاًل  ــردی کام ــه رویک ــت ک ــرزی اس ــی و فرام فرامذهب
ــه  ــتیابی ب ــه دس ــن مؤسس ــدف ای ــتانه دارد. ه انسان دوس
ایــن آرمــان اســت کــه »هیــچ دانش آمــوز بــا اســتعدادی 
بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی از تحصیــل و تــالش بــاز 
نماند.ایــن مؤسســه بــا دریافــت مجوزملــی از وزارت 
کشــور توانســت دامنــه ی فعالیــت خــود را بــه  بســیاری از 
اســتان ها بگســتراند و اینــک 36 نمایندگــی در شــهرهای 
مشــی موسســه خیریــه  دارد.خــط  مختلــف کشــور 
بنیادکــودک، همــواره بــر اهمیت بــه تحصیــل و آموزش 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــه ت ــن موسس ــت. ای ــوده اس ــتوار ب اس
ــد  ــوزان، از »نیازمن ــانی دانش آم ــت انس ــظ کرام ــا حف ب
پــروری«، پرهیــز و آن هــا را در ســاختن آینــده ای بــا 
چشــم اندازهای روشــن یــاری کنــد. بنیادکــودک یــک 
ســازمان غیــر انتفاعــی و غیردولتــی اســت و ایــن ویژگی، 

بخــش جدایی ناپذیــر خــط مشــی ایــن موسســه 
بــوده و خواهــد بــود و در هیــچ شــرایطی از هرگونــه 
اقدامــی کــه بــا ایــن ویژگــی مطابقت نداشــته باشــد، 
اســتقبال نخواهــد کــرد. البتــه همیــاران بنیادکــودک 
ــرام  ــر م ــا ه ــت و ب ــر ملی ــر، ه ــر قش ــد از ه می توانن
ــه  ــه هیچ گون ــا موسس ــند. ام ــی باش ــی و مذهب سیاس
اقــدام و یــا جهت گیــری، علیــه گــروه خاصــی 
ــادی  ــاری م ــه همی ــر گون ــت. ه ــد پذیرف را نخواه
ــا  ــرد ی ــک ف ــت نی ــه نی ــرام ب ــا احت ــز ب ــوی نی ــا معن ی
ســازمان ارائــه دهنــده کــه بــا هدفــی غیــر از کمــک 
بــه دانش آمــوزان کم برخــوردار باشــد، پذیرفتــه 
نخواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل وبــرای بررســی 
ــق  ــتای تحق ــودک در راس ــاد ک ــای بنی ــت ه فعالی
مســئولیت اجتماعی،رســانه مســئولیت اجتماعــی 
بــا ســیمین حمــزه وند....بنیــاد کــوک گفــت وگــو 
کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را 

ــد. مــی خوانی

*رابطــه مســئولیت اجتماعــی بــا امــور خیریــه 
چیســت؟چرا برخــی مســئولیت اجتماعــی را مترادف 
ــور  ــا آن تص ــور می کنند؟آی ــه تص ــور خیری ــا ام ب

ــت؟ ــح اس صحی
مســئولیت اجتماعــی و امــور خیریــه رابطــه بســیار نزدیکــی 
ــا یکدیگــر  ــدازه ای کــه گاهــی متــرادف ب ــه ان ــد. ب ــا هــم دارن ب
ــری  ــران ام ــی نیکــوکاری در ای ــه طــور کل ــد. ب ــه کار می رون ب
ــخ  ــه طــرق مختلــف در ادوار گوناگــون تاری ــن اســت و ب دیری
ــی  ــئولیت اجتماع ــه واژه مس ــت. اگرچ ــه اس ــی یافت ــران تجل ای
نســبت بــه امــور خیریــه مفهومــی نویــن اســت؛ امــا در معنــا انجام 
ــردی و  ــر و نیکــو برخاســته از مســئولیت اجتماعــی ف ــور خی ام
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گروهــی اســت. از آنجــا کــه دو واژه ی مســئول و اجتمــاع 
ــوه  ــوان وج ــس می ت ــد، پ ــکیل می ده ــارت را تش ــن عب ای
ــا  ــت. ب ــه یاف ــای خیرخواهان ــا فعالیت ه ــن آن ب مشــترکی بی
ایــن همــه تفاوت هایــی نیــز بیــن ایــن دو وجــود دارد. یعنــی 
ــه  ــور خیرخواهان ــای ام ــه معن ــی ب ــئولیت اجتماع ــاً مس الزام
ــط  ــه حفــظ محی ــون، کمــک ب ــروی از قان ــاًل پی نیســت. مث
ــی  ــه فیزیک ــظ فاصل ــی حف ــن آن یعن ــه روزتری ــت و ب زیس
ــق  ــا از مصادی ــروس کرون ــار وی ــری از انتش ــرای جلوگی ب
ــا و مفهــوم  مســئولیت اجتماعــی هســتند کــه خــارج از معن

نیکوکاری به کار می روند. 
ــانی  ــی در کمک رس ــئولیت اجتماع ــش مس *نق

ــل چیســت؟ ــرای تحصی ــه کــودکان ب ب
ــه از  ــز برگرفت ــه نی ــور خیری ــد ام ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
ــه عبــارت دیگــر حمایــت از  مســئولیت اجتماعــی اســت. ب
تحصیــل دانش آمــوزان مســتلزم بینــش، فهــم و خــردی 
اســت کــه از مســئولیت اجتماعــی افــراد و شــرکت ها 
ناشــی می شــود. تمــام همیــاران بنیادکــودک در حمایــت از 
تحصیــل دانش آمــوزان بورســیه یــک نقطــه اشــتراک دارند 
ــتعداد  ــا اس ــوزان ب ــل دانش آم ــه تحصی ــه ادام و آن دغدغ
کم برخــوردار اســت و ایــن دغدغــه خــود برگرفتــه از 

ــت. ــی آنهاس ــئولیت اجتماع مس
*در ایــن زمینــه چــه موانــع و چالش هایــی 

وجــود دارد؟
یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای مســئولیت اجتماعــی 
انجــام آن بــه شــکل ســنتی اســت. یعنــی افــراد و شــرکت ها 
بــه صــورت خودجــوش در ایــن زمینــه ورود و فعالیــت 
ــت؛  ــر اس ــل تقدی ــر قاب ــن ام ــت ای ــه ماهی ــد. اگرچ می کنن
امــا ممکــن اســت بــه انــدازه ای کــه انــرژی صــرف و هزینــه 
ــرای ایفــای  ــوان ب ــا می ت می شــود، نتیجــه بخــش نباشــد. ام
بهتــر مســئولیت اجتماعــی آن را برون ســپاری کــرد. بــه 
ــی  ــه ی تحصیل ــازمانی دغدغ ــا س ــرد ی ــر ف ــال اگ ــوان مث عن
ــندیده   ــوردار را دارد، پس ــق کم برخ ــوزان در مناط دانش آم

ــه  ــا ارائ ــه جــای ســاخت مدرســه در آن مناطــق و ی اســت ب
کمــک هــای فــردی و... بــا حمایــت از موسســات مردم نهــاد 
ــب  ــد و صاح ــت کرده ان ــال ها فعالی ــه س ــن زمین ــه در ای ک
را دو چنــدان  اندیشــه اند، کمک هــای خــود  و  تجربــه 

ــد. اثربخــش کنن
ــئولیت  ــق مس ــتای تحق ــودک در راس *بنیادک
اجتماعــی چــه فعالیت هایــی انجــام داده اســت؟

بنیادکــودک طــی 26 ســال فعالیــت انسان دوســتانه ی خــود 
تنهــا یــک مأموریــت را در دســتور کار خود قــرار داده و آن 
حمایــت از دانش آمــوزان بــا اســتعداد کم برخــوردار اســت. 
ــن موسســه مســتقیم و غیرمســتقیم در  ــای ای ــام فعالیت ه تم
صــورت  دانش آمــوزان  تحصیلــی  حمایــت  راســتای 
می پذیــرد. از حمایــت مالــی جهــت ادامــه ی تحصیــل 
ــان  ــی خانواده هایش ــاج زندگ ــن مایحت ــا تأمی ــه ت ــا گرفت آنه
ــا را همــوار می ســازد.  ــل آنه ــه تحصی کــه غیرمســتقیم ادام
ایــن امــر تنهــا بــا تحقــق مســئولیت اجتماعــی هــزاران همیــار 
ــر  ــودک امکان پذی ــی بنیادک ــی و حقوق ــش حقیق نیک اندی

اســت.
*آیــا بنیادکــودک بــه خوبــی از طــرف نهادهای 
ــه  ــه چ ــن زمین ــود؟در ای ــت می ش ــی حمای دولت

ــود دارد؟ ــی وج چالش های
ــت  ــی اس ــاد، مردم ــات مردم نه ــی ذات موسس ــور کل ــه ط ب
ــه  ــد. بلک ــت کنن ــی دریاف ــای دولت ــت کمک ه ــرار نیس و ق
NGOهــا در بخش هایــی کــه بــه هــر دلیلــی کمتــر بــه آنهــا 
ــه  ــی ب ــای مردم ــا حمایت ه توجــه شــده وارد می شــوند و ب
ترمیــم آن می پردازنــد. مثــاًل بنیادکــودک بــه عنــوان یــک 
موسســه مردم نهــاد بــه بخشــی از جامعــه کــه ممکن اســت از 
تحصیــل بــاز بمانــد کمــک می کنــد. بنابرایــن کمک هــای 
ــته  ــش برخاس ــه از نام ــور ک ــاد همان ط ــات مردم نه موسس
اســت از جانــب مــردم تأمیــن می شــود. ذاتــاً کمــک دولــت 
بــه یــک ســازمان مردم نهــاد دچــار تناقــض معنایــی اســت و 
ایــن تناقــض ممکــن اســت ســبب شــود رســالت آن ســازمان 

بــه درســتی انجــام نگیــرد. 
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ســید رضــا اکرمــی در گفــت وگــو 
با»رســانه مســئولیت اجتماعی«:

شدن  گران  از  جلوگیری 
کاالهای اساسی مسئولیت 

اجتماعی است
ــورای  ــس ش ــی رئی ــا اکرم ــید رض ــالم س ــت االس حج
فرهنگــی نهــاد ریاســت جمهــوری، مشــاور عالــی وزیــر 
کشــور در امــور روحانیــت و نماینــده پنــج دوره مجلــس 
شــورای اسالمی اســت. برای بررســی وضعیت مسئولیت 
ــکالت  ــدید مش ــا و تش ــران ه ــرایط بح ــی در ش اجتماع
در کشور»رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا ایشــان گفــت 
ــد  ــی معتق ــالم اکرم ــت االس ــت. حج ــرده اس ــو ک وگ
ــی  ــای اساس ــدن کااله ــران ش ــری از گ ــت:» جلوگی اس
یــک مســئولیت اجتماعــی اســت.اگر قــرار اســت جلوی 
گرانــی را هــم بگیریــم بایــد اراده کافی در بین مســئوالن  
وجــود داشــته باشــد. بایــد مشــخص شــود چــرا برخــی 
کاالهــا بــه یکبــاره قیمــت نجومــی پیــدا مــی کنــد و چــه 
ــوان  ــه عن ــود دارد. ب ــرده وج ــت پ ــی در پش ــت های دس
مثــال چــرا بــه یــک بــاره قیمــت خــودرو در کشــور بــه 
ــد و مناســبات اقتصــادی  ــی کن ــدا م ــش پی شــدت افزای
ــن مســائل  ــل ای ــد دلی ــزد. بای ــی ری ــم م ــه ه ــه را ب جامع
ــه شــود«. در  ــردم ارائ ــه م ــج آن ب مشــخص شــود و نتای

ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد.
ــران  ــان بح ــد در زم ــی بای ــئولیت اجتماع *مس
هــا و تشــدید مشــکالت خــود را نشــان دهد.آیــا 
بــرای بهبــود مشــکالت کنونــی جامعــه مســئولیت 

ــود دارد؟ ــی وج اجتماع
بایــد از وضعیتــی کــه امــروز در کشــور رخ داده نگــران بــود 
ــم  ــی مه ــرایط کنون ــرد.در ش ــدا ک ــل پی ــرای آن راه ح و ب
تریــن مشــکل مــردم جامعــه دغدغــه هــای معیشــتی مــردم 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت جامعــه بــه شــکلی 
ــرای  ــه دارد ب ــلیقه ای ک ــاس س ــردی براس ــر ف ــه ه ــده ک ش

دیگــران تعییــن تکلیــف مــی کنــد و اجنــاس را گــران مــی 
کند.ایــن رفتــار برخــالف مســئولیت اجتماعی اســت.هنگامی 
ــم  ــرار ندادی ــه ق ــورد توج ــه را م ــای جامع ــت ه ــه واقعی ک
حتــی اگــر بهتریــن قانــون هــم نوشــته شــود وضعیــت تغییری 
نخواهــد کرد.امــروز مــا در وضعیــت جنــگ اقتصــادی قــرار 
داریــم و بــه همیــن دلیــل بایــد مســئولیت بیشــتری نســبت بــه 
هــم نوعــان خــود داشــته باشــیم. مــا بایــد در مرحلــه نخســت 
بــه ظرفیــت هــا و توانایــی هــای داخلــی خودمــان تکیــه کنیم 
ــورهایی  ــا در کش ــت ه ــر سیاس ــه تغیی ــد ب ــه بع و در مرحل

ماننــد آمریــکا توجــه کنیم.هنگامــی کــه مــا در ســال 
گذشــته در حــدود هجــده میلیــون تــن مــواد 

دورریــز داشــته ایــم چگونــه مــی توانیم 

به 
از  بیــرون 

داشــته  نــگاه  کشــور 
باشــیم.در زمینــه مصــرف نیــز مــا در وضعیت مناســبی قــرار نداریم 
و نســبت بــه کشــورهای دیگــر جهــان مصــرف زیادتــری داریــم.
تشــدید مصــرف گرایــی یکــی از موضوعــات مهمــی اســت کــه 
برخــالف مســئولیت اجتماعــی اســت.ما نمــی توانیــم شــعار  مرگ 
برآمریــکا بدهیــم امــا میــزان وارداتمــان روز بــه روز افزایــش پیــدا 

ــم. ــر بدهی ــار و سیاســت هــای خــود را تغیی ــد رفت ــا بای کند.م
ــه مــی تــوان در چنیــن شــرایطی مســئولیت  *چگون

اجتماعــی را تقویــت کــرد؟
مــا در کشــور دارای ظرفیــت هــای زیــادی هســتیم و ایــن ظرفیــت 
هــا حتــی در شــرایط کرونــا نیــز وجــود دارد.در شــرایط کنونــی 
ــه  ــا مالیــات و صــادارات غیــر نفتــی ب مــا مــی توانیــم کشــور را ب
صــورت عالمانــه اداره کنیــم.از ســوی دیگــر بایــد جلوی بســیاری 
ــم قاچــاق در  ــم و اجــازه ندهی ــر ضــروری را بگیری از واردات غی
ــور  ــول کش ــد.واحد پ ــذار باش ــور تأثیرگ ــادی کش ــتم اقتص سیس
ریــال اســت نــه دالر. کســی نبایــد بــه بهانــه افزایــش قیمــت دالر 
ــه مــردم گــران بفروشــد. جلوگیــری از گــران شــدن  کاالهــا را ب
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ــت.اگر  ــی اس ــئولیت اجتماع ــک مس ــی ی ــای اساس کااله
قــرار اســت جلــوی گرانی را هــم بگیریــم بایــد اراده کافی 
ــخص  ــد مش ــد. بای ــته باش ــود داش ــئوالن  وج ــن مس در بی
شــود چــرا برخــی کاالهــا بــه یکبــاره قیمــت نجومــی پیــدا 
ــود  ــرده وج ــت پ ــی در پش ــت های ــه دس ــد و چ ــی کن م
دارد. بــه عنــوان مثــال چــرا بــه یــک بــاره قیمــت خــودرو 
در کشــور بــه شــدت افزایــش پیــدا مــی کنــد و مناســبات 
ــن  ــل ای ــد دلی ــزد. بای ــه هــم مــی ری ــه را ب اقتصــادی جامع
مســائل مشــخص شــود و نتایــج آن بــه مــردم ارائــه شــود.
بــدون شــک یکــی از دلیــل اصلــی ایــن اتفاقــات انحصــار 
گرایــی اســت. بــه عنــوان مثــال چــرا تنهــا ایــران خــودرو 
بایــد در کشــور خــودرو تولیــد کنــد؟ چــرا شــرایط بــرای 
ــی  ــود نم ــه وج ــر  ب ــای دیگ ــش ه ــودرو در بخ ــد خ تولی
آید؟چــرا صــداو ســیما بایــد دولتــی باشــد تــا تنهــا یــک 
گــروه خــاص بتواننــد دغدغــه هــای خــود را مطــرح 
ــه  ــت ب ــکل گرف ــگاه آزاد ش ــه دانش ــی ک ــرا زمان کنند؟چ
ســمتی حرکــت نکردیــم کــه صداوســیما نیــز آزاد شــود 
ــه  ــد دغدغ ــی بتوانن ــری وسیاس ــای فک ــروه ه ــه گ و هم
ــه  ــرح کنند؟هم ــیما مط ــق صداوس ــود را از طری ــای خ ه
ایــن مســائل بــه اراده مــا بســتگی دارد کــه در چــه مســیری 
قــدم برداریم.اگــر قــرار بــه فرافکنــی باشــد در ســال هــای 
گذشــته ایــن اتفــاق رخ داده و بــه شــکلی هــای مختلــف 

ــه اســت. فرافکنــی صــورت گرفت

ــی  ــه کمک ــی چ ــئولیت اجتماع ــما مس ــر ش ــه نظ *ب
مــی توانســت بــه دغدغــه هــای معیشــتی مــردم در 

ــد؟ ــم کن دوران تحری
ــه آنهــا  اگــر توانایــی هــای داخلــی خــود را افزایــش بدهیــم و ب
تکیــه کنیــم هیــچ کشــوری در جهــان نمــی توانــد مــا را تحــت 
فشــار قــرار دهد.اگــر مــا زیــر پــای خــود را محکــم کنیــم مــی 
توانیــم در مقابــل هــر کشــور و رییــس جمهــوری از منافــع خــود 
دفــاع کنیــم در غیــر ایــن صــورت بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه 
خواهیــم شــد. نکتــه دیگــر اینکــه ما در کشــور بــا چالــش بزرگ 
فرافکنــی مســئوالن مواجــه هســتیم کــه تاکنــون نیــز مرتفع نشــده 
اســت.به عنــوان مثــال هنگامــی کــه قیمــت یــک کاال افزایــش 
پیــدا مــی کنــد مســئولیت اجتماعــی ایجــاب مــی کنــد مســئوالن 
ــی  ــن در حال ــند. ای ــردن آن باش ــع ک ــل و مرتف ــال دالی ــه دنب ب
ــه آن  ــا عرض ــه آی ــت ک ــل آن نیس ــال دلی ــه دنب ــی ب ــت کس اس
ــا اینکــه برخــی افــراد ســودجویی  کاال کاهــش پیــدا کــرده و ی
مــی کننــد.از ســوی دیگــر بــا بــالی مصــرف زدگــی و مصــرف 
گرایــی در کشــور مواجــه هســتیم. برخــی از افــراد و خانــواده هــا 
در مصــرف کاالهــا اســراف مــی کننــد. ایــن اســراف در زمینــه 
هــای مختلــف نیــز وجــود دارد.در چنیــن شــرایطی مســئوالن نیــز 
فرافکنــی مــی کننــد و بــه جــای اینکــه بــه دنبــال راه حــل باشــند 
یکدیگــر را مقصــر معرفــی مــی کنند.قانــون بایــد در ایــن زمینــه 
فصــل الخطــاب باشــد. همــه مســئوالن بایــد براســاس قانــون عمل 
کننــد.در چنیــن شــرایطی اســت کــه مــی تــوان به حل مشــکالت 
ــف  ــکالت مختل ــا مش ــور ب ــروز کش ــود. ام ــدوار ب ــور امی کش
داخلــی و خارجــی مواجــه اســت. بــه همیــن دلیــل مســئوالن باید 
بیــش از آنکــه بــه دنبــال فرافکنــی و متهم کــردن یکدیگر باشــند 
بــا وحــدت رویــه عمــل کننــد تــا ایــن مشــکالت کاهــش پیــدا 
کنــد. بــا گفتــار درمانــی و شــعاردرمانی مشــکالت کشــور حــل 
نمــی شــود. مشــکالت کشــور نیــاز بــه عمــل درمانــی دارد.امروز 
مهــم تریــن مشــکالت مــردم کشــور مســائل اقتصــادی اســت. در 
مرحلــه نخســت بایــد مشــکالت معیشــتی مــردم را بــه دو قســمت 
ــه مشــکالت خارجــی  ــوط ب تقســیم کــرد. بخــش نخســت مرب
ــاز مــی گــردد  ــه واردات و صــادارت ب ــز ب ــأ نی اســت کــه عمدت
و بخــش دوم نیــز بــه ســو مدیریــت هــای داخــل کشــور ارتبــاط 
ــرد  ــه رویک ــتی را ب ــکالت معیش ــه مش ــد هم ــی کند.نبای ــدا م پی
سیاســت خارجــی کشــور گــره زد و بلکــه بایــد واقــع بینانــه بــه 
قضیــه نــگاه کــرد. مــا باید ایــن نکتــه را بپذیریــم کــه در درون 
کشــور اســتعدادها و ظرفیــت هــای زیــادی وجــود 
دارد کــه هنــوز نتوانســته ایــم بــه خوبــی از آنهــا 

اســتفاده کنیــم.



دکتر صادقی دبیر مجمع خیرین سالمت کشور در گفت وگو 
با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

مشوق های مسئولیت اجتماعی در کشور 
قانون مند نشده اند

در هــزاره ســوم، حضــور و ظهــور ســالمت و شــادابی در 
زندگــی مــردم از طریــق مشــارکت و تــالش تــک تــک 
شــهروندان و در مســیر توســعه پایــدار محقــق مــی شــود؛ 
ایــن حرکــت امــا شــکل نمــی گیــرد مگــر در چارچوب 
تشــکیل ســازمان هــای مــردم نهــاد. البتــه وظیفــه ســنگین 
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــازی بس ــم س ــا در فراه ــت ه دول
ــرورش انســان ســالم  ــز پ ــن ســازمان هــا و نی تاســیس ای
غیــر قابــل چشــم پوشــی اســت و تحقــق جامعــه ی ســالم 
تنهــا بــا مشــارکت ســاختارمند مــردم امــکان پذیرخواهد 
ــه عنــوان یــک  ــود. مجمــع خیریــن ســالمت کشــور ب ب
ــای  ــت ه ــه فعالی ــی باشــد و کلی ــاد م ــردم نه ســازمان م
آن غیرسیاســی، غیرانتفاعــی و غیردولتــی بــوده و در 
ــا رعایــت کامــل قوانیــن  موضــوع بهداشــت و درمــان ب
ــی  ــت م ــران ، فعالی ــالمی ای ــوری اس ــررات جمه و مق
نمایــد و مطابــق اساســنامه مربوطــه اداره مــی شود.ســتاد 
اصلــی مجمــع خیریــن ســالمت کشــور در تهــران بــوده 
و در تمامــی اســتان هــا و تعــدادی از شهرســتان هــا کــه 
دارای دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی مــی باشــند 
ــای  ــتان ه ــی از شهرس ــته و در برخ ــی داش ــعبه اصل ، ش
فاقــد دانشــگاه یــا دانشــکده علــوم پزشــکی دارای دفتــر 
ــئولیت  ــش مس ــی نق ــد.برای بررس ــی باش ــی م نمایندگ
ــن  ــع خیری ــای مجم ــه ه ــداف و برنام ــی در اه اجتماع
ــر  ــا دکت ســالمت کشور»رســانه مســئولیت اجتماعــی« ب
ــن مجمــع گفــت وگــو کــرده کــه در  ــر ای ــی دبی صادق

ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد. 

*مجمــع خیریــن ســالمت کشــور چــه اهدافی در 
راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعی را در دســتور 

کار خــود قــرار داده انــد؟
کســانی در مجمــع خیریــن ســالمت کشــور فعالیت مــی کنند 
کــه بیشــتر بــه دنبــال کارهــای عــام المنفعــه هســتند.اغلب ایــن 
افــراد بــه دنبــال شــهرت نیســتند و هــدف اصلــی آنهــا خدمت 
ــه مــردم اســت.گروه دیگــر مشــاوران و داوطلبانــی  رســانی ب
ــرف  ــود را ص ــت خ ــی از وق ــش های ــه بخ ــه ک ــتند ک هس
کارهــای عــام المنفعــه مــی کنند.بــا ایــن وجــود مســأله ای که 
در کشــور مــا مغفــول مانده حوزه مشــارکت شــرکت هاســت 
کــه مــا آن را بــه عنــوان مســئولیت اجتماعــی مــی شناســیم.در 
حــوزه مســائل ســالمت محــور ســال هاســت کــه بــا خیریــن 
ســنتی مواجــه هســتیم کــه در طــول ایــن ســال هــا خدمــات 
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ارزنــده ای بــه سیســتم ســالمت کشــور ارائــه کــرده اند.با 
ایــن وجــود مــا در بحــران کرونــا بــا چالــش هــای جــدی 
و عمیقــی مواجــه شــدیم.در چنیــن شــرایطی ضــرورت 
ــائل  ــت از مس ــرای حمای ــف ب ــای مختل ــور نهاده حض
مرتبــط بــا ســالمت کشــور وجــود دارد.بــه همیــن دلیــل 
مــا دفتــر و واحــد مشــارکت اجتماعــی شــرکت هــا را در 
مجمــع خیریــن ســالمت کشــور تأســیس کردیــم. هدف 
از تأســیس ایــن دفتــر نیــز جلــب مشــارکت شــرکت هــا 
و بنــگاه هــای اقتصــادی اســت.در مــاه هــای گذشــته ایــن 
رویکــرد آغــاز شــده اســت و خوشــبختانه بــا نتایــج مثبتی 
نیــز همــراه بــوده اســت.در ایــن زمینــه مــا بــا کارشناســان 
مختلــف در زمینــه مشــارکت هــای اجتماعــی و اقتصادی 
ــک  ــه ی ــت ب ــم و در نهای ــری کردی ــورت و همفک مش
مجموعــه ســاختارمند و نظــام منــد دســت پیــدا کردیــم.

*مجمــع خیریــن ســالمت کشــور بــرای 
جلــب مشــارکت بنــگاه هــای اقتصــادی چــه 

ــی دارد؟ ــه های برنام
ایــن مقولــه به شــکلی نیســت که ما با آن آشــنایی نداشــته 
باشیم.مشــارکت شــرکت هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی بــه 
عنــوان یــک مفهــوم در فرهنــگ مــا جایــگاه دارد.برخــی 
از خیریــن کــه بــه سیســتم ســالمت کشــور خدمــت مــی 

کننــد از جملــه فعــاالن حــوزه اقتصــادی هســتند.البته ایــن افراد 
در راســتای مشــارکت اجتماعــی شــرکت هــا فعالیــت نداشــته 
و بیشــتر در قالــب خیریــن با سیســتم ســالمت کشــور همکاری 
داشــته اند.واقعیــت ایــن اســت کــه مشــارکت شــرکت هــا در 
حــوزه ســالمت یــک فعالیت»بــرد- بــرد« اســت و کســی کــه 
بــه عنــوان فعــال اقتصــادی در مشــارکت هــای اجتماعــی ورود 
ــی  ــه هــدف خــود ســود م ــه جامع ــا ب ــه تنه ــد ن ــی کن ــدا م پی
رســاند و فعالیــت هــای ســالمت محــور را جلــو مــی برد،بلکــه 
بــه صــورت فــردی نیــز ســود مــی برد.ایــن ســود مــادی نیســت 
و بلکــه معنــوی اســت و عــالوه براینکــه ســبب محبوبیــت افراد 
در ســطح جامعــه مــی شــود ایــن امــکان را  دارد کــه از فعالیــت 
هــای تبلیغاتــی نیــز بهــره منــد شــود.تفاوت عمــده ای کــه مــا 
ــا و حــوزه ســنتی  در حــوزه مشــارکت اجتماعــی شــرکت ه
خیریــن داریــم منفعتــی اســت کــه شــرکت هــا از مشــارکت 
اجتماعــی در امــور خیریــه مــی برنــد.در چنیــن شــرایطی هــم 
کار خیرخواهانــه انجــام مــی شــود و هــم مقبولیــت و محبوبیت 
ــه  ــدا مــی کند.مــا ب شــرکت هــا در ســطح جامعــه افزایــش پی
ــا را در  ــرکت ه ــارکت ش ــزان مش ــه می ــتیم ک ــن هس ــال ای دنب
امــور خیریــه بیشــتر کنیــم و بــه ایــن وســیله کمــک بیشــتری به 

سیســتم ســالمت کشــور انجــام بدهیــم.

*در ایــن زمینــه چــه موانــع و چالــش هایــی پیــش 

1400پاییز 



زمستان ۹۹

31

روی خــود و سیســتم ســالمت کشــور مشــاهده 
مــی کنیــد؟

ــرح  ــام ط ــه ن ــی را ب ــه طرح ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــا ب م
ــه دهیم.مهــم تریــن مشــکلی کــه   ــه مجلــس ارائ مشــوق ب
مــا در زمینــه مشــارکت و مســئولیت اجتماعــی داریــم 
ایــن اســت کــه مشــوق هــا در کشــور قانــون منــد و نظــام 
ــه  ــن زمین ــد نشــده اند.چالــش مهــم دیگــری کــه در ای من
وجــود دارد ایــن اســت کــه گــزارش هــا دربــاره مســئولیت 
اجتماعــی هنــوز در کشــور نهادینــه نشــده و شــرکت هــای 
ــئولیت  ــه مس ــود در زمین ــرد خ ــزارش عملک ــف گ مختل
ــی  ــزارش نم ــه گ ــی جامع ــکار عموم ــه اف ــی را ب اجتماع
کنند.شــرایط بــه شــکلی اســت کــه بســیاری از بنــگاه هــای 
اقتصــادی مــا هنوز بــا مفهــوم مســئولیت اجتماعی آشــنایی 
کافــی ندارند.بــه همیــن دلیــل ما دو مســیر پیــش روی خود 
مــی بینیــم. مســیر نخســت اینکــه بنــگاه هــا و شــرکت های 
ــن  ــن مفهــوم آشــنا شــوند و مســیر دوم ای ــا ای اقتصــادی ب
اســت کــه از دولــت بخواهیــم مســیرهایی را بــرای تحقــق 

مســئولیت اجتماعــی در کشــور طراحــی کند.مــا بایــد 
تــالش کنیــم سیســتم هــای انگیزشــی را از طریــق دولــت 
ــزه کافــی  ــا از انگی ــم ت ــرای فعــاالن اقتصــادی فعــال کنی ب
ــوردار  ــی برخ ــارکت اجتماع ــه مش ــه عرص ــرای ورود ب ب
باشــند.باید شــرایطی را طراحــی کــرد کــه شــرکت هــا در 
مشــارکت اجتماعــی خــود تنهــا بــه دنبــال اهــداف تبلیغاتی 
نباشــند و بلکــه امتیازاتــی بــه آنهــا تعلــق بگیــرد تــا مشــوق 
هــای الزم بــرای حضــور در مشــارکت هــای اجتماعــی را 

بــه دســت بیاورنــد.
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پایان پنجمیــن کنفرانس ملی فرهنگ ســازمانی با 
اعطای جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت

پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد مدیریت بحران، با قرائت 
بیانیه پایانی و اعالم جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت به کار خود پایان داد.

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی، 
فرهنــگ  ملــی  کنفرانــس  پنجمیــن 
ســازمانی بــا رویکــرد مدیریــت بحــران 
در حالــی روزگذشــته بــه کار خود پایان 
داد کــه در ابتــدا دکتــر مجیــد قاســمی، 
رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن مدیریــت 
در ســخنرانی خــود بــه  تشــریح فرهنگ 
ســازمانی مقــاوم و مدیریــت بحــران 
ــدواری  ــراز امی ــد و اب ــازمانی پرداختن س
در  ســازمانی  فرهنــگ  کــه  کردنــد 
آینــده بــه جایــگاه واقعــی خــود در 

ــد. ــور برس ــطح کش س
تعریــف  بــه  اشــاره  ضمــن  ایشــان 
ــیس  ــدای تاس ــازمانی از ابت ــگ س فرهن
بانــک پاســارگارد، از اهمیــت ایــن مهم 

در بخــش هــای مختلــف ســخن گفتنــد 
و بــه نقــش فرهنــگ در ســازمان هــا  

ــد. ــاره نمودن اش
ــران در  ــت بح ــف مدیری ــا توصی وی ب
شــرایط حســاس بــه اهمیــت نیــروی 
انســانی در ســازمان هــای گوناگــون 
اشــاره کــرده و بــه تقویــت زیرســاخت 
ــران  ــم در بح ــن مه ــرای ای ــای الزم ب ه

ــد. ــد نمودن ــا تاکی ه
از  قاســمی در بخــش مهمــی  دکتــر 
ســخنرانی خــود بــه موضــوع بهــره وری 
در ســازمان هــا اشــاره نمــوده و بــه تاثیــر 
فرهنــگ ســازمانی بــر مدیریــت بحــران 
و همچنیــن فرهنــگ مقــاوم در شــرایط 

ــد. بحرانــی تاکیــد کردن

همچنیــن در ایــن روز ســخنرانی هایــی 
هــای  ســازمان  فرهنــگ  عنــوان  بــا 
امیدآفریــن توســط  جنــاب آقــای دکتــر 
ــی  ــات علم ــو هی ــلطانی )عض ــرج س ای
دانشــگاه آزاد اصفهــان(، چالــش هــای 
کارتیمــی در شــرایط بحــران توســط 
بــاران  رامبــد  دکتــر  آقــای  جنــاب 
ــت( و  ــاور مدیری ــت)مدرس و مش دوس
ــط  ــی توس ــانی فرهنگ ــری و پریش نابراب
جنــاب آقــای دکتــر علیرضــا کوشــکی 
ــات علمــی دانشــگاه  جهرمی)عضــو هی

ــت. ــام پذیرف ــی( انج ــه طباطبای عالم
دومیــن روز از پنجمیــن کنفرانــس ملــی 
فرهنــگ ســازمانی بــا رویکــرد مدیریت 
بحــران، بــا برگــزاری نشســت تخصصی 
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بــا موضــوع واقعیــت هــای فرهنــگ ســازمانی در نظــام 
ــه ریاســت ســرکارخانم دکتــر آذر صائمیــان  اداری ایــران ب
) دبیرعلمــی کنفرانــس ( و بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر 
عالءالدیــن رفیــع زاده )معــاون نوســازی اداری ســازمان امور 

اداری و اســتخدامی کشــور( بــه همــراه
جنــاب آقــای دکتــر محمــد هاشــمیه انارکــی) رئیــس امــور 
ــازمان  ــازمانی س ــگ س ــاء فرهن ــرد و ارتق ــت عملک مدیری

ــد. ــزار ش ــور( برگ ــتخدامی کش ــور اداری و اس ام
ــاه  ــه ای کوت ــان مقدم ــر صائمی ــدا دکت ــت ابت ــن نشس در ای
دربــاره دســتورالعمل نظــام مدیریــت توســعه فرهنــگ 
ســازمانی ابالغی از جانب ســازمان امور اداری و اســتخدامی 

ــد. ــان نمودن کشــور بی
ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه برگــزاری کنفرانــس هــای 
ــا مدیریــت در ســال هــای گذشــته، در خصــوص  مرتبــط ب
انقــالب صنعتــی چهــارم و تاثیــر مهــم فرهنگ در آن ســخن 
گفتنــد و ابــراز امیــدواری کردنــد فرهنــگ در تمامــی بخش 

هــای کشــور مــورد بررســی قــرار گیــرد.
نشســت  برگــزاری  بــه  اشــاره  دکتــر صائمیــان ضمــن 
ــن دوره  ــت در ای تخصصــی در راســتای آزمایشــگاه مدیری
ــوال  ــن س ــم، ای ــن مه ــندی از ای ــراز خرس ــس و اب از کنفران
را مطــرح نمودنــد کــه آیــا فرهنــگ مبتنــی بــر ایــن مســاله 

ــر. ــا خی ــت ی ــده اس ــی ش بررس
ــی اســت  ــگ، آســمان تمــام رخ دادهای ــد: فرهن وی افزودن
کــه درون ســازمان هــا و در محیــط ملــی و بیــن المللــی در 
حــوزه هــای مختلــف در حــال شــکل گیــری اســت و اگــر 
ایــن فضــا و حریــم تنفــس کشــیدن از مــا گرفتــه شــود، کار 
بســیار ســختی را در ادامــه خواهیــم داشــت و لــذا تاثیــر ایــن 

مهــم در تمــام بخــش هــا بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
ــه بیــان  ســپس دکتــر رفیــع زاده و دکتــر هاشــمیه انارکــی ب
ــازمانی  ــگ س ــر فرهن ــتای تاثی ــود در راس ــای خ ــدگاه ه دی
ــت توســعه  ــه اهمی ــه و ب در نظــام اداری کشــور ســخن گفت

ــد. ــاره نمودن ــائل اش ــام مس ــی در تم فرهنگ
پنجمیــن  از  روز  دومیــن  نشســت تخصصــی  دیگــر  در 
ــت  ــرد مدیری ــا رویک ــازمانی ب ــگ س ــی فرهن ــس مل کنفران
ریاســت  بــه  فرهنگ)ســازمانی(  حسابرســی  بحــران، 
ســرکارخانم دکتــر میتــرا آفتــاب آذری) مــدرس و مشــاور 
مدیریــت (، جنــاب آقــای دکتراربــاب ســلیمانی)رئیس 

ــاب  ــران( و جن ــه حســابداران رســمی ای ــره جامع ــات مدی هی
آقــای دکتــر ســعید تــرک زاده) نایــب رئیــس هیــات مدیــره 
ــران( برگــزار شــد  ــرکل جامعــه حســابداران رســمی ای و دبی
ــگ و  ــر فرهن ــز تاثی ــی و نی ــی حسابرس ــوع تخصص و موض
ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــاله م ــن مس ــی آن در ای چگون
ــرداری در شــرایط  ــز ســخنرانی اســتفاده از الگوب ــه نی در ادام
 Mann ــن ــن م ــر رابی ــای دکت ــاب آق ــط جن ــی توس بحران
ــازمانی  ــی س ــات تعال ــز تحقیق ــس مرک Robin. Dr، رئی
ــرای حاضریــن صــورت پذیرفــت  دانشــگاه مســی نیوزلنــد ب
و ســپس بیانیــه کنفرانــس توســط دکتــر آذر صائمیــان، دبیــر 
علمــی کنفرانــس ملــی فرهنــگ ســازمانی و جایزه مســئولیت 
اجتماعــی مدیریــت  قرائــت گردیــد و ســخنرانی پایانــی ایــن 
کنفرانــس بــا موضــوع تحــول دیجیتــال و فرهنــگ ســازمانی 
ــاون  ــاء )مع ــح اولی ــد صال ــر محم ــای دکت ــاب آق ــط جن توس
محتــرم وزیــر نیــرو در امــور تحقیقــات و منابــع انســانی( انجام 

شــد.
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دکتر ساالری:

در آستانه ورود به قرن جدید دارای یک رسالت 
تاریخی هستیم

پاســخ  و  پذیــری  مســئولیت  نــگاه 
بیــن  در  کنونــی  مقطــع  در  گویــی 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــور کاه ــران کش مدی
اســت.بنده معتقــدم بخــش مهمــی از 
ــا  ــهرهای م ــور و ش ــای کش ــش ه چال
بــه مولفــه هــای مهــم بســتگی دارد کــه 
یکــی از مهــم تریــن آنهــا فقــدان نــگاه 
ــی در  ــخ گوی ــری و پاس ــئولیت پذی مس
ــم  ــد بپذیری ــت.ما بای ــران اس ــن مدی بی
کــه ســی درصــد منطقــه بیســت و یــک 
ــع است.خوشــبختانه  شــهر تهــران صنای
نــگاه مســئوالن شــهرداری ایــن منطقــه 
ــت  ــک فرص ــوان ی ــه عن ــت ب ــه صنع ب

ــم کــه ســکونت  ــد بپذیری ــا بای اســت. م
پــس از صنعــت در ایــن منطقــه بــه 
وجــود آمــده اســت.این در حالــی اســت 
کــه بایــد بــه ایــن ســکونت ده درصــدی 
همــراه بــا تکریــم و احتــرام نــگاه کنیم و 
تــالش کنیــم مشــکالتش را حــل کنیــم.

اگــر مــا صنعــت را نپذیریــم و صنعــت را 
ــدی  ــلبی و تهدی ــی و س ــی منف ــا نگاه ب
نــگاه کنیــم مشــکل شــهروندانی کــه در 
ایــن منطقــه ســکونت دارنــد یــا بــه ایــن 
منطقــه ســفر مــی کننــد را نمــی توانیــم 
حــل کنیم.ایــده شــهر مــوزه صنعــت 
ایــده ای اســت کــه در مدیریــت کشــور 

مغفــول مانــده اســت.این مشــکل در 
ــوز  ــود دارد و هن ــز وج ــران نی ــهر ته ش
پایتخــت کشــور یــک مــوزه فاخــر 
معمــاری ندارد.ایــن در حالــی اســت 
کــه ایرانیــان در ایــن زمینــه دارای یــک 
پیشــینه کهــن و غنی هســتند.در شــرایط 
کنونــی مــا در حــال تغییــر قــرن هســتیم 
و پــس از ســال1400 از یــک ســده 
ــویم.به  ــی ش ــر م ــده دیگ ــک س وارد ی
همیــن دلیــل یکــی از دغدغــه هــای مــا 
ــد ایــن اســت کــه  در آغــاز ســده جدی
ــهر  ــطح ش ــی را در س ــروژه های ــه پ چ
تهــران و درســطح ملــی قرار اســت اجرا 
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ــه  ــا در آســتانه ورود ب ــن اســت کــه م ــه مهــم ای کنیم.نکت
قــرن جدیــد بــا چــه آموختــه و دســتآوردهایی قــرار اســت 
وارد قــرن جدیــد شــویم.بنده معتقــدم ایــن تغییــر رویکــرد 
بایــد در راســتای نهادینــه شــدن انســان محــوری در شــهرها 
صــورت بگیرد.ایــن ســخن بــه معنــای ایــن اســت کــه همــه 
ــار  ــور در اختی ــهر و کش ــای ش ــی ه ــا و توانای ــت ه ظرفی
ــرای آنهــا  شــهروندانی قــرار بگیــرد کــه شــهر و کشــور ب
ســاخته شــده اســت.در ســده گذشــته مجموعــه مدیریــت 

شــهری مبتنــی بــر چرخه ســاخت و ســودآوری 
و درآمدزایــی بــوده اســت.همه 

ــه صــورت  ــه شــهر ب ــگاه هــا ب ن
درآمــدی بــوده و همــه ارکان 

اقشــار  و  گیــری  تصمیــم 
ــال  ــه دنب ــردم ب ــف م مختل

ســهم خــود از درآمــد 
اســت. بــوده  شــهری 

در ایــن رویکــرد نیــز 
پیامدهــای مثبــت و منفی 

نظــر  مــورد  اتفــاق  ایــن 
نبــوده اســت.مصیبتی کــه 

امــروز گریبــان گیر شــهرهای 
کشــور شــده و بــه کلکســیونی 

هــای  چالــش  و  مشــکالت  از 
ــی  ــن آن آلودگ ــم تری ــه مه ــده ک ــل ش تبدی

هــای زیســت محیطــی و آلودگــی هواســت تبدیــل شــده 
ــهروند  ــر ش ــه عم ــت ک ــک اس ــر ترافی ــت.نکته دیگ اس
ــرد.  ــی گی ــن ســرمایه زندگــی وی م ــم تری ــوان مه ــه عن ب
ــم  ــه دور ه ــن ده ــس از چندی ــا پ ــز م ــل نی ــن دلی ــه همی ب
جمــع شــده ایــم تــا بــرای محلــه هایــی کــه ســرانه فضــای 
سبز،ورزشــی و مذهبــی ندارنــد اعتبــار کســب کنیم.این در 
حالــی اســت کــه همــه ایــن مســائل دارای ســرانه بــوده انــد 
امــا رویکــرد باطــل گذشــته اجــازه نــداده بــه نتیجه برســند.
ــای  ــراه ه ــک بزرگ ــکل ترافی ــل مش ــرای ح ــته ب در گذش
ــاخت  ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاخته ش ــادی س زی
چنیــن بزرگــراه هایــی بــه معنــای دعــوت بــه ســفر بــود و 
پــس از مدتــی خــود ایــن بزرگــراه با گــره هــای ترافیکی و 
در نتیجــه آلودگــی هــوا مواجــه شــدند. بــه همیــن دلیــل ما 
در آســتانه ورود بــه قــرن جدیــد بــا یــک رســالت تاریخــی 
مواجــه هســتیم.در راســتای مســئولیت پذیــری اجتماعــی ما 

بایــد ایــن پیــام را بــه جامعــه بدهیــم کــه نــگاه مدیــران نســبت 
بــه شــهرها تغییــر خواهــد کرد.ریشــه مشــکالت جامعــه امــروز 
ــول  ــواره در ط ــا هم ــت. م ــی اس ــائل اجتماع ــه مس ــگاه ب در ن
ــم کــه ظهــور  ــوده ای ــخ ب ــی در تاری ــال قهرمانان ــه دنب ــخ ب تاری
کننــد و کشــور را نجــات بدهنــد. غافــل از اینکــه تــا زمانــی که 
نــگاه هــا و باورهــای خودمــان تغییــر پیــدا نکنــد هیــچ قهرمانــی 
نمــی توانــد مشــکالت مــا را حــل کنــد.در ایــن بیــن حتــی مــا 
ــه دلیــل باورهــای غلــط خــود از  ــان را نیــز ب برخــی از قهرمان
ــرده ایــم کــه در ســده هــای گذشــته ایــن  بیــن ب
اتفــاق در جامعــه مــا رخ داده اســت.
ــه  ــگاه مدیریــت شــهری منطقــه ب ن
صنعــت بــه عنــوان یــک فرصــت 
هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 
صنعتــی منطقه  یــک رویکرد 
صحیــح و آینــده نگرانــه 
اســت.بنده هنگامــی کــه 
مشــاهده کــردم ایــن برنامــه 
در دســتور کار شــهرداری 
ــرار  ــک ق ــت و ی ــه بیس منطق
ــم از آن  ــالش کردی ــه ت گرفت
اســتقبال کنیــم. بــه همیــن دلیــل 
ــی خواهــم  ــران شــهری م ــز از مدی نی
ــروژه  ــک پ ــوان ی ــه عن ــه را ب ــن برنام ــه ای ک
مــدون در اختیــار مدیریــت شــهری برای1400قــرار 
بدهند.تــالش مــا ایــن اســت کــه چرخــه ســود آوری و شــهر 
ــز منتقــل شــده را  ــه ســایر شــهرها نی ــران ب فروشــی کــه از ته
متوقــف کنیــم و دیگــر اجــازه ندهیــم ایــن اتفــاق در شــهرهای 
ــت  ــم محدودی ــز ناچاری ــل نی ــن دلی ــه همی ــور رخ بدهد.ب کش
هایــی را در ایــن زمینــه لحــاظ کنیم.مــا ســندی بــه نــام طــرح 
تفضیلــی داریــم کــه بنــده معتقــدم دارای ایراداتــی اســت و در 
بســیار مــوارد عدالــت اجتماعــی رعایــت نشــده و بایــد مرتفــع 
شــود.با ایــن وجــود معتقــدم ایــن طــرح بــه عنــوان طــح جامــع 
بایــد مــورد مــالک عمــل شــهر قــرار بگیرد.بــه همیــن دلیــل نیز 
رویکــرد کمیســیون مــاده پنــج را تصحیــح کردیــم بــه شــکلی 
کــه ایــن کمیســیون در مرحلــه جدیــد هیــچ تصمیمــی مبنــی 
بــر ســودآوری نگرفتــه اســت.ما در مجموعــه مدیریت شــهری 
ــه  ــه آن را ب ــم و الیح ــرده ای ــاز ک ــعه را آغ ــق توس ــرح ح ط

ــرد. ــم ک ــرح خواهی ــهر مط ــورای ش ــن ش زودی در صح
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ــه  ــویم. ب ــی ش ــه م ــودرو در جامع ــم خ ــدن تراک آم
همیــن دلیــل یکــی از مســئولیت هــای اجتماعــی مهــم 
صنعــت خــودرو ســازی تولیــد جــاده و راه اســتاندارد 
ــه  ــازی ب ــودرو س ــت خ ــر صنع ــوی دیگ ــت.از س اس
دلیــل آلودگــی هــای محیطــی کــه ایجــاد مــی کنــد 
ــه  ــن زمین ــد و در ای ــت باش ــط زیس ــی محی ــد حام بای

ــد. فعالیــت کن
ــه  ــایپا ادام ــرکت س ــی ش ــئولیت اجتماع ــاون مس مع
داد:یکــی دیگــر از فعالیــت هــای مرتبــط با مســئولیت 
اجتماعــی در حــوزه صنعــت فعالیــت هــای خیریــه و 
ــال ســاخت فضــای  ــوان مث عــام المنفعــه اســت.به عن
آموزشــی و مــدارس در مناطــق محــروم یکــی از ایــن 
فعالیــت هــا بــه شــمار مــی رود.در ایــن زمینه شــرکت 

ســایپا تاکنــون بالــغ بر پنجــاه ودو مدرســه در مناطق 
ــه  ــت.احترام ب ــاخته اس ــور س ــروم کش مح

کارکنان،مشــتری مداری،اهمیــت 
و  جامعــه  ســالمت  بــه 

بــه  رســانی  اطــالع 
ــه  ــع از جمل موق

مهم 

دکتر زرین بخش در جلسه مدیران شهر تهران بامدیران منطقه بیست 
و یک مطرح کرد:

انجام مسئولیت اجتماعی از اولویت های مهم 
شرکت سایپا است

ــدگان  ــران شــهرداری و نماین جلســه مدی
صنایــع منطقــه بیســت و یــک بــا محوریت 
ــر  ــور دکت ــا حض ــی ب ــئولیت اجتماع مس
ــاری و  ــیون معم ــس کمیس ــاالری ریی س
شهرســازی شــورای شــهر تهــران برگــزار 
شــد. در ایــن جلســه دکتــر زریــن بخــش 
معــاون مســئولیت اجتماعی شــرکت ســایپا 
آخریــن اقدمــات و برنامــه هــای شــرکت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــایپا را در زمین س

تشــریح کــرد.
 دکتــر زریــن بخــش در ایــن جلســه 
ــرد: در حــوزه مســئولیت اجتماعــی  ــح ک تصری
مرتبــط بــا صنعــت در بیــن کشــورهای جهــان قانون 
نانوشــته ای وجــود دارد کــه عنــوان مــی کنــد 
مســئولیت اجتماعــی صنایــع بایــد در راســتای تولید 
ــدات  ــع تولی ــی صنای ــورت طبیع ــد.به ص ــا باش آنه
ــوارض  ــک ع ــال ی ــن ح ــد و در عی ــود را دارن خ
اجتماعــی بــرای خــود ایجــاد مــی کنند.چارچــوب 
مســئولیت اجتماعــی مــا نیــز در راســتای کــم کردن 
آثــار منفــی ایــن تولیــدات اســت.به عنــوان مثــال مــا 

هنگامــی کــه خــودرو تولیــد 
ــث  ــم باع ــی کنی م

ــود  ــه وج ب

شریفه جمشیدي
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تریــن رویکردهــای مســئولیت اجتماعــی در حــوزه 
ــه  صنعــت اســت.اقتصاد و مســئولیت اجتماعــی نکت
مهــم دیگــری اســت کــه مــورد توجــه مــا قــرار دارد. 
ــای اقتصــادی  ــگاه ه ــی کــه بن ــد هنگام ــدون تردی ب
ســودآور باشــند ایــن امــکان بــرای آنهــا فراهــم مــی 
شــود کــه ســود خــود را در اختیار جامعه قــرار بدهند.
بــه همــان میــزان بنــگاه هــای اقتصــادی زیــان آور نیز 
بــه همــان انــدازه کــه بــرای خــود زیــان ایجــاد مــی 

ــتند. ــان آور هس ــز  زی ــه نی ــرای جامع ــد ب کنن
 وی عنــوان کرد:فعالیت هایی که در زمینه مســئولیت 
اجتماعــی صنعتــی صــورت مــی گیــرد فعالیــت هایی 
ــر  ــی و از س ــت ده ــه و جه ــدون برنام ــه ب ــت ک نیس
صدقــه باشــد.بدون تردیــد ایــن فعالیــت ها بایــد برای 
ــد.این آورده  ــته باش ــز آورده داش ــه نی ــگاه مربوط بن
ــوارد  ــیاری م ــت و در بس ــادی نیس ــأ م ــز صرف ــا نی ه
ــای  اجتماعــی  ــادی اســت.فعالیت ه ــدی و غیرم برن
ــه چهــار گــروه تقســیم بنــدی مــی  شــرکت ســایپا ب
شــود. نخســت فعالیــت هــای خیریــه و عــام المنفعــه 
ــوده  ــی ب اســت.دوم فعالیــت هــای فرهنگــی و مذهب
ــا انجــام شــده  ــان و همســایگان م ــرای کارکن کــه ب
است.ســوم فعالیــت های آموزشــی و ورزشــی اســت 
کــه نمونــه بــارز آن باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســایپا 
ــی از  ــده دارد و یک ــر نماین ــگ برت ــه در لی ــت ک اس
بزرگتریــن مدرســه  فوتبال کشــور را در اختیــار دارد.
اغلــب کســانی کــه در ایــن مدرســه عضــو هســتند از 
بومــی هــای منطقــه هســتند کــه در ایــن زمینــه بــرای 
نوجوانــان و جوانــان منطقــه نیــز فرصــت ســازی 

شــده اســت.و چهــارم نیــز فعالیــت هــای بهداشــتی و 
زیســت محیطــی اســت.صنعت خــودرو ســازی همراه 
ــه  ــه خان ــود تصفی ــن وج ــا ای ــت. ب ــی اس ــا آالیندگ ب
شــرکت ســایپا یکــی از مــدرن تریــن و مجهــز تریــن 

تصفیــه خانــه هــای خاورمیانــه بــه شــمار مــی رود.
 دکتــر زریــن بخــش تأکیــد کــرد: در ســال1398 بالــغ 
بــر دوازده هــزار نفــر از شــرکت ســایپا بازدیــد کــرده 
اند.ایــن رقــم بــه جــز بازدیــد مقــام هــا رســمی کشــور 
و شــهر تهــران اســت.ما شــرایطی را در ایــن زمینــه بــه 
وجــود آورده ایــم کــه هــر کســی کــه تمایــل داشــت 
مــی توانــد از شــرکت ســایپا بازدیــد کنــد و مــا از ایــن 
رویکــرد اســتقبال مــی کنیم.هــدف مــا نیــز ایــن اســت 
کــه تصــور مــردم جامعــه نســبت بــه صنعــت خــودرو 
ســازی واقعــی و مثبــت باشد.بســیاری از کســانی کــه 
تاکنــون از خــط تولیــد شــرکت ســایپا بازدیــد کــرده 
ــم  ــی کردی ــور نم ــا تص ــد م ــی کردن ــوان م ــد عن ان
ــه ایــن انــدازه پیچیــده و  گســتره تولیــد خــودرو تــا ب

بــزرگ باشــد.
 معــاون مســئولیت اجتماعــی شــرکت ســایپا بــا اشــاره 
بــه ضــرورت ســاخت مــوزه در منطقــه بیســت و 
یــک خاطــر نشــان کرد:شــرکت ســایپا دارای متریــال 
و گنجینگــه عکــس بســیار غنــی و بزرگــی از زمــان 
ــران  ــازی در ای ــودرو س ــرکت و خ ــن ش ــیس ای تأس
تاکنــون اســت. بــه همیــن دلیــل نیز مــی توانــد کمک 
زیــادی بــه تأســیس مــوزه صنعــت در منطفــه بیســت و 

یــک انجــام بدهــد.
 



38

پیامدهای اجتماعی مشکالت معیشتی مردم چیست؟

دکتر ابراهیم رزاقی

مشــکالت معیشــتی موجــود در جامعــه 
چــه پیامدهایــی دارد؟در پاســخ بــه ایــن 
وســال بایــد گفــت در ایــران نوعــی 
ســرمایه داری خــاص وجــود دارد.ایــن 
ســرمایه داری بــه شــکل هــای مختلــف 
ــا  ــروز وجــود داشــته اســت. ب ــه ام ــا ب ت
ــه  ایــن وجــود مــا در گذشــته نیــز تجرب
تحریــم را داشــتیم. بــه همیــن دلیــل 
ــرایطی  ــن ش ــا چنی ــور ب ــئوالن کش مس
ــدای  ــد.از ابت ــی کردن ــی م ــش بین را پی
انقــالب تاکنــون آمریــکا بــه شــکل 

ــار  ــت فش ــال تح ــه دنب ــف ب ــای مختل ه
قــرار دادن  و تحریــم ایــران بــوده اســت.

در نتیجــه اگــر مســئوالن بــا دوراندیشــی 
ــد در  ــرده بودن ــورد ک ــوع برخ ــا موض ب
طــول ده هــای گذشــته بــرای وابســتگی 
ــدا  ــبی پی ــاره مناس ــت چ ــه نف ــاد ب اقتص
مــی کردند.ســوال اینجاســت کــه چــرا 
چنیــن دور اندیشــی صــورت نگرفتــه 
ــم  اســت؟حتی اگــر ســواد اقتصــادی ه
ــکا در  ــد از رفتارهــای آمری نداشــتند بای
ــش  ــرایطی را پی ــن ش ــران چنی ــل ای مقاب

دو  کــه  کردند.هنگامــی  مــی  بینــی 
ــا هــم هســتند  کشــور درحــال مبــارزه ب
بایــد بــه همــه جوانــب ایــن مبــارزه 
فکــر کنند.براســاس برخــی آمارهــا در 
ــاردر در  ــر میلی ــیصدهزار نف ــدود س ح
ایــران وجــود دارد.ایــن در حالــی اســت 
کــه ثــروت میلیــون هــا نفــر در کشــور 
بــه ثــروت ایــن ســیصد هــزار نفــر نمــی 
رســد. ایــن اتفــاق نتیجــه ســرمایه داری 
اســت کــه در کشــور اجــرا شــده اســت.
 ایــران در دوران جنــگ نیــز بــا تحریــم 
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مواجــه بود.آیــا در آن مقطــع زمانــی ایــران در موضــع 
انفعالــی قــرار گرفت؟خیــر.در آن مقطــع زمانــی ایــران از 
جنبــه هــای مختلــف و از جملــه اقتصــادی مقاومــت کــرد 
ــود در  ــن وج ــا ای ــد. ب ــز دی ــود را نی ــت خ ــه مقاوم و نتیج
شــرایط کنونــی ایــن مقاومــت در اقتصــاد وجــود نــدارد و 
مدیریــت اقتصــادی کشــور بــا نوعــی انفعــال مواجــه شــده 
ــا  ــور ب ــه کش ــی ک ــدس هنگام ــاع مق ــت.در دوران دف اس
تحریــم تســهیالت نظامــی مواجــه شــد تــالش کردیــم در 
کشــور ســالح تولیــد کنیــم کــه در نهایــت نیــز ایــن اتفــاق 
ــی  ــروز یک ــران ام ــت ای ــن مقاوم ــل همی ــه دلی رخ داد. ب
از کشــورهای مقتــدر در زمینــه نظامــی اســت و دارای 
موشــک هــای دقیــق اســت.این فرمــول امــروز هــم جــواب 
ــم اســت. در  ــی کشــور تحری ــد.در شــرایط کنون ــی ده م
ــم و  ــت کنی ــی را تقوی ــد داخل ــد تولی ــرایطی بای ــن ش چنی
ــون  ــش بدهیم.تاکن ــود را افزای ــاختارهای موج ــدرت س ق
ــم نشــده اســت.به  ــران تحری ــدازه ای ــه ان ــچ کشــوری ب هی
همیــن دلیــل نیــز مــا بایــد بتوانیــم بــر شــرایط ســخت امروز 

نیــز فائــق بیاییــم.
برخــالف دولــت دکتــر مصــدق که هیــچ کشــوری حاضر 
نبــود در شــرایط تحریــم از ایــران نفــت بخرد امــروز برخی 

ــد و حاضــر نیســتند  ــی خرن ــران نفــت م از کشــورها از ای
ــا تحریــم هــای آمریــکا برعلیــه ایــران همــکاری کننــد. ب
ایــن کشــورها بــه دنبــال ایــن هســتند کــه تنهــا آمریــکا در 
ــر  ــه دیگ ــد و بلک ــر را نزن ــرف اول و آخ ــت ح ــازار نف ب
کشــورها نیــز در ایــن زمینــه نقــش آفرینــی کنند.مــا نبایــد 
پــول نفــت را صــرف خریــد کاالهــای وارداتــی کنیــم و 
بلکــه بایــد از تولیــد داخلی حمایــت کنیم.ایــران دارای این 
ظرفیــت اســت کــه هیــچ نفتــی خامــی صــادر نکنــد وبلکــه 
از پتانســیل صــادرات غیــر نفتــی اســتفاده کنــد. متأســفانه 
در ســرمایه داری کــه برکشــور حاکــم شــده ایــن رویکــرد 
ــدارد. در ایــن رویکــرد تنهــا ســرمایه دار و پــول  وجــود ن
دار دارای اهمیــت هســتند و بقیــه اقشــار مــردم در اولویــت 
هــای بعــدی قــرار دارند.ایــن رویکردی اســت کــه آمریکا 
ــی از  ــفانه برخ ــی دهد.متأس ــام م ــی انج ــه جهان در عرص
مســئوالن روح قانــون اساســی را قبــول ندارنــد رویکــردی 
برخــالف قانــون اساســی در پیــش گرفتــه اند.کســانی کــه 
ــا برخــالف آن عمــل  ــد و ی ــون اساســی را قبــول ندارن قان

ــه کشــور و منافــع آن خیانــت می کننــد. مــی کننــد ب

دولــت  “برخــالف 
کــه  مصــدق  دکتــر 
ــر  ــوری حاض ــچ کش هی
شــرایط  در  نبــود 
ــران نفــت  ــم از ای تحری
بخــرد امــروز برخــی از 
کشــورها از ایــران نفت 
مــی خرنــد و حاضــر 
ــا تحریــم های  نیســتند ب
ــران  ــه ای ــکا برعلی آمری

همــکاری کننــد.”



مسئولیت اجتماعی

چیــزی در حــدود یــک ســال از شــیوع و گســترش ویــروس 
ــزرگ  ــان ب ــذرد و همچن ــی گ ــان م ــر جه ــا در سراس کرون
ــا ایــن ویــروس  ــه ب تریــن کشــورهای جهــان مشــغول مقابل
منحــوس هســتند. آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت، مدیریت 
و اقدامــات الزم در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی بــه 
منظــور کاهــش تلفــات و خســارات ناشــی از ایــن ویــروس 
ــا  ــو ب ــی در گفتگ ــان تهران ــد بلوری ــر محم ــه دکت ــت ک اس
رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه بیــان برخــی از مهــم تریــن 
راه حــل هــای موجــود در ایــن زمنیــه پرداختــه اســت کــه در 

زیــر آن را مــی خوانیــم:
بــا توجــه بــه آرمانهــای توســعه هــزاره چندیــن مــورد اســت 
ــد  ــه شــده و همیــن مــوارد مــی توان ــا گفت کــه در تمــام دنی
ــا و  ــتگاه ه ــه دس ــد ب ــی توان ــد و م ــا باش ــا راهنم ــرای م ب
ــی در جهــت اجــرای  ــن شــرایط کرونای ــا در ای شــرکت ه
ــان  ــن آرم ــد. ای ــایانی نمای ــک ش ــی کم ــئولیت اجتماع مس
هــای توســعه هــزاره بــا توجــه بــه شــرایطی کــه همــگان مــی 
داننــد، شــامل ریشــه کــن کــردن فقــر، گرســنگی، دســتیابی 
ــیتی و  ــری جنس ــج براب ــی، تروی ــوزش ابتدای ــه آم ــه ب هم
توانمندســازی زنــان، کاهــش مــرگ و میرکــودکان، بهبــود 

ــا،  ــدز و ماالری ــا ای ــارزه ب ــادران، مب ــت م و بهداش
ویــروس کرونــا و ســایر بیمــاری هــا مــی باشــد کــه 
تضمیــن پایــداری محیط زیســت و ایجاد مشــارکت 
جهانــی بــرای توســعه اســت کــه در همــه جــا بیــان 
ــت  ــز اهمی ــه حائ ــم ک ــیار مه ــه بس ــده و دو نکت ش
اســت را مــن بیــان مــی نمایــم؛ نکتــه اول این مســاله 
اســت کــه دنیــای مــا در تعــادل نیســت. یعنــی مثــاًل 
20 درصــد از جمعیــت کشــورهای توســعه یافته 86 
درصــد از کل کاالهــا و خدمــات دنیــا را مصــرف 
ــر ، 80  ــوی دیگ ــه از س ــه دوم اینک ــد و نکت می کنن
درصــد از فقیرتریــن جمعیــت دنیــا تنهــا 3/1 درصد 
از کل کاال و خدمــات در دنیــا را مصــرف مــی  
نماینــد. بنابرایــن بــا در نظــر گرفتــن دو نکتــه فــوق 
مــی توانیــم بگوییــم کــه ســازمان ها و شــرکت های 
ایرانــی در شــرایط فعلــی چــه اقداماتــی مــی تواننــد 
ــه مســئولیت اجتماعــی داشــته  در راســتای عمــل ب
ــه  باشــند. البتــه پیشــنهادات بســیاری را مــی تــوان ب
ــه  ــه کــرد و مــن در ایــن زمین ایــن ســازمان هــا ارائ
بــه بیــان یــک نکتــه کلــی اکتفــا مــی کنــم. مثــال در 
ــی  ــد در عرصــه کل ــی توان ــوزش کــه م بخــش آم
دانشــگاهی و دبیرســتانی و دیگــر نیــز باشــد، بحــث 
ــد در  ــا بای ــی م ــت. یعن ــرح اس ــی مط ــده پژوه آین
ــرای  ــی ب ــی، آمادگ ــده پژوه ــوزش آین ــش آم بخ
مقابلــه بــا هــر نــوع تهدیــدات بیولوژیکــی و مضــر 
نســبت بــه ســالمت انســان کــه کرونــا نیــز مــی تواند 
یکــی از آن هــا باشــد را داشــته باشــیم. مــا در آینــده 
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ــون  ــم و اکن ــداده ای ــام ن ــادی انج ــی کار زی پژوه
ــا، یکــی از بحــث هــای مســئولیت  ــا وجــود کرون ب
اجتماعــی مــی توانــد ایــن باشــد کــه دانشــگاه 
ــوق  ــوارد ف ــود م ــی خ ــع عموم ــت مناف ــا در جه ه
ــد در  ــی توان ــز م ــیما نی ــدا و س ــد. ص ــام دهن را انج
جهــت تاثیرگــذاری بــر بخــش خصوصــی  و جلــب 
مشــارکت آنهــا در مقولــه مســئولیت اجتماعــی 
آمــوزش و تولیــد محتــوا داشــته باشــد و حتــی مــی 
توانــد در همیــن زمینــه تولیــد فیلــم و تیــزر و برنامــه 
هــای آموزشــی تولیــد و نشــر نمایــد. دانشــگاه ها نیز 
مــی تواننــد در زمینــه روانشناســی و بهبــود روحیــه 
ــات  ــا خدم ــواده آن ه ــراد خان ــایر اف ــان و س مبتالی
ــارک هــای  ــگان داشــته باشــند و پ مشــاوره ای رای
ــی  ــای علم ــروژه ه ــتای پ ــاوری در راس ــم و فن عل
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــن ب ــد واکس ــرای تولی و ب
هرگونــه غافلگیــری در آینــده بــا حضــور شــرکت 
هــای دانــش بنیــان، مــی تواننــد منابــع مالــی و فنــی 
و انســانی در ایــن زمینــه تخصیــص دهنــد. ســازمان 
را  مصرفــی  آب  تعرفــه  بایــد  فاضــالب  و  آب 
ــد  ــردم بتوانن ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــد. ب ــش دهن کاه
مرتبــا در راســتای حفــظ و رعایــت پروتــکل هــای 
ــرکت  ــد. ش ــو دهن ــان را شستش ــتی دستانش بهداش
مخابــرات بایــد پهنــای بانــد را افزایــش دهــد و 
همچنیــن تســهیالت ارتباطــی فراهــم ســازد.  چراکه 
در واقــع بحــث آمــوزش ارتباطــات آنالیــن مطــرح 

مــی باشــد و دانشــجوها و دانــش آمــوزان حتــی دیگــران نیــز 
بتواننــد راحــت تــر از پهنــای بانــد اســتفاده کننــد. نیروهــای 
ــار  ــان را در اختی ــدی خودش ــوان تولی ــد ت ــی توانن ــلح م مس
وزارت بهداشــت و درمــان قــرار دهنــد  و حتی از بیمارســتان 
هایشــان بــرای پذیــرش مــردم عــادی اســتفاده نماینــد. حمــل 
و نقــل مــی توانــد نــاوگان شــهری را افزایــش دهــد و باعــث 
ــه همیــن منظــور،  جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت شــود و ب
ــچ  ــه هی ــد ک ــش یاب ــدر افزای ــد آنق ــا بای ــوس ه ــداد اتوب تع
انبــوه جمعیتــی ایجــاد نشــود. شــرکت هــای بیمــه مــی توانند 
ــش  ــاران کاه ــت از بیم ــت حمای ــان را در جه ــه هایش تعرف
دهنــد و هــالل احمــر مــی توانــد برنامــه هــای آموزشــی در 

ــا اجــرا کنــد. ــا پاندومــی کرون حــوزه مبــارزه ب
ســازمان غــذا و دارو مــی توانــد مســاعدت بیشــتری بــا جامعه 
ــان  ــواده هایش ــان و خان ــائل مبتالی ــف مس ــت تخفی در جه
ــی  ــی م ــور کل ــه ط ــی ب ــای دولت ــتگاه ه ــد و دس ــته باش داش
تواننــد یــک فضــای اداری وســیع ایجــاد کننــد. طراحــی آن 
فضــا نیــز مــی توانــد بــه گونــه ای باشــد کــه افــرادی کــه بــه 
ــد، دچــار ازدحــام  ــه مــی کنن ــی مراجع دســتگاه هــای دولت
ــف  ــای مختل ــه ه ــال در زمین ــر ح ــه ه ــوند. ب ــت نش جمعی
مــی توانیــم بگوییــم هتــل هــا، ســازمان پســماند، بازیافــت، 
ورزش و جوانــان، فروشــگاه هــا ، رســانه هــا ، ســازمان 
ــزاری و  ــرم اف ــی ،گــروه هــای اجتماعــی و ن هــای هواپیمای
در کل تمــام دســتگاه هــا مــی  تواننــد در راســتای مســئولیت 
ــام  ــات الزم را انج ــی اقدام ــرایط کرونای ــی و در ش اجتماع

دهنــد.
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ــاکری  ــال ش ــا اقب ــی ب ــئولیت اجتماع ــانه مس ــوی رس ــت وگ در گف
ــد؛ ــریح ش ــران تش ــردم ته ــده م نماین

مسئولیت  تقویت  برای  یازدهم  مجلس  برنامه 
اجتماعی

اقبــال شــاکری نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی و عضــو شــورای شــهر چهــارم 
ــت  ــو هیئ ــون عض ــت و هم اکن ــران اس ــی عم ــرای مهندس ــت.وی دارای دکت ــوده اس ــران ب ته
ــس  ــات مجل ــن انتخاب ــت در یازدهمی ــد. وی توانس ــر می باش ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــی دانش علم
شــورای اســالمی ، بــه عنــوان نفــر هشــتم از حــوزه انتخابیــه تهــران، ری، شــمیرانات و اسالمشــهر از 
اســتان تهــران انتخــاب گردد.بــه همیــن دلیــل و بــرای تحلیــل و بررســی مهــم تریــن رویکردهای 
مدیریــت شــهری تهــران در زمینــه مســئولیت اجتماعــی و همچنیــن برنامــه مجلــس یازدهــم برای 
تقویــت مســئولیت اجتماعــی در کشــور رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا ایشــان گفــت وگــو کــرده 

کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت وگــو را مــی خوانیــد. 

*اقدامــات مدیریــت شــهری 
تهــران نســبت بــه مســئولیت 
اجتماعــی در دوره چهــارم کــه 
ــور  ــهر حض ــورای ش ــما در ش ش
داشــتید بــا شــورای پنجــم چــه 

ــت؟ ــرده اس ــدا ک ــاوت پی تف
 یکــی از کارکردهــای اصلــی مدیریــت 
حــل  و  اجتماعــی  مســائل   شــهری 
کــردن مشــکالت اجتماعــی اســت.
شــهرداری وشــورای شــهر تهران نسبت 
ــئولیت  ــردم مس ــی م ــلئل زندگ ــه مس ب
ایــن زمینــه همــه  بایــد در  دارنــد و 
تــالش خــود را انجــام بدهند.مســائل 
اجتماعــی همــواره یکــی از مهــم تریــن 
ــران  ــهر ته ــت ش ــای مدیری ــه ه دغدغ
بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
شــورای  جدیــد  دوره  مدیریــت  در 
شــهر ایــن دغدغــه هــا تــا حــدودی 
نســبت بــه گذشــته کمنــرگ تــر شــده 
اســت. نمونــه بــارز ایــن مســأله نیــز 

کاهــش دغدغــه هــا نســبت به مســئولیت 
ــدم  ــده معتق ــت. بن ــوده اس ــی ب اجتماع
ــران  ــهری در ته ــه ش ــت یکپارچ مدیری
بــه خوبــی تحقــق نیافتــه اســت.مدیریت 
یکپارچــه شــهری از مهمتریــن اقدامــات 
ــت  ــت اس ــکالت پایتخ ــع مش ــرای رف ب
ــت یکپارچــه  ــک مدیری ــد ی و شــهر بای
و  ارگان هــا  باشد.ســازمان ها،  داشــته 
ــهر  ــل ش ــد در داخ ــتگاه  ها نمی توانن دس
فعالیــت کننــد و ارتبــاط خــود را با ســایر 
فعالیت هــای شــهری تعریــف نکننــد 
زیــرا باعــث هــرج و مــرج مــی شــود بــه 
عنــوان مثــال در رابطــه بــا آســفالت معابر 
عــدم هماهنگــی الزم میــان اداره گاز، 
آب، بــرق، مخابــرات، مترو و شــهرداری 
ــوده اســت. الیحــه  ــاز ب همیشــه مساله س
درآمــد پایــدار شــهرداری ها در مجلــس 
مطــرح و در کمیســیون شــوراها در حــال 
بررســی اســت؛ بــرای اداره بهتــر شــهرها 
ــت  ــران دو اولوی ــهر ته ــژه کالنش ــه وی ب

یعنــی مدیریــت یکپارچــه شــهری و  
ــورد توجــه  ــد م ــدار بای ــای پای درآمده
ــل  ــدار ح ــد پای ــر درآم ــرار گیرد.اگ ق
ــرای تامیــن درآمــد  نشــود شــهرداری ب
بــه ســاخت و  خــود مجبــور اســت 
بیــاورد.  روی  غیرمجــاز  ســازهای 
بنابرایــن بایــد ایــن دو موضــوع هــر 
چــه ســریع تر توســط مجلــس و دولــت 
ــن تکلیــف  ــر شــهر تعیی ــرای اداره بهت ب

ــوند. ش
*در شــرایط کنونــی مهــم ترین 
مشــکالت اجتماعــی تهــران کــه 
بــه مســئولیت اجتناعــی ارتبــاط 

دارد چیســت؟
جمعیــت  یک چهــارم  حــدود 
ــتند،  ــاکن هس ــران س ــورمان در ته کش
و  سیاســی  دســتگاه های  تمرکــز 
ــی در تهــران اســت و بســیاری از  اجرای
کشــور  کالن  تصمیم گیــری  مراکــز 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  ماننــد 

احسان انصاري
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ــا و… در  ــام، وزارتخانه ه ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم
تهــران حضــور دارنــد بنابرایــن مشــکالت اجتماعــی تهــران 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــادی اس ــت زی دارای اهمی
ــد در ایــن  گســترش و تمیــق مســئولیت اجتماعــی مــی توان
زمینــه کمــک زیــادی کنــد. ظرفیت هــای باالیــی در حــوزه 
مدیریــت شــهری و روســتایی از ســاخت مســکن گرفتــه تــا 
معابــر، حمــل و نقــل عمومــی، خصوصــی، تراکــم، پســماند، 
نوســازی و عوارض هــای مختلــف وجــود دارد امــا متاســفانه 
ــای گســترده نیســت.  ــن ظرفیت ه ــا ای ــا متناســب ب نظارت ه
ــه  ــرات مدیریتــی در حــوزه مدیریــت شــهری ب شــدت تغیی
ــرای حفــظ  ــد ب ــاال اســت کــه همــه ســعی می کنن حــدی ب
ــاال وصــل شــوند  ــه مســئوالن رده ب ســمت و پســت خــود ب
ــران زیردســت خــود را  ــر عملکــرد مدی ــن نظــارت ب بنابرای
ــم  ــاد فراه ــروز فس ــه ب ــت زمین ــن اس ــد و ممک ــا می کنن ره
می شــود از ســویی در برخــی مــوارد دیــده شــده کــه فــردی 
کــه در منطقــه ای تخلــف می کنــد او را در حــوزه دیگــری 
بــه کار می گیرنــد و ایــن اقــدام بــه هیــچ وجه درســت نیســت 
و زمینــه افزایــش تخلفــات و فســادها را در حــوزه مدیریــت 
شــهری افزایــش می دهــد. بایــد بــرای ایجــاد ســاختار 
نظارتــی قدرتمنــد بــرای نظــارت بــر فعالیت شــوراهای شــهر 
ــل  ــه دلی و شــهرداری ها چاره جویــی کــرد و شــورایاری ها ب
ــا و  ــی از ابزاره ــد یک ــالت می توانن ــف مح ــور در ک حض
بازوهــای نظارتــی باشــند البتــه بــه شــرطی کــه شــورای شــهر 
ــروز  ــهری از ب ــه ش ــت یکپارچ ــد؛ مدیری ــا دهن ــا به ــه آنه ب

فســاد در حــوزه شــهری پیشــگیری مــی کنــد و در ایــن رابطه 
طــرح جامــع مدیریــت یکپارچــه شــهری می توانــد تحــوالت 

ــد. ــاد کن ــهری ایج ــت ش ــوزه مدیری ــی را در ح خوب

*برنامــه مجلــس یازدهم بــرای تقویت مســئولیت 
اجتماعی در کشــور چیســت؟

ــور  ــول مح ــتر ح ــس بیش ــروز مجل ــی ام ــئولیت اجتماع مس
ــن  ــه همی ــردد. ب ــی گ ــور م ــادی کش ــکالت اقتص ــل مش ح
ــرای  ــی مجلــس عــزم خــود را ب ــز در شــرایط کنون ــل نی دلی
ــه  ــت.مجلس ب ــرده اس ــزم ک ــادی ج ــکالت اقتص ــل مش ح
دنبــال تقویــت وضعیــت معیشــت و کســب و کارهــای مــردم 
ــئولیت  ــا مس ــط ب ــف مرتب ــی از وظای ــن را جزئ ــت و ای اس
اجتماعــی خــود قلمــداد مــی کند.ایجــاد امکانــات و ظرفیــت 
هــای جدیــد بــرای جوانــان کــه بتواننــد در زمینــه کســب و 
کارهــای جدیــد مانــن اســتارتاپ هــا و تشــکل هــای دانــش 
بنیــان فعــال شــوند.حمایت از خانــواده مســأله مهــم دیگــری 
اســت کــه مجلــس شــورای اســالمی بــرای تحقــق مســئولیت 
اجتماعــی در دســتور کار خــود قــرار داده است.رســیدگی بــه 
ــای  ــش ه ــا چال ــا ب ــه در دوران کرون ــی ک ــب و کارهای کس
ــه مــواردی اســت کــه  ــز از جمل ــد نی جــدی مواجــه شــده ان
مجلــس شــورای اســالمی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی  در 
دســتور کار خــود قــرار داده اســت.تقویت زیرســاخت هــای 
اساســی بــرای زندگــی عمومــی ماننــد راه هــای روســتایی و 
تقویــت راه هــای بیــن شــهری از دیگــر مســائلی اســت که در 

ــرار دارد. اولویــت هــای مجلــس شــورای اســالمی ق

1400پاییز 



زمستان ۹۹

44

ــت  ــت نف ــی در صنع ــئولیت اجتماع ــش مس ــن روز همای در دومی
تأکیــد شــد؛

توجه همه زیرمجموعه  بر  نفت  تأکید وزیر 
های وزارت نفت به مسئولیت اجتماعی

دومیــن روز از پنجمیــن همایــش مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت بــا ســخنرانی مهنــدس بیــژن زنگنه 
وزیــر نفــت بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

وزیــر نفــت کــه در اختتامیــه ایــن همایــش ســخن مــی گفــت بــا اشــاره بــه اهمیــت تدویــن نظــام نامه 
مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت خاطــر نشــان کرد:پــروژه هــای صنعــت نفــت در فضایــی انجــام می 
شــود کــه در یــک محیــط خــرد بــا طبیعــت و مــردم در ارتبــاط اســت.به همیــن دلیــل بایــد بــا هــر دو 

دوســت باشــیم و بــا احتــرام بــا آنهــا برخــورد کنیم.

ــئولیت  ــش مس ــه داد:در همای ــه ادام ــژن زنگن ــدس بی مهن
ــران  ــب نظ ــان و صاح ــه شناس ــت جامع ــت نف ــی در صنع اجتماع
دیــدگاه هایــی را مطــرح کردنــد کــه بــرای بنــده بــه عنــوان یــک 
مدیــر جنبــه کاربــردی و عملــی دارد و مــی تــوان بســیاری از ایــن 
ــن  ــی هرچــه ای ــه صــورت طبیع ــا را در عمــل اجــرا کرد.ب ــده ه ای
ارتباطــات بیشترشــود کیفیــت اجرایــی پــروژه هــا نیــز بیشــتر خواهد 
ــاد  ــوان یــک نه ــه عن شــد.در وزارت نفــت مســئولیت اجتماعــی ب
ــد در  ــت بای ــن وضعی ــه ای ــد ک ــی کن ــت م ــی فعالی ــاور مدیریت مش
شــرکت هــا نیــز وجــود داشــته باشــد.نباید موضوعــات مهمــی چون 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتاد کل م ــد س ــا در ح ــی تنه ــئولیت اجتماع مس
ــه صــورت مــوردی در همــه شــرکت هــای  بگیــرد و بلکــه بایــد ب

ــرد. ــرار بگی ــه وزارت نفــت مــورد توجــه ق وابســته ب
 وزیــر نفــت تصریــح کرد:تــالش مــا در پــروژه هــای صنعتــی ایــن 
ــدون در نظــر گرفتــن فشــارهای سیاســی اثــرات دراز  اســت کــه ب
مــدت ایــن پــروژه هــا روی زندگــی مــردم منطقــه مشــهود باشــد.
رضایتمنــدی مــردم بــرای مــا اهمیــت زیــادی دارد و مــا معتقدیــم 

پــروژه هــای وزارت نفــت بایــد در راســتای حــل مشــکالت مــردم و رضایــت منــدی آنهــا صــورت بگیرد.رویکــردی کــه بــه 
مســئولیت اجتماعــی ارتبــاط مســتقیم دارد و بــه همیــن دلیــل وزارت نفــت بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــه صــورت سیســتمی و 

نظــام منــد مســئولیت اجتماعــی را در پــروژه هــای خــود بــه کار بگیــرد.
در ایــن همایــش همچنیــن مهنــدس بهــزاد محمــدی، معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی و رئیــس 
شــورای سیاســتگذاری همایــش بــا موضــوع رویکردهــا و ســازوکارهای عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی در صنعــت پتروشــیمی 
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ســخنرانی کــرد. 
مهنــدس محمــدی در این زمینــه تصریح کرد:شــروط تحقق 
ــا اقتصــاد و محیــط  مســئولیت اجتماعــی و توســعه پایــدار ب
زیســت در ارتبــاط اســت.به همیــن دلیــل اگــر شــرایط بــرای 
بهبــود وضعیــت اقتصــادی و محیــط زیســت فراهــم باشــد مــا 
مــی توانیــم شــاهد تحقــق توســعه پایــدار باشــیم.در کــف و 
پاییــن تریــن ســطوح هــر بنــگاه اقتصادی بــه صــورت طبیعی 
مســئولیت هــای اقتصــادی و قــراردادی و حقوقی قــرار دارد.
در ســطح توســعه یافتــه ایــن رویکــرد مــا بــا مســئولیت هــای 
اخالقی،بشردوســتانه و خیرخواهانــه مواجــه هســتیم.ما زمانی 
ــگاه اقتصــادی  ــم از مســئولیت اجتماعــی یــک بن ــی توانی م
ــک  ــوان ی ــه عن ــم کــه مســئولیت اجتماعــی ب ــت کنی صحب
اســتراتژی در بدنــه راهبــردی آن ســازمان قــرار داشــته باشــد.
در زمینــه ذینفعــان داخلــی و خارجــی مســئولیت اجتماعــی 
ــه شــمار مــی  ــن ذینفــع ب ــی مهــم تری همــواره جامعــه داخل
رود.شــرکت هــا از نیــروی انســانی و محیــط زیســت جامعــه 
در راســتای تقویــت برنــد خــود اســتفاده مــی کنند.بــه همیــن 
دلیــل هــر چــه منابــع ســالم تــر و قــوی تــر باشــد بــه همــان 
ــد. ــی کن ــب م ــتری کس ــار بیش ــه اعتب ــد مربوط ــدازه برن ان
ــی  ــه هنگام ــیکل دوطرف ــک س ــرایطی و در ی ــن ش در چنی
ــا اطمینــان ســازی  کــه برنــد اعتبــار پیــدا کــرد مــی توانــد ب
اجتماعــی در راســتای تحقــق مســئولیت اجتماعــی فعالیــت 
ــه  ــک رابط ــن ی ــانی کند.ای ــت رس ــه خدم ــه جامع ــد و ب کن
دو طرفــه بیــن جامعــه و برندهاســت کــه زمینــه ســاز توســعه 

پایــدار خواهــد بــود.
دکتــر زهــرا حســین زاده، مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی 
گاز در امــور بانــوان دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــود کــه 

در زمینــه 
ــوزه  ــق و ح ــان در مناط ــی زن ــی و اجتماع ــعه فرهنگ توس
هــای اولویــت دار صنعــت نفــت ســخنرانی کــرد. ایشــان 
ــد  خاطــر نشــان کرد:مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در چن
ــگاه  ــرای بن ــر کــرده اســت.در گذشــته ب ــر تغیی ــه اخی ده
هــای اقتصــادی تنهــا موضــوع ســود آوری دارای اهمیــت 
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در شــرایط کنونــی 
موضوعاتــی ماننــد مــردم و محیــط زیســت نیز بــرای بنگاه 
ــدا کــرده اســت.نکته مهمــی  ــت پی ــای اقتصــادی اهمی ه
کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در موضوع 
مــردم بــه تفــاوت هــای جنســیتی توجــه نمــی شــود.این در 
حالــی اســت کــه در مناطــق بومــی کــه رویکــرد صنعتــی 
در آنجــا اعمــال مــی شــود مفهــوم جنســیت دارای اهمیت 
اســت.به همیــن دلیــل در نظــام نامــه مســئولیت اجتماعــی 
صنعــت نفــت موضــوع خانــواده و زنــان در اولویــت هــای 
مهــم قــرار دارد. حتــی قــرار اســت بودجــه ای نیز بــه زنانی 
کــه بــه شــکل هــای مختلــف بــا پــروژه هــای صنعتــی در 
ارتبــاط هســتند اختصــاص یابد.نکتــه دیگــر بــه موضــوع 
آمــوزش جنســیتی مســئولیت اجتماعــی پــروژه هــای 
صنعتــی بــاز مــی گــردد کــه در ایــن زمینــه نیــز در نظــام 

نامــه تدویــن شــده مــوارد مهمــی ذکــر شــده اســت.
دکتــر علــی اکبــر تــاج مزینانــی، رئیــس دانشــکده علــوم 
اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی نیــز در ایــن همایش 
ــناخت  ــان ش ــخنرانی ایش ــوع س ــد. موض ــخنرانی کردن س
ــت  ــت نف ــی صنع ــای اجتماع ــئولیت ه ــی در مس اجتماع
ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــس دانش بود.ریی
ــه  ــی س ــوم اجتماع ــرد:در عل ــان ک ــر نش ــی خاط طباطبای
ــا  ــق آنه ــه از طری ــم ک ــناخت داری ــی ش ــم اصل پاراداری
پدیــده هــای اجتماعــی شــناخته مــی شــود.این ســه پاردایم 
شــامل اثبــات گــرا یــا عقالنــی، تفضیلــی یــا غیرعقالنــی و 
انتقــادی اســت.هر کــدام از ایــن پاردایــم هــا نیــز ویژگــی 
ــی از  ــکل متفاوت ــه ش ــد و ب ــود را دارن ــاص خ ــای خ ه
شــناخت منجــر مــی شــوند.بدون تردیــد اســتفاده از همــه 
ــی  ــی م ــع محل ــوص در جوام ــه خص ــا ب ــم ه ــن پارادای ای

ــر باشــد. ــد در تحقــق مســئولیت اجتماعــی موث توان
ــداری  ــن مراســم گــزارش پای ــه ذکــر اســت در ای  الزم ب
شــرکت پاالیــش نفــت تهــران و گــزارش پایــداری 

ــد.  ــه ش ــز ارائ ــارس نی ــج ف ــد خلی ــرکت بیدبلن ش
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در پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت بررسی شد؛

 مهم ترین چالش ها و فرصت های مســئولیت 
اجتماعی صنعت نفت 

 پنجمیــن همایــش مســئولیت اجتماعــی 
صنعــت نفــت صبــح روز چهارشــنبه24 
بــا  مجــازی  صــورت  بــه  مــاه  دی 
هــای  چهــره  و  مســئوالن  حضــور 
شــد.در  برگــزار  دانشــگاهی  علمــی 
ــا  ــش ه ــن چال ــم تری ــش مه ــن همای ای
ــی  ــئولیت اجتماع ــای مس ــت ه و فرص
صنعــت نفــت مــورد بررســی قــرار 
ــاره  ــش درب ــخنرانان همای ــت و س گرف
جوانــب مختلــف مســئولیت اجتماعــی 
ســخنرانی  گاز  و  نفــت  حــوزه  در 

کردنــد.
ــاون  ــی مع ــر تربت ــن منتظ ــدس حس مهن
ــی گاز  ــل شــرکت مل ــر و مدیرعام وزی
ســخنران  اولیــن  همایــش  رئیــس  و 
ایــن همایــش بــود کــه بــا موضــوع 
ــه  ــل ب ــازوکارهای عم ــا و س رویکرده
مســئولیت اجتماعــی در صنعــت گاز 

ــرد. ــخنرانی ک س

خاطرنشــان  تربتــی  مهنــدس 
ای  مقولــه  اجتماعــی  کرد:مســئولیت 
اســت کــه چــه مــا بخواهیــم و چــه 
ــق آن  ــمت تحق ــه  س ــد ب ــم بای نخواهی
حرکــت کنیــم. اگــر قصــد نداشــته 
باشــیم در ایــن زمینــه برنامــه ریــزی کنیم 
ناگزیــر هســتیم بــه صــورت غریــزی 
ــه  ــرار اســت برنام ــم و اگــر ق عمــل کنی
ــد نظــام نامــه و  ریــزی داشــته باشــیم بای
هــدف بــرای خــود مشــخص کنیــم کــه 
ایــن اتفــاق در وزارت نفــت رخ داده 
اســت.وزارت نفــت بــا تدویــن نظــام 
نامــه مســئولیت اجتماعــی خــود را وارد 
پاســخگویی کــرده اســت.به  پروســه 
همیــن دلیــل مــا بــه دنبــال ایــن  هســتیم 
ــه  ــی از هزین ــش های ــده بخ ــه در آین ک
ــه  ــت را ب ــای وزارت نف ــروژه ه ــای پ ه
ــه مســئولیت اجتماعــی اختصــاص  مقول
نفــت  وزارت  در  بدهیم.خوشــبختانه 

ــئولیت  ــق مس ــرای تحق ــدی ب ــزم ج ع
اجتماعــی بــه وجــود آمــده و در آینــده 
زمینــه  در  خوبــی  اتفاقــات  شــاهد 

مســئولیت اجتماعــی خواهیــم بــود.
ــید  ــر س ــم دکت ــدی مراس ــخنران بع س
مهــدی هاشــمی مدیرعامــل ســازمان 
ــا  ــت ب ــت نف ــان صنع ــت و درم بهداش
موضــوع رویکردهــا و تجربــه مقابلــه بــا 

ــود. ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ش
تصریــح  همایــش  ایــن  در  ایشــان   
درمــان  و  بهداشــت  کرد:ســازمان 
نفــت در حــوزه مســئولیت  صنعــت 
ــب و  ــانی مناس ــات رس ــی خدم اجتماع
تعهــد اجتماعــی را سرمشــق کار خــود 
قــرارداده اســت.این در حالــی اســت که 
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــون در ح تاکن
موضــوع مســئولیت اجتماعــی مــورد 
ــا  ــت ی ــه اس ــرار نگرفت ــدی ق ــه ج توج
ــرار نداشــته  ــی ق در اولویــت هــای اصل
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ــت  ــوزه بهداش ــال2010در ح ــود از س ــن  وج ــت.با ای اس
یــک پاردایــم جدیــد شــکل گرفــت کــه در مــورد عــدم 
ــه محیــط زیســت و در نظــر گرفتــن منافــع  آســیب زدن ب
ــه  ــت توج ــت نف ــخ صنع ــه تاری ــر ب ــان بود.اگ ــه ذینفع هم
کنیــم بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه موضــوع مســئولیت 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــواره م ــت هم ــن صنع ــی در ای اجتماع
ــال ایــن هســتیم  ــه دنب ــه همیــن دلیــل مــا ب داشــته اســت. ب
در ایــن حــوزه  اتفاقــات مهــم تــری در آینــده رخ بدهــد.
مهنــدس ناصــر بابایــی، معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی 
ــی ســومین ســخنران  پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفت
موضــوع  در  کــه  بابایــی  بود.مهنــدس  همایــش  ایــن 
ملــی  شــرکت  در  اجتماعــی  مســئولیت  ســاختارهای 
پاالیــش و پخــش فــرآورده هــای نفتــی و زیــر مجموعــه 

ــرد: ــح ک ــرد تصری ــی ک ــخنرانی م س
ــازل در یــک سیســتم  ــد یــک پ مســئولیت اجتماعــی مانن
ــم در  ــه بتوانی ــرای اینک ــل ب ــن دلی ــت.به همی ــی اس مدیریت
ایــن زمینــه توفیــق هایــی بــه دســت بیاوریــم نیــاز بــه یــک 
ــم. ــوع داری ــن موض ــه ای ــبت ب ــوی نس ــی ق ــه مدیریت توج
مســئولیت اجتماعــی در نهادهایــی بــه نتیجــه مــی رســد که 
اســتراتژی محــور باشــند و در یــک ســاختار سیســتماتیک 
و نظــام منــد کار کنــد. مفاهیمــی ماننــد مدیریــت دانــش 
ــا  ــوده ام ــوردار ب ــادی برخ ــت زی ــته از اهمی ــه در گذش ک
ــاختارهای  ــدان س ــل فق ــه دلی ــده  ب ــه نش ــت نهادین در نهای
مناســب تصمیــم گیــری و نظــام منــد بــوده اســت.به همیــن 
دلیــل بــرای تحقــق مســئولیت اجتماعــی در حــوزه صنعــت 
ــه  ــن وزارتخان ــه ای ــای زیرمجموع ــرکت ه ــه ش ــت هم نف
ــه  ــود ب ــد را دردرون خ ــام من ــاختارهای نظ ــن س ــد ای بای

ــد. وجــود بیاورن
صنعــت  پژوهشــگاه  رئیــس  توفیقــی  جعفــر  دکتــر 
ــوع  ــا موض ــود ب ــش ب ــن همای ــدی ای ــخنران بع ــت س نف
ــت  ــگاه صنع ــی پژوهش ــئولیت اجتماع ــای مس رویکرده
نفــت بــود کــه عنــوان کــرد: مــا از دو زوایــه بــه موضــوع 
ــم.  ــی کنی ــگاه م مســئولیت اجتماعــی در صنعــت نفــت ن
نخســت شــرایط اساســنامه ای اســت کــه تــالش مــی کنیــم 
براســاس وظایــف و تکالیفــی کــه برعهــده داریــم بــه 
شــکلی عمــل کنیــم کــه مخاطــب آن بــه صــورت مســتقیم 
یــا غیــر مســتقیم مــردم باشــند.هنگامی کــه دســتآورد هــای 
پژوهشــگاه نفــت کــه از بودجــه دولتــی اســتفاده مــی کنــد 

ــن  ــای ای ــه معن ــرد ب ــرار بگی ــردم ق ــه م ــتفاده و توج ــورد اس م
اســت کــه در مســیر مســئولیت اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. 
هنگامــی کــه نتایــج علمــی پژوهشــگاه در زنگــی مــردم و رفــاه 
آنهــا احســاس شــود مــردم بــه ایــن نتیجــه مــی رســند کــه ایــن 
ــری  ــده نگ ــردم وآین ــکالت م ــل مش ــال ح ــه دنب ــگاه ب پژوهش
دربــاره رفــاه آنهاســت. نــگاه دوم مســئولیت هایــی اســت کــه به 
صــورت مســتقیم جــز مســئولیت هــای اساســنامه ای مــا نیســت.
ــل رویکــردی کــه در وزارت نفــت در  ــه دلی ــن وجــود ب ــا ای ب
ســال هــای  اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه ما به گســتره وســیع 
تــری از وظایفــی فکــر مــی کنیــم کــه اگــر چــه جــز وظایــف 
اساســنامه ای نیســت امــا مــی توانــد جزئــی از مســئولیت هــای 
اجتماعــی مــا بــه شــمار رود.بــه همیــن دلیــل مــا در زمینــه هــای 
ــی  ــرای خــود مســئولیت های اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی ب
ــی  ــئولیت اجتماع ــق مس ــتای تحق ــه در راس ــتیم ک ــل هس را قائ

تعریــف مــی شــود.
آخریــن ســخنران همایــش امــروز مســئولیت اجتماعــی در 
ــل  ــا مدیرعام ــهیدی نی ــد ش ــید امی ــدس س ــت مهن ــت نف صنع
ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی بــود که بــا موضوع 
ــا فعالیتهــای حــوزه مســئولیتهای اجتماعــی  ــط ب اقدامــات مرتب
شــرکتهای مســتقر در منطقــه ویــژه اقتصــادی پتروشــیمی در این 

همایــش ســخنرانی کــرد.
مهنــدس شــهیدی نیا خاطرنشــان کــرد: ما بایــد وظایف خــود را 
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی صنعــت نفــت مشــخص کنیــم و 
بــرای آن برنامــه ریــزی کنیم.تنهــا در چنیــن شــرایطی اســت که 
مــا مــی توانیــم گام هــای مهمــی در زمینــه مســئولیت اجتماعــی 
برداریــم. بــدون تردیــد در شــرایطی کــه چنیــن بســتری فراهــم 
نباشــد مــا بــا موانــع و چالــش هایــی مواجــه خواهیــم بود.یکــی 
ــای  ــال ه ــه در س ــی ک ــای اجتماع ــئولیت ه ــن مس ــم تری از مه
ــه کمــک رســانی  ــر توســط صنعــت نفــت صــورت گرفت اخی
لجســتیکی بــه حــوادث و بالیــای طبیعــی بــوده اســت.به همیــن 
دلیــل مــا امیدواریــم در آینــده مســئولیت اجتماعــی در صنعــت 
نفــت بــا اولویــت بنــدی صحیــح و کاربــردی بــه اهــداف خــود 

دســت پیــدا کنــد.
ــره  ــرکت به ــداری ش ــزارش پای ــه گ ــت ارائ ــر اس ــه ذک الزم ب
بــرداری نفــت و گاز غــرب وارائــه گــزارش پایــداری شــرکت 
پاالیــش گاز فجرجــم از دیگــر برنامــه هــای ایــن همایــش بــود 
و در پایــان ایــن همایــش نیــز ســخنرانان بــه ســواالت شــرکت 

ــد. کننــدگان در همایــش پاســخ دادن
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مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــا و شــهروندان و فعــاالن 
اقتصــادی در توســعه شــهرها

رسانه مسئولیت اجتماعی : منظور از توسعه 
شهرها چیست؟

ــه  ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــامل مجموع ــهرها  ش ــعه ش توس
رشــد اقتصــادی، بهبــود زیرســاخت هــای شــهری، 
کاهــش فقــر، کاهــش بیــکاری، بهبــود مدیریــت شــهری 
و …. را بــه همــراه دارد. در کشــورهای در حــال توســعه، 
بســیاری از روســتایی هــا بــه علــت شــرایط بــد زندگــی، 
ــن امــر منجــر  ــد کــه ای ــه زندگــی شــهری رو آورده ان ب
بــه شــلوغ شــدن شــهر هــا و افزایــش حومــه نشــینی شــده 
اســت. از طــرف دیگــر مشــکالت اقتصــادی و فرهنگــی 
حــل نشــده شــهری مزیــد بــر علــت عــدم توســعه 
ــک  ــد ی ــهرها بای ــعه ش ــرای توس ــت. ب ــده اس ــهرها ش ش
ــه شــرایط  ــا توجــه ب برنامــه طوالنــی مــدت و هدفمنــد ب
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و زیســت 
ــا  ــه تنه ــه ن ــن برنام محیطــی طراحــی کــرد. هــدف از ای
برطــرف کــردن نیازهــای نســل حاضــر بلکــه بایــد دور 
اندیشــی بــرای نســل هــای بعــدی نیــز باشــد. بــا توجــه بــه 
مطالــب ارائــه شــده مــی تــوان توســعه شــهرها را دغدغــه 

ــع انســانی دانســت. ــود جوام ــرای بهب ــی ب ای جهان
توسعه شهرها

بــه طــور کلــی اهــداف توســعه شــهرها را مــی تــوان در 4 
حــوزه زیــر قــرار داد:

ــع  ــظ مناب ــتای حف ــا در راس ــرف از فض ــل مص * حداق
ــی طبیع

* بهبود سیستم مدیریت شهری
* دسترسی یکسان به منابع

* حفظ فرهنگی و اجتماعی

بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده  الزمــه توســعه شــهرها تقویــت 
زیــر بنــای فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعی جامعه شــهری اســت. 
جامعــه شــهری در واقــع بــه مجموعــه افــرادی اطــالق مــی شــود  
ــی همچــون فعــاالن اقتصــادی، شــرکت  کــه در اشــکال متفاوت
هــا و یــا شــهروندان مشــغول بــه فعالیــت هســتند. همــه ی اقشــار 
ذکــر شــده تاثیــر شــگرفی بــر میــزان توســعه شــهرها دارنــد.  در 
ادامــه ایــن مقالــه نقــش هــر یــک از این اقشــار بر توســعه شــهرها 

بررســی مــی شــود.
نقش شهروندان بر توسعه شهرها

در جامعــه امــروز مــا، بــه نیازهــای اولیــه شــهری افــراد پاســخی 
داده نمــی شــود. بــه طــور مثــال در بســیاری از شــهرها جــاده ها و 
معابــر عبــوری نیازمنــد ترمیــم هســتند، عملــی ســاده کــه ســال ها 

نادیــده گرفتــه شــده اســت.
ــه توســعه  ــه اینکــه بســیاری از اســتراتژی هــا و برنام ــا توجــه ب ب
شــهرها زیــر نظــر دولــت صــورت مــی گیــرد بســیاری از 
شــهروندان گمــان مــی کننــد کــه آنهــا در توســعه شــهرها نقشــی 
ندارنــد. امــا بایــد گفت توســعه شــهرها خصوصــا در کشــورهای 
جهــان ســوم بــه علــت زیرســاخت هــای ضعیــف نیازمنــد 
ــای  ــر برخــی از نقــش ه ــه اســت. در زی ــام جامع مشــارکت تم

ــود: ــی ش ــاره م ــادی اش ــعه اقتص ــهروندان در توس ش
شهروند و توسعه شهری

*  آگاهــی از حقــوق شــهری: هــر فــردی کــه در 
ــد  ــی کن ــی م ــه زندگ جامع
ــوق  ــری حق ــک س داری ی

ــی  ــی و اجتماع فرهنگ
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ــد  ــخی نخواه ــد پاس ــه نکن ــا را مطالب ــا آنه ــه ت ــت ک اس
گرفــت. آگاهــی داشــتن از حقــوق شــهروندی و رعایــت 
آن امــری اســت کــه بــه توســعه زیــر ســاخت هــای 

ــد. ــی کن ــک م ــی کم ــی  اجتماع فرهنگ
*حضــور در انجمــن هــای فعــال: انجمــن هــای بســیاری 
جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری ایجــاد شــده انــد. 
بســیاری از ایــن انجمــن هــا مــردم نهــاد هســتند. حضــور 
ــد  ــی توان ــا م ــن ه ــل انجم ــن قبی ــهروندان در ای ــال ش فع
بــه رونــد توســعه شــهرها ســرعت ببخشــد زیــرا اهــداف 
ــداف  ــتای اه ــا در راس ــن ه ــن انجم ــده در ای ــف ش تعری

ــرار دارد. ــت در جهــت توســعه شــهرها ق دول
ــیاری از  ــفانه در بس ــی: متاس ــور عموم ــارکت در ام *مش
ــار تاریخــی، آلودگــی  ــدن آث شــهرها شــاهد آســیب دی
ــه  ــتیم. هم ــده و … هس ــا ش ــای ره ــه ه ــا، زبال ــارک ه پ
ــهر  ــره ش ــدن چه ــت ش ــز زش ــدی ج ــوارد پیام ــن م ی ای
ــه هــای  ــد پای ــی توانن ــد. از طــرف دیگــر م ــی ندارن در پ
فرهنگــی یــک جامعــه شــهری را بــرای نســل هــای بعــد، 
سســت کنــد. بایــد شــهر ماننــد خانــه فــرض شــود و همــه 
شــهروندان در تمیــزی و ســالمت آن کوشــا باشــند. 
امــروزه پــاک نگــه داشــتن هــوا، تفکیــک زبالــه، اهمیــت 
دادن بــه بازیافــت و … نیــز از مســئولیت هایــی اســت کــه 

ــرار داده شــده اســت. ــر شــانه شــهروندان ق ب
ــه  ــای قضــاوت منصفان ــه معن ــاد ب ــد: انتق * شــهروند منتق
ــر  ــالوه ب ــد ع ــهروند بای ــک ش ــت. ی ــف اس ــور مختل ام
آگاهــی داشــتن از اصــول توســعه شــهرها، ناظری ســخت 

گیــر و منتقــد باشــد.
* جمــع گرایــی: شــهروندان 
ــه  ــد الزم ــد بدانن بای

زندگــی اجتماعــی رعایــت حقــوق فــردی و اجتماعــی دیگران 
اســت. نادیــده گرفتــن حقــوق یکدیگــر ســبب صــرف شــدن 

ــی شــود. ــی ارزش م ــور ب ــرای ام ــه ب ــت جامع وق
* پرداخــت مالیــات: شــهروندان بــا پرداخــت بــه موقــع مالیــات 
و عــوارض هــای تعریــف شــده مــی تواننــد بــه برداشــتن موانــع 

اقتصــادی توســعه شــهرها کمــک کنند.
نقش شرکت ها و فعاالن اقتصادی بر توسعه شهرها

فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه عنــوان بنیادهــای موثــر بــر 
نظــام اقتصــادی شــهری مــی تواننــد در توســعه شــهرها نقــش 
داشــته باشــند. در کشــورهایی در حــال توســعه همــواره کمبود 
کار و بحــران هــای اقتصــادی وجــود دارد کــه ایــن قبیــل امــور 

مــی توانــد بــا مشــارکت بنیادهــای اقتصــادی مرتفــع شــود.
بــه طــور کلــی فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا مــی تواننــد بــا 
کاهــش هزینــه هــا، افزایــش درآمدهــا، مشــارکتهای اقتصادی، 
ــت  ــاد فرص ــهری و ایج ــعه ش ــی، توس ــاد مقاومت ــرای اقتص اج
بــرای ســرمایه گــذاران شــهری اثــرات مثبتی بر توســعه شــهرها 
داشــته باشــند.  در ادامــه بــه صــورت خالصــه نقــش شــرکت 

هــا و فعــاالن اقتصــادی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
* بهبــود شــرایط اقتصــادی: شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی از 
یــک طــرف بــا پرداخــت مالیــات و از طــرف دیگــر بــا کاهش 
ــود شــرایط اقتصــادی  ــد در بهب ــراد بیــکار مــی توانن تراکــم اف
یــک جامعــه موثــر باشــند. در واقــع ســرمایه گــذاری مــی تواند 
بــه خــودی خــود ســبب توســعه اقتصــادی شــود. پس مــی توان 
گفــت فعــاالن اقتصــادی و شــرکت هــا بــه صــورت مــداوم بــه 
بافــت شــهری ســود نهایــی و ارزش افــزوده تزریــق مــی کننــد 
و همیــن امــر ســبب اهمیــت یافتــن آنهــا شــده اســت. همچنیــن 
ــا اســتفاده درســت از منابــع  شــرکت هــا و فعــاالن اقتصــادی ب
مــی تواننــد موجــب کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی 
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و … شــوند.
* بهبــود شــرایط اجتماعــی: یکــی از معضالتــی کــه 
گریبانگیــر بســیاری از شــهرها اســت و مانــع از توســعه آنهــا 
ــرکت  ــادی و ش ــاالن اقتص ــت. فع ــکاری اس ــود، بی ــی ش م
ــال  ــوع فع ــترهای کاری متن ــاد بس ــد در ایج ــی توانن ــا م ه
باشــند. بایــد بپذیریــم بیــکاری مــی توانــد ریشــه بســیاری از 
مشــکالت اجتماعــی باشــد بنابرایــن بــه کارگیــری نیروهای 
کار در از بیــن بــردن مشــکالت اجتماعــی مرتبــط بــا 

ــر اســت. ــکاری موث بی
* بهبــود شــرایط فرهنگی: الزم اســت شــرکت هــا و فعاالن 
ــه  ــهرها توج ــی ش ــای فرهنگ ــاخت ه ــه زیرس ــادی ب اقتص
ــدون شــک رشــد فرهنگــی یــک جامعــه  داشــته باشــند. ب
عــالوه بــر بهبــود توســعه شــهرها مــی توانــد اثــر مثبتــی نیــز 

بــر اقتصــاد شــهرها و رونــد کاری آنهــا داشــته باشــد.
* کاهــش هزینــه: فعــاالن اقتصــادی بــا پیشــبرد ســریع 
ــه هــای حاصــل از  پروژهــای شــهری ســبب کاهــش هزین

ــوند. ــی ش ــام م ــا ناتم ــه کاره و ی ــای نیم ــروژه ه پ
* مشــارکتهای اقتصــادی: یکــی از دســتاوردهای شــرکت 
هــا و فعــاالن اقتصــادی افزایــش درآمــد هــای شــهری چــه 
از طریــق اجــرای پــروژه و چــه از طریــق پرداخــت مالیــات 
اســت. الزمــه ی موفقیــت یــک شــرکت تنهــا درآمــد زایی 
ــع  ــتفاده از مناب ــه اس ــت بلک ــدود نیس ــی مح ــازه زمان در ب
اقتصــادی به صورت مســتمر اســت. شــرکت هــا و نهادهای 
اقتصــادی بــا شــرکت در مشــارکت هــای اقتصــادی عــالوه 
بــر توســعه شــهری مــی تواننــد ســبب رونــق اقتصــادی در 
شــهر نیــز شــوند. ایــن امــر در بهینــه ســازی مصــرف منابــع 
ــد ســبب ایجــاد  ــن مــی توان بســیار اثرگــذار اســت همچنی

فرصــت بــرای ســرمایه گــذاری شــهری نیــز شــود.
* اقتصــاد مقاومتــی: منظــور از اقتصــادی مقاومتــی رشــد اقتصاد 
در کنــار کاهــش آســیب پذیــری آن اســت. در واقــع منظــور از 
اقتصــاد مقاومتــی کشــیدن حصــار نیســت بلکــه رشــد اقتصــادی 
در کنــار تمــام تحریــم هــا اســت. فعــاالن اقتصــادی و شــرکت 
هــا بــا ســرمایه گــذاری در زمینــه هــای مختلــف و بــه کارگیری 
نیروهــای متخصــص عــالوه بــر توســعه شــهری ســبب اســتقالل 
کشــور از کاالهــای وارداتــی کــه تحــت تحریــم اســت، نیــز می 

شوند.
شرکت ها و فعاالن اقتصادی موثر بر توسعه شهرها

سخن پایانی
هــدف از توســعه شــهرها پیــش بــردن یــک جامعــه شــهری بــه 
ســوی عدالــت اجتماعــی اســت. رســیدن بــه ایــن هــدف تنهــا بــا 
تکیــه بــر تــوان دولــت میســر نمــی شــود. عوامــل متعــددی مــی 
ــد مــدت  ــه هــای توســعه شــهرها چــه در بلن ــع برنام ــد مان توانن
و چــه کوتــاه مــدت شــوند. آنچــه ســبب مرتفــع شــدن موانــع 
موجــود مــی شــود حضــور فعــال تمــام اقشــار جامعــه در برنامــه 
ــر  ــد اگ ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همانط ــهری اس ــعه ش ــای توس ه
ــند و  ــود آگاه باش ــف خ ــه وظای ــه ب ــار جامع ــک از اقش ــر ی ه
آنهــا را بــه درســتی انجــام دهنــد مــی تــوان انتظــار داشــت کــه 
مســیر توســعه شــهرها بــا ســرعت باالتــری طــی شــود. متاســفانه 
ــدم  ــی و ع ــی و فرهنگ ــکالت اجتماع ــزون مش ــش روزاف افزای
ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای آنهــا ســبب شــده اســت برنامه 

هــای توســعه شــهرها عقــب بمانــد.

حمیدرضا آزادواری , کارشناس ارشد مدیریت 
شهری و معاون اقتصادی و مالی 

شهرداری منطقه ۲۱ تهران
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انتشار اخبار اقدامات مسئولیت اجتماعی اولین 
گام برای فراگیرکردن مسئولیت اجتماعی

ــدي در  ــاً جدی مســئولیت اجتماعــی، مفهــوم تقریب
ادبیــات ســازمانهاي خدماتــی، اقتصادي ورســانه ها 
اســت؛ و از دهــه 80 بــه بعــد آثــار آن را مــی تــوان 
ــاهده  ــی مش ــی و خصوص ــاي دولت ــازمان ه در س
کــرد. بــا ایــن وجــود تنهــا ســازمانی کــه بیشــترین 
تأثیــر را در حــوزه مســئولیت اجتماعــی ایفــاء نموده 
اســت، رســانه هــا بــوده انــد. رســانه هــا حلقــه رابــط 
ــا مــردم مــی  ــا مــردم ب بیــن جامعــه و ســازمانها و ی
باشــند. امــروزه ســازمانها بــراي ارائــه خدمــات بهتر 
بــه مشــتریان وســازمانهاي رســانه اي بــراي جــذب 
بیشــتر مخاطــب در حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
ــم  ــا ه ــازمان ه ــه س ــد. هم ــی کنن ــزي م ــه ری برنام
ــه  ــر جامع ــم در براب ــود و ه ــان خ ــر کارکن در براب
مســئولیت دارنــد. رســانه هــا بــا نظــارت هــاي غیــر 
مســتقیم مــدل پاســخگویی را در ســازمانها نهادینــه 
نمــوده و ایــن مــدل زمینــه مطالبــه را فراهم میســازد. 
ــا  ــا در فعالیته ــریع فرآینده ــی تس ــن روش، یعن ای
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــی آورد.نظری ــم م را فراه
شــکل گیــري خــود را 
مرهــون یک 

اقــدام کمیســیون آزادي مطبوعــات آمریــکا مــی دانــد. این 
نظریــه، مفهومــی فراتــر از قانــون اســت و بــه نقشــی مربوط 
مــی شــود کــه ســازمانها در بهتــر شــدن جامعــه انجــام مــی 
دهنــد. رســانه هــا امــروز تــا حــدي بــه تــار و پــود جامعــه 
مبــدل شــده و تعامــالت دیگــر نهادهــا را هماهنــگ مــی 
ــا حــدی  ــر و ت ــوان یــک نهــاد مســئولیت پذی ــد و بعن کنن
ــند.  ــی باش ــر م ــی مؤث ــد اجتماع ــاز در رش ــئولیت س مس
عــالوه بــر ایــن رســانه هــا بــا نظارتهــاي غیــر مســتقیم، مدل 
ــن مــدل  ــه نمــوده وای پاســخگویی را در ســازمانها، نهادین
زمینــه مطالبــه را فراهــم مــی ســازند.به همیــن دلیــل انتشــار 
ــم  ــی از مه ــی یک ــئولیت اجتماع ــا مس ــط ب ــات مرتب اقدام
ــه کــردن  و فراگیــر شــدن  ــرای نهادین تریــن رویکردهــا ب
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در جامعه اســت.در ایــن زمینه 
نیــز ســه نظریــه وجــود دارد. نخســت نظریــه متقاعدســازی 
اســت.در ایــن روش رســانه هــای گروهــی بــا انتشــار 
اخبــار مرتبــط بــا اقدامــات مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی 
ــن  ــت ای ــای مثب ــاره پیامده ــی درب ــکار عموم ــاع اف ــه اقن ب
اقدمــات مبــادرت مــی کنند.بانیــان و حامیــان ایــن نظریــه 
بــر ایــن باور هســتند کــه تأثیــر نهــادن برمخاطبــان و مجاب 
ســاختن آنــان مســتلزم رعایــت برخــی اصــول و قواعــدي 
ــهاي  ــات و پژوهش ــه از مطالع ــاً برگرفت ــه اساس ــت ک اس
صــورت گرفتــه در قلمــرو روانشناســی و بویژه 
ــی اســت.نظریه  ــی اجتماع روانشناس
دامنــه  تبییــن  بــه  دوم 
ــانه  ــرات رس اث
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ــن  ــبب ای ــن س ــه همی ــد. ب ــی پردازن ــی م ــاي عموم ه
ــایل  ــرات وس ــه اث ــوط ب ــاي مرب ــه ه ــه نظری ــروه ب گ
ارتبــاط جمعــی معــروف شــده اند.براســاس ایــن  
نظریــه دامنــه و گســتره رســانه هــای جمعــی بــه انــدازه 
ــق  ــا و تعمی ــت ارتق ــد در جه ــی توان ــه م ــت ک ای اس
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی گفتمــان ســازی و جریــان 
ــه ســوم  ســازی فکــری و اجتماعــی انجــام بدهد.نظری
امــا بــه دســتکاری اذهــان معــروف اســت کــه براســاس 
ــا تغییــر پاردایــم هــای فکــری جامعــه  آن رســانه هــا ب
افــکار عمومــی را بــه ســمت یــک موضــوع مشــخص 
کــه در اینجــا مســئولیت اجتماعــی اســت ســوق مــی 
دهنــد. براســاس ایــن ســه نظریــه مطــرح شــده هــر چــه 
رســانه هــا در زمینــه اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینه 
مســئولیت اجتماعــی فعالیــت بیشــتری انجــام بدهنــد به 
همــان انــدازه بــه فراگیــر شــدن و نهادینــه شــدن ایــن 
مفهــوم در جامعــه بیشــتر کمــک کــرده اند.نکتــه مهــم 
در ایــن زمینه اینکــه آزادي و مســئولیت، دو روي یک 
ســکه هســتند و همانگونــه کــه رســانه هــا حــق دارند از 
دولــت و ســایر نهادهــا انتقــاد کننــد، مســئولیتی نیــز در 
قبــال مصالــح و منافــع ملی و پاســخ بــه نیازهــاي جامعه 

بــه همیــن  دارنــد. 
بیــن  بایــد  دلیــل 
بــه  اصــِل  ســه 

ظاهرناسازگاِر 
و  فــردي  آزادي 
هــا  رســانه  آزادِي 
از یکســو و تعهــد 
ــر  ــا در براب ــانه ه رس
ســوي  از  جامعــه 
دیگــر، ســازگاري 
و  گــردد  ایجــاد 
بــا  مقابلــه  بــراي 

تعــارض هــاي نظریــه مطبوعــات آزاد در عرصــه 
تجربــی، راه حــل مناســب پیــدا شــود.همه ایــن مســائل 
نیــز بــه شــیوه برخــورد رســانه بــا موضوعــات کلیــدی 
ماننــد مســئولیت اجتماعــی ارتبــاط پیــدا مــی کنــد.در 
ــددي  ــطوح متع ــی، س ــئولیت اجتماع ــه مس ــن زمین ای
دارد؛ کــه عبارتنــد از: یک:چارچــوب قانونــی کــه 
ــخص  ــات مش ــاي مطبوع ــئولیت ه ــراي مس ــت ب دول
ــه  ــات ب ــه مطبوع ــغلی ک ــوب ش ــد.دو: چارچ ــی کن م
واســطه مســئولیت هــاي خــود تعییــن مــی کنند وســوم 
ــطح  ــگار س ــه ن ــراد روزنام ــه اف ــی ک ــی ذات چارچوب
فعالیت شــغلی عالــی را تعییــن می کنند.شــرایط جدید 
ــاع  ــگ و اجتم ــراي فرهن ــی ب ــاع خاص ــی، اوض جهان
پدیــد آورده اســت. مــی توان گفـــت بـــه طـــور کلـــی 
تغییـــرات وتعامــالت فرهنگــی در فضایــی متفــاوت از 
گذشــته صــورت مــی پذیــرد. رســانه هــا بیــش از پیش 
در زندگی ما حضـــور دارنـــد و درمواردي بدون آنکه 
متوجــه باشــیم، ســاعتها مخاطب رادیــو و تلویزیــون. . . 
مــی شــویم. رســانه هــا در جهــان جدیــد، یــک جهـــان 
مجــازي مــی ســازند کــه در ایــن جهــان مجــازي هــر 
فــردي براي برقــراري ارتبــاط، از امــکانھا ي متعددي 
برخوردار اســـت و 
ــذا شخصیت فرد  لـ
از طریــق مجموعــه 
او  ارتباطــات 
ســاخته میشــود و 
ــه  ــت ک در اینجاس
ــدن  از رسانه ای شـ
فرهنـــگ و جامعـه 
ــی  ــه م ــخن گفت س

ــود. ش

اینفوگراف مسئولیت اجتماعی
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عبدالصمد خرمشاهی
افزایش جرائم و مسئولیت اجتماعی

بــا دقــت بــه جرائــم رخ داده در کشــور 
ــران  ــم در ای ــویم جرائ ــی ش ــه م متوج
بــا دو اتفــاق مهــم مواجــه شــده اســت. 
نخســت اینکه جرائم نســبت به گذشــته 
شــنیع تر،خشــن تــر و بــی پــرده تر شــده 
و دوم اینکــه قبــح جــرم در جامعــه فــرو 
ریختــه و بســیاری از مجرمــان بــا علم به 
عاقبــت کار خــود دســت بــه ارتــکاب 
جــرم مــی زنند.همه ایــن اتفاقات نشــان 
مــی دهــد کــه جامعــه ایــران بــه ســمت 
ــت و  ــت اس ــال حرک ــر در ح ــن ت خش
اگــر جامعــه شناســان و روانشناســان 
بــرای آن راه حــل منطقــی و علمــی 
ــری  ــوار ت ــای ناگ ــد پیامده ــدا نکنن پی
در انتظــار جامعــه خواهــد بود.افزایــش 
جرائــم در جامعــه و وضعیــت موجــود 
معلــول رویکردهــای کوتــاه مــدت 
نیســت و بلکــه بــرای بررســی ایــن 
ــای  ــد رویکرده ــی بای ــده اجتماع پدی
ــورد  ــه را م ــدت جامع ــد م ــی و بلن کل
در  داد.  قــرار  بررســی  و  تحلیــل 
ــزی رواج  ــون گری ــه قان ــه ای ک جامع
دارد،عدالــت رعایــت نمــی شــود و بــه 
ــا داده  ــر به ــراد کمت ــه اف ــای اولی نیازه
ــه  ــی زمین ــه صــورت طبیع ــی شــود ب م
ــد. از  ــی آی ــود م ــه وج ــرم ب ــد ج تولی
ســوی دیگــر مهــم تریــن دلیــل افزایش 
جــرم و جنایــت در جامعــه ایران»فقــر« 
اســت کــه شــامل فقــر اقتصــادی و 
فرهنگــی مــی شود.کســی کــه در زمینه 
تنگدســتی  فقــر و  اقتصــادی دچــار 
اســت فرصتــی بــرای ارتقــای فرهنگــی 
خــود نیــز پیــدا نمــی کنــد و در نتیجــه 
دچــار فقــر فرهنگــی نیــز می شــود.اگر 

مــا حــوادث هــر روز کشــور را بررســی 
ــش  ــه بی ــویم ک ــی ش ــه م ــم متوج کنی
ــرم و  ــای ج ــه ه ــد از ریش ــود درص ازن
ــت. ــادی اس ــور اقتص ــت در کش جنای

مشــکالت اقتصــادی ام الفســاد جرائــم 
کشــور اســت. دغدغــه هــای اقتصــادی 
ــترس و  ــاد و اس ــود بیکاری،اعتی ــا خ ب
ــی  ــراه م ــه هم ــادی ب ــای زی ــی ه نگران
آورد کــه هــر کــدام مــی توانــد زمینــه 
جــرم و جنایــت را در جامعــه افزایــش 
بدهد.فــردی کــه در خانــواده ای بــا 
ــی  ــی ناش ــادی و روان ــکالت اقتص مش
از آن بــزرگ شــده بــه صــورت طبیعی  
جنایــت  و  جــرم  ارتــکاب  مســتعد 
است.براســاس آمارهای رســمی که در 
جامعــه منتشــر مــی شــود اغلب افــرادی 
کــه مرتکــب جرائــم ســنگین شــده انــد 
در خانــواده هــای پر آســیب و شــکننده 
ــی در  ــد و از نظــر روان ــزرگ شــده ان ب
ــد.  ــته ان ــرار نداش ــی ق ــت متعادل وضعی
بــدون شــک اگــر مــردم جامعــه در 
میــزان  کردنــد  مــی  زندگــی  رفــاه 
ــادی در  ــا حــدود زی جــرم و جنایــت ت
جامعــه کاهــش پیــدا مــی کرد.مســائل 
ــه  ــروار ب ــورت زنجی ــه ص ــی ب اجتماع
هــم متصــل هســتند.در کشــورهای 
ــزان  ــوئیس می ــد س ــه مانن ــعه یافت توس
جــرم و جنایــت بســیار کــم و محــدود 

اســت.آمارهای رســمی نشــان مــی دهد 
بیمــاری هــای روحــی و روانــی در بیــن 
مــردم جامعــه افزایــش پیــدا کــرده و از 
مــرز فاجعــه گذشــته اســت.هنگامی که 
ــی  ــه م ــکاری مواج ــکل بی ــا مش ــرد ب ف
ــه  ــع یافت ــود را تضی ــوق خ ــود و حق ش
مــی بینــد دچــار مشــکالت روحــی 
ــکالت  ــن مش ــود. ای ــی ش ــی م و روان
ــرای  ــه را ب ــز زمین ــی نی ــی و روان روح
جامعــه  ســطح  در  جنایــت  و  جــرم 
ــاق  ــدرت اتف ــه ن ــی دهد.ب ــش م افزای
مــی افتــد کــه افــرادی از نظــر اقتصادی 
و روانــی مشــکل جــدی نداشــته باشــند 
و جرائــم ســنگین در جامعــه انجــام 
حــل  راه  اگــر  تردیــد  بدهند.بــدون 
ــادی و  ــکالت اقتص ــرای مش ــبی ب مناس
اجتماعــی مــردم پیدا نشــود و مســئوالن 
در ایــن زمینــه تــالش جــدی انجــام 
ندهنــد جامعــه روزبــه روز عصبــی تــر 
ــاب  ــز اجتن ــونت آمی ــای خش و رفتاره
ناپذیــر خواهــد شــد.نکته دیگــر اینکــه 
خشــونت بــا خــود خشــونت بــه همــراه 
خواهــد داشــت. آمارهــا نشــان مــی 
دهــد کــه ســطح مــدارای مــردم جامعــه 
ایــران نســبت بــه گذشــته کاهــش پیــدا 
کــرده اســت.به همیــن دلیــل رســیدگی 
بــه ایــن موضــوع بایــد در اولویــت های 

ــرد. ــرار بگی نخســت مســئوالن ق
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نشســت ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

نشست ماهانه کمیسیون مسئولیت اجتماعی و 
حاکمیت شرکتی برگزار شد

ــئولیت  ــیون مس ــه کمیس ــت ماهان نشس
ــاق  ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی اجتماع
بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی 

ــران برگــزار شــد. ای
به گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی، 
ــئولیت  ــیون مس ــه کمیس ــت ماهان نشس
ــاق  ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی اجتماع
بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
محمــود  دکتــر  ریاســت  بــه  ایــران 

ــار روز  ــه منظــور بررســی اخب ــی ب اولیای
و فعالیــت هــای اخیــر ایــن کمیســیون بــه 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر ســید 
کمیتــه  رئیــس  عبــادی،  محمــود 
در  ایــران  اتــاق  شــرکتی  حاکمیــت 
خصــوص فعالیــت هــای اخیــر ایــن 
مجموعــه و همچنیــن برگزاری نخســتین 
ــت شــرکتی  نشســت تخصصــی حاکمی

ــر  ــرکتی و تاثی ــت ش ــوان حاکمی ــا عن ب
آن بــر کســب و کار  توضیحاتــی را 
ارائــه نمودنــد و ابــراز امیــدواری کردند 
ــکاری  ــت و هم ــا هم ــار SME ب وبین
ــن  ــای بهم ــیون در انته ــای کمیس اعض

ــردد. ــزار گ ــاه برگ م
در ادامــه دکتــر فراهانــی، مشــاور و 
ــت شــرکتی  ــه حاکمی کارشــناس کمیت
فعالیــت  خصــوص  در  ایــران  اتــاق 

میلاد تکسیبی
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هــای اخیــر ایــن کمیتــه توضیحاتــی ارائــه داده و بــه دو 
نکتــه اساســی در ایــن زمینــه اشــاره نمودنــد. نخســت اینکــه 
ــرکتی  ــت ش ــوزش حاکمی ــازی و آم ــگ س ــوزه فرهن در ح
همچنــان دچــار ضعــف هســتیم و بــا توجــه بــه ابزارهــای الزم 
ــار مجموعــه اســت، مــی توانیــم در ایــن زمینــه  کــه در اختی

ــم. ــام دهی ــب را انج ــات مناس اقدام
همچنیــن مســاله حاکمیــت شــرکتی بایــد بــه صورت اســتانی 
ــم  ــی توانی ــور م ــن منظ ــه همی ــرد و ب ــرار گی ــه ق ــورد توج م
وبینارهــای مختلفــی را در ایــن زمینــه در اســتان هــای مختلف 
برگــزار کنیــم تــا مســاله حاکمیــت شــرکتی از ســطح ملــی به 

اســتانی برســد.
ــر  ــر خارســتانی در خصــوص فعالیــت هــای اخی ســپس دکت
ایــن کمیســیون توضیحــات کلــی را ارائــه نمودنــد و از تالش 
مجموعــه در راســتای آمــوزش و فرهنــگ ســازی مســئولیت 

اجتماعــی ســخن گفتنــد.
ــف در  ــای مختل ــه برگــزاری وبیناره ایشــان ضمــن اشــاره ب
ــان  ــی در زم ــد مســئولیت اجتماع ــر مانن ــاه اخی ــد م طــی چن
کرونــا و مســئولیت اجتماعــی و بیمــاری ایــدز و نیــز توانیابی، 
ــون در  ــن کمیس ــی ای ــت فصل ــن نشس ــزاری چهارمی از برگ

اســفند مــاه خبــر دادنــد.
در طــول برگــزاری ایــن نشســت و بــا مدیریــت جنــاب آقــای 
ــواالتی را  ــت س ــن در نشس ــی، حاضری ــود اولیای ــر محم دکت
مطــرح نمودنــد کــه بــا پاســخ مناســب ایشــان و ســایر عزیــزان 
همــراه بــود. یکــی از حاضریــن در نشســت در خواســت 
ــور کشــاورزی در اســتان سیســتان و  ــه ام رســیدگی بیشــتر ب
بلوچســتان را خواســتار شــد کــه دکتــر اولیایــی در پاســخ، بــه 
اقدامــات مناســب و الزم در ســطح ایــن اســتان و نیــز خراســان 
جنوبــی بــه منظــور رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت مرتبــط 

اشــاره نمودنــد.
همچنیــن بحــث توســعه مشــاغل خانگــی بانــوان مطــرح شــد 
تــا کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی 
ــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط همچــون وزارت  بتوانــد ب

ــه داشــته باشــد. ــن زمین ــات مناســبی را در ای کار اقدام
الزم بــه ذکــر اســت دکتــر مســعود بنابیــان، رئیــس کمیســیون 
حاکمیــت شــرکتی و مســئولیت اجتماعــی بنــگاه هــا بــه دلیــل 
ــر محمــود  ــن جلســه حضــور نداشــتند و دکت کســالت در ای
اولیایــی ضمــن عذرخواهــی از جانــب ایشــان مدیریــت 

ــر عهــده داشــتند. نشســت را ب
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ــران در  ــارم ته ــت رییســه شــورای شــهر چه ــی عضــو هیئ ابولفضــل قناعت
ــی«: ــئولیت اجتماع ــانه مس ــو با»رس ــت وگ گف

مسئولیت اجتماعی باید از شــکل شعار به عمل 
مدیریت شهری تبدیل شود

چهارمیــن  رئیســه  هیئــت  عضــو  قناعتــی  ابوالفضــل 
ــل ســابق مؤسســه  دوره شــورای شــهر تهــران و مدیرعام
ــت.  ــاء اس ــرارگاه خاتم االنبی ــت ق ــهید هم ــازندگی ش س
قناعتــی کارشــناس مدیریــت اســت. در ســوابق اجرایــی 
خــود مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره مؤسســه ســازندگی 
شــهید همــت، رئیــس هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام 
اســتان تهــران و رئیــس ســازمان بســیج ورزشــکاران تهران 
بــزرگ را بــه همــراه دارد. بــه همیــن دلیــل و برای بررســی 
ــران و  ــت شــهر ته نقــش مســئولیت اجتماعــی در مدیری
چشــم انــداز آینده»رســانه مســئولیت اجتماعــی« بــا ایشــان 
ــن گفــت  ــه ماحصــل ای گفــت وگــو کــرده کــه در ادام

وگــو را مــی خوانیــد.

ــت  ــی در مدیری ــه نقش ــی چ ــئولیت اجتماع *مس
ــهری دارد؟ ش

ــاره شــهر توجــه  ــه دو نکتــه درب در مدیریــت شــهری بایــد ب
شد.نخســت کالبــد شــهر و ســخت افزارهــای فیزیکــی اســت 
ــی کــه در  ــت شــهری اســت. یکــی از موضوعات و دوم هوی
ــرد موضوعــات  ــرار مــی گی هویــت شــهری مــورد توجــه ق
ــورای  ــت.ما در ش ــی اس ــئولیت اجتماع ــد مس ــی مانن اجتماع
ــدود دو  ــتیم در ح ــور داش ــه حض ــران ک ــهر ته ــارم ش چه
ــی  ــات اجتماع ــرای موضوع ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ه
در نظــر گرفتــه بودیم.دلیــل ایــن مســأله نیــز ایــن اســت کــه 
ــا هنجــار هــای موجــود شــهری  مــردم شــهر بایــد خــود را ب
هماهنــگ کننــد.در ایــن زمینــه تعامــل شــهروند بــا مدیریــت 
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شــهری و همچنیــن تعامــل بیــن شــهروندان موضوعیــت دارد 
و دارای اهمیــت اســت.فرهنگ ســراها و ســراهای محلــه که 
در شــهر تهــران ســاخته شــده بــه همیــن دلیــل بــوده اســت. 
ایــن نهادهــای کمــک مــی کنــد تــا موضوعــات اجتماعــی 
ــری  ــدی ت ــکل ج ــهروندان ش ــهری و ش ــت ش ــن مدیری بی
ــد  ــه در دوره جدی ــی ک ــی از موضوعات ــود بگیرد.یک ــه خ ب
شــورای شــهر مغفــول مانــده وضعیــت مــح لــه هــای جنــوب 

شــهر اســت.
*چــرا محلــه هــای جنــوب شــهر مــورد اغفــال 

مدیریــت شــهری قــرار گرفتــه اســت؟
ــه  ــهر ب ــوب ش ــای جن ــارک ه ــا و پ ــه ه ــیاری از محل  بس
ــک  ــه ی ــه ب ــده ک ــل ش ــری تبدی ــدی گ ــرای تک ــی ب محل
ناهنجــاری در شــهر و جامعــه تبدیــل شــده اســت.به همیــن 
دلیــل بایــد رابطــه مــردم بــا مدیریــت شــهری بــا هماهنگــی 
بیشــتری دنبــال شود.رســیدگی بــه ایــن موضــوع بــه همــراه 
ــهری  ــالت ش ــهری و تعام ــت ش ــد بهداش ــی مانن موضوعات
بایــد در دســتور کار مدیریــت شــهری در زمینــه مســئولیت 
اجتماعــی قــرار بگیرد.مدیریــت شــهری نیــز بایــد متــوازن و 
ــد  ــد اگــر یــک بع ــدون تردی ــرد. ب هماهنــگ صــورت بگی
ــا  شــهر تقویــت شــود و ابعــاد دیگــر ضعیــف باقــی بمانــد ب
توســعه همــه جانبــه شــهری مواجــه نخواهیــم بود.بــه عنــوان 
مثــال یکــی از موضوعــات مهــم مدیریــت شــهری در تهــران 
ــل  ــای ح ــل ه ــی از راه ح ــدم یک ــت.بنده معتق ــک اس ترافی
موضــوع ترافیــک  مدیریــت یکپارچــه شــهری  اســت یعنــی 
ــت  ــوط کــه ماموری تمــام ســازمانها و نهادهــای وابســته مرب
شــهری در ایــن زمینــه داشــته و هــم خونــی دارنــد در حــل 
ایــن موضــوع دخیــل شــوند.اگر نهادهــای مرتبــط بــا بحــث 
ترافیــک در قالــب مدیریــت شــهری واحــد نباشــند مثــاًل زیر 
ــه حــل ایــن  ــد ب نظــر شــورای شــهر کار نکننــد، نمــی توانن
موضــوع کمــک کنند.بــه همیــن دلیــل بایــد فعــال کــردن و 
توســعه راههــای زیرزمینــی و ســاخت متــرو و توســعه حمــل 
و نقــل عمومــی در دســتور کار شــورای شــهر قــرار بگیــرد. 
ــی  ــازی عموم ــگ س ــد فرهن ــک نیازمن ــکل ترافی ــل مش ح
اســت. مــا متــرو کــم نداریــم امــا مــردم عــادت کــرده انــد 
حتــی پیــاده چنــد قدمــی تــا ایســتگاه متــرو یــا خــط اتوبــوس 
ــا  ــد و ت ــه شــان اســتارت بزنن ــد و از پارکینــگ خان راه نرون
پــای آسانســور دفتــر کار خــود بــا وســیله شــخصی برونــد. 
فرهنــگ ســازی نیازمنــد همــکاری صــدا و ســیما و معاونــت 
ــه ایــن نقطــه برســند  فرهنگــی شــهرداری اســت تــا مــردم ب
کــه خودشــان هــم بایــد کمــک و از وســایل نقلیــه شــخصی 

کمتــر اســتفاده کننــد.
ــته  ــای گذش ــال ه ــه در س ــی ک ــرا در حال *چ
موضــوع مســئولیت اجتماعــی بــه صــورت جدی 
تــری در دســتور کار مدیریــت شــهر تهــران قرار 
داشــت ایــن مســأله نســبت بــه گذشــته کمرنــگ 

تــر شــده اســت؟
ایــن مســأله بــه نــوع مدیریــت شــهری در دوره جدیــد 
ــر حــال شــورای شــهر  ــه ه ــی گردد.ب ــاز م شــورای شــهر ب
تهــران بــه عنــوان اتــاق قکــر مدیریــت شــهری قلمــداد مــی 
شــود.اگر قــرار اســت در زمینــه مســئولیت اجتماعــی اتفاقات 
مثبتــی در تهــران رخ بدهــد بایــد ایــن موضوعــات پیگیــری 
شــود و نتایــح آن بــه صــورت مرتــب رصــد شود.مســئولیت 
اجتماعــی و دیگــر موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی نبایــد 
ــا حساســیت  ــد ب ــه باشــد و بلکــه بای ــه صــورت برنام تنهــا ب
مــورد پیگیــری قراربگیــرد و نتایــج آن بــه صــورت ملمــوس 
مســئولیت  شــود.اگر  مشــاهده  شــهروندان  زندگــی  در 
اجتماعــی تنهــا در حــد شــعار باقــی بمانــد بــه نتیجــه مطلوب 
ــه  ــد. ب ــه برس ــه نتیج ــل ب ــد در عم ــه بای ــد و بلک ــی رس نم
عبــارت دیگــر مســئولیت اجتماعــی بایــد از شــکل شــعار بــه 
عمــل مســئوالن تبدیــل شــود.واقعیت ایــن اســت کــه توســعه 
و تکامــل شــهرهای امــروز در گــرو شــکل گیــری الگوهــای 
مدیریــت شــهری امــروزی بــا رویکردهــای عدالــت محــور 
ممکــن مــی گــردد. در واقــع توســعه شــهری پایــدار و 
ــع  ــه مناب ــع بهین ــه توزی ــبت ب ــح نس ــی و صحی ــی منطق نگاه
ــر  ــد به ــی نیازمن ــای آت ــل ه ــی و نس ــای کنون ــل ه ــن نس بی
ــت  ــل انعطــاف در مدیری ــع گــرا و قاب ــش واق ــری از دان گی
ــا مســئولیت هــای اجتماعــی و  ــن مهــم ب شــهری اســت . ای
ــی دارد.  ــد عمیق ــهری پیون ــران ش ــری مدی ــدولیت پذی مس
ــهر و  ــت ش ــری در مدیری ــئولیت پذی ــه ارکان مس ــه ب توج
خاصــه مدیــران شــهری کــه نقــش بســزایی را در توســعه و 
یــا عــدم توســعه شــهر خواهنــد داشــت و همچنیــن شــاخص 
هــای توســعه پایــدار و کنشــی کــه میــان ایــن ارکان و عناصر 
و در نهایــت اصــول مســئولیت پذیــری و توســعه پایــدار کــه 
بــه نوعــی مکمــل یکدیگــر نیــز مــی باشــند، مــی توانــد بــه 
رویکردهــای جدیــدی در حــوزه مدیریــت شــهری هماننــد 
ــر  ــاف پذی ــهر انعط ــز ش ــهری و نی ــوب ش ــی خ حکمروای
ــر  ــد ،منج ــی باش ــالق م ــهر خ ــوم ش ــان مفه ــه هم ــا ک و مان
گــردد. همــه ایــن فراینــد هــا در کنــار یکدیگــر در نهایــت 
بــه عدالــت اجتماعــی در قالــب عدالــت بیــن نســلی در شــهر 

ــد. ــدار خواهــد انجامی و در نهایــت شــهر پای
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سومین نشســت فصلی مسئولیت اجتماعی اتاق 
ایران برگزار شد

زن بــا موضــوع تعامــل بخــش خصوصــی و ســازمان های مــردم نهــاد بــه 
همــت کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران 

برگــزار شــد.

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، ســومین 
نشســت فصلــی مســئولیت اجتماعــی اتاق ایــران با 
موضــوع تعامــل بخــش خصوصــی و ســازمان های 

مــردم نهــاد بــه صــورت وبینــار برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن وبینــار ایثــار خــدادادی، مدیرعامــل شــرکت 
بهیــن مشــاوران آتیــه ســاز مدیریــت و مشــاور و مــدرس 
ــاد  ــردم نه ــازمان های م ــازی س ــازی و توانمندس ــت س ظرفی
بــه ایــراد ســخنان خــود پیرامــون پایــداری روابــط برنده-برنده 
ســمن هــا و ســازمان هــای بخــش خصوصــی پرداختنــد و بــه 
جزئیــات مهــم و قابــل توجهــی در ایــن عرصــه اشــاره نمودند. 
ــر عامــل مؤسســه راهبــرد  ــور، مدی ســپس رضــوان افراشــته پ
ســپهر افــرا و عضــو هیئــت امنــا و هیئــت مدیــره مؤسســه مهــر 

گیتــی بــه تشــریح فعالیــت هــای خیریــه و کار آفرینــی 
اجتماعــی و ارتبــاط مســتقیم آن با مســئولیت اجتماعی 
پرداختنــد . در ادامــه وبینــار بــه دلیــل مشــکالت فنــی 
ــس  ــی، رئی ــم جمیل ــدس ابراهی ــور مهن ــدم حض و ع
ــا  ــاط ب ــی ارتب ــوکاری جمیل ــاد نیک ــای بنی ــت امن هیئ
ــی فعــال اجتماعــی و عضــو  ــال محب ــم لی ســرکار خان
اتــاق بازرگانــی شــیراز برقــرار شــد و ایشــان بــه 
تشــریح کار آفرینــی اجتماعــی و مشــکالت موجــود 
ــور  ــام ام ــور انج ــه منظ ــع آن ب ــه و رف ــطع جامع در س
خیریــه پرداختنــد. در پایــان وبینــار نیــز حاضریــن، بــه 
پرســش ســواالتی پیرامــون بحــث پرداختنــد و اســاتید 
حاضــر در وبینــار پاســخ سواالتشــان را بیــان نمودنــد.



چگونه خبرنگاران اصطــالح “فیک نیوز” را در 
گزارش هایشان به کار می برند؟

دانســتنی آنالیــن : در ســالیان اخیــر، »فیک نیــوز« بــه یکــی از مهم تریــن مباحــث رســانه ای تبدیــل 
ــن اصطــالح را در جاهــای  ــوز هــم در رســانه های گروهــی به کــّرات ای ــن حــال، هن ــا ای شــده اســت. ب
غلــط بــه کار می برنــد؛ آنچنــان کــه بعضــی از پژوهشــگران و دیگــر افــراد حاضــر در صحنه هــای 
ــی  ــور کل ــی به ط ــای اجتماع ــالح در گفتمان ه ــن اصط ــری ای ــه از به کارگی ــد ک ــا دارن ــی تقاض اجتماع

دســت کشــیده شــود.

ــذار  ــرار و تأثیرگ ــی پرتک ــه اصطالح ــل ب ــوز تبدی یک نی
در پوشــش های خبــری شــده اســت؛ بــا ایــن حــال، 
بســیار عجیــب اســت کــه هنــوز در ایــن مــورد تحقیقــات 
محــدودی انجــام شــده اســت. هنــوز بــه درســتی نمی دانیم 
ــد. ــه کار می برن ــه ب ــگاران چگون ــالح را خبرن ــن اصط ای

ــا روش تحلیــل محتــوای کمــی،  در پژوهــش پیــش رو، ب
در دنیــای واقعــی، بــرای پاســخگویی بــه ایــن ســوال 
ایــن  انجــام  بــرای  کرده ایــم.  شــواهدی جمــع آوری 
ــی کشــور اتریــش  ــه ســراغ روزنامه هــای اصل پژوهــش ب
ــا  ــال 2015 ت ــا را از س ــری آن ه ــای خب ــم. گزارش ه رفتی
ــزارش را  ــوع 2967 گ ــم. و در مجم ــه کردی 2018 مطالع
جداســازی کردیــم. در متــن ایــن گزارش هــا از اصطــالح 

ــود. ــده ب ــتفاده ش ــوز اس فیک نی
ــت  ــی اس ــوز« اصطالح ــان »فیک نی ــا هم ــی ی ــر جعل خب
اســت کــه طــی چنــد ســال گذشــته در رســانه های 
اتریشــی بســیار پرکاربــرد شــده اســت. متوجــه شــدیم کــه 
آن اوایــل ایــن اصطــالح را بــه طــور خــاص بــرای اشــاره 
ــا گذشــت  ــا ب ــد ام ــه کار می بردن ــده ب ــه اطالعــات فریبن ب
زمــان، کاربــرد عادی تــری پیــدا کــرد و بــه دایــرٔه معنایــی 
بزرگتــری گســترش یافــت. ایــن دایــرٔه معنایــی گســترده، 
ــا را  ــاد خبرگزاری ه ــه بنی ــه ب ــرای حمل ــه را ب گاهــی زمین
فراهــم می کــرد. و حتــی عــالوه بــر ایــن، در پوشــش های 

خبــری به طــور روزافــزون ایــن اصطــالح در بافت هــای 
متفــاوت دیگــری نیــز اســتفاده می شــد، بافت هایــی کــه 
بــه دو کاربــردی کــه اشــاره شــد )اطالعــات فریبنــده و 
ــن  ــت. بنابرای ــی نداش ــچ ربط ــانه ها( هی ــه رس ــه ب حمل
ــوز«  ــالح »فیک نی ــدن اصط ــرد ش ــط پرکارب ــث فق بح
نیســت؛ فراینــد عادی شــدگی ایــن اصطــالح نیــز مــورد 

بحــث اســت.
امــروزه اصطــالح فیک نیــوز )Fake News( بــر ســر 
زبــان عــام و خــاص افتــاده اســت. بعضــی آن را دائــم در 
گفته هایشــان تکــرار می کننــد و بعضــی اســتفاده از آن 
ــن  ــل ای ــر 2017(. در اص ــد )مک نای ــوم می دانن را مذم
واژه را پژوهشــگران ارتباطــات بــرای اشــاره بــه طنزهای 
سیاســی اســتفاده می کردنــد )بایــم 2005(، امــا از ســال 
2016 بــه بعــد کاربردهــای آن بــه زمینه هــای دیگــر نیــز 
نفــوذ کــرد، زمینه هایــی کــه بــا صداقــت و درســتی در 

ــط می شــد. ــط سیاســی مرتب ــگاری و رواب روزنامه ن
وقتــی کــه دامنــٔه کاربــرد اصطــالح فیک نیــوز بــه چنیــن 
جاهایــی کشــید، پژوهشــگران درصــدد آن برآمدند که 
برایــش تعریــف مفهومــی و عملــی دریابنــد )تانــدوک، 
لیــم، و لینــگ 2018(. اساســاً ایــن تعریف هــا، ترکیــب 
ــع  ــرای جوام ــرد چالشــی ب ــوز را دارای دو کارب فیک نی

مــدرن و دموکــرات می دانســتند.
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ابراهیم نکو در گفت وگو با»رسانه مسئولیت اجتماعی«:

نادیده گرفتن مسئولیت اجتماعی به منزله 
نابودی بنگاه هاشی اقتصادی است

دکتــر ابراهیــم نکــو نماینــدٔه مجلــس و دبیــر دوره���9نهــم 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس از حوزه هــای بهارســتان و ربــاط  
کریــم بــود و اکنــون بــه عنــوان سرپرســت حــوزه ریاســت و 
ــهرداری های کل  ــا و ش ــازمان دهیاری ه ــی س ــط عموم رواب
کشــور مشــغول بــه کار اســت. او دبیر مــدارس شهرســتان های 
انتخابــات  اول  بــوده در دوره  بهارســتان  و  ربــاط کریــم 
شــوراهای شــهر نسیم شــهر از توابــع شهرســتان بهارســتان 
ــن  ــه همی ــب کند.ب ــهر را کس ــورای ش ــه اول ش ــت رتب توانس
ــرای تحلیــل و بررســی نقــش مســئولیت اجتماعــی  دلیــل و ب
در حــل مشــکالت اقتصــادی رســانه مســئولیت اجتماعــی بــا 
ایشــان گفــت وگــو کــرده کــه در ادامــه ماحصــل ایــن گفــت 

ــد. و گــو را مــی خوانی
مفهمــوم مســئولیت اجتماعــی یــک مقولــه پذیرفتــه شــده در 

بیــن کشــورهای جهــان و بــه خصــوص کشــورهای توســعه 
یافتــه اســت.در شــرایط کنونــی نیــز مســئولیت اجتماعــی در 
ــت و  ــط حاکیم ــد رواب ــی توان ــی م ــادی و سیاس ــاد اقتص ابع
مــردم و هچنیــن بیــن عرضــه و تقاضــا نقــش تعیین کننــده ای 
داشــته باشــد.هر چــه طرفیــن احســاس مســئولیت اجتماعــی 
بیشــتری کننــد بــه همــان اندازه شــرایط بــرای بهبــود وضعیت 
فراهــم مــی شــود. بــه عنــوان مثــال اگر شــرکت هــای تولیدی 
ــه شــکلی رفتــار کننــد کــه  ــه کاال و خدمــات بایــد ب در ارائ
ــارت  ــه عب ــدی مشــتریان خــود را بیشــتر کنند.ب ــت من رضای
دیگــر مســئولیت اجتماعــی بــه معنــای شــناخت دقیــق جامعــه 
هــدف اســت.امروز هرچــه ارائــه خدمــات بــا کیفیــت و بهتــر 
و دوام بیشــتری ارائــه شــود مــی تواند مشــتریان و افــراد جامعه 
را بــه ســمت خــود بکشــاند.بدون تردیــد اگــر شــرکت هــا و 
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بنــگاه هــای اقتصــادی مســئولیت اجتماعــی را نادیــده بگیرند 
چــه بســا ایــن اتفــاق بــه نابــودی ایــن بنــگاه هــا منجــر شــود.
واقعیــت غیــر قابــل کتمــان ایــن اســت کــه در بین بنــگاه های 
اقتصــادی در ایــران نســبت بــه بنــگاه هــای اقتصــادی مشــابه 
ــی  ــری اجتماع ــئولیت پذی ــاهد مس ــر ش ــورهای دیگ در کش

کمتــری هســتیم.
*چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟

مســئولیت اجتماعــی ایجــاب مــی کنــد مــا بــه جــای چشــم 
دوختــن بــه تحــوالت خارجــی بــه بنــگاه هــای خــرد 
اقتصــادی توجــه کنیــم. مــا بایــد بــر اســاس داشــته ها و 
پتانســیل های خودمــان تصمیم گیــری کنیــم. بخــش بزرگــی 
ــوءمدیریت  ــگاه و س ــل ن ــا حاص ــادی م ــکالت اقتص از مش
ــا  ــم م ــی چش ــت. وقت ــی اس ــال هایی طوالن ــی س ــی ط داخل
ــه تحــوالت خارجــی باشــد از ظرفیت هــای داخلــی غافــل  ب
ــا دارای  ــور م ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــم ش خواهی
ظرفیت هــای بــاال اعــم از منابــع طبیعــی و انســانی اســت 
کــه بایــد بــر آن تمرکــز شــود.در شــرایط کنونــی مشــکالت 
اقتصــادی مهــم تریــن مشــکل مــردم اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــه  ــن زمین ــد در ای ــی کن ــز مســئولیت اجتماعــی ایجــاب م نی
اقدامــات موثــری انجــام بدهیــم. بــرای حــل مشــکالت 
اقتصــادی بهتــر اســت سرزمین شناســی کنیــم. بــه ایــن 
ــا بهــره وری هــر منطقــه  منظــور بایــد ظرفیت هــای مرتبــط ب
را شــناخته و درآن جهــت حرکــت کنیــم و فقــط روی یــک 
نقطــه متمرکــز نباشــیم. کشــور مــا دارای پتانســیل باالیــی در 
ــع طبیعــی اســت کــه ارزش چشــمگیری از  عرصه هــای مناب
بُعــد زیســت محیطــی و اقتصــادی دارنــد. بنابرایــن بهتر اســت 
ــم چــه  ــر ســرمایه های ملــی خــود متمرکــز شــویم و بفهمی ب
چیــزی در پــِس متغیرهــای نهــادی و ســاختاری اســت و چــه 
چیــز در ســطح ُخــرد رشــد بهــره وری را تعییــن می کنــد. در 
همیــن راســتا بایــد رفــع موانــع کســب و کار، اشــتغالزایی، و 

ــم. ــتور کار بگذاری ــی را در دس ــای مال ــالح نظام ه اص
*در شــرایط کنونــی مســئولیت اجتماعــی چگونه 
مــی توانــد در زمینــه حــل مشــکالت مــردم 
ــا چــه  ــد ب نقــش موثــری ایفــا کند؟مســئوالن بای

ــد؟ ــار کنن ــردی رفت رویک
مــردم دغدغــه تأمیــن معیشــت و رفــع مشــکالت اقتصــادی را 
ــد کــه تحــت تحریم هــا، برخــی  ــد بپذیرن ــد و نمی توانن دارن
ــن مشــکالت را مضاعــف  ناهماهنگــی و ســوءمدیریت ها ای
ــی اســت امــا  ــر از اقتصــادی جهان ســازد. اقتصــاد ایــران متأث

میــزان ایــن تاثیرگذاری هــا بایــد معقــول باشــد. وقتــی اقتصــاد 
کشــوری بــه طــور طبیعــی نســبت بــه اتفاقــات پیرامــون خــود 
واکنــش نشــان می دهــد یعنــی از زیرســاخت های قــوی 
ــای  ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــات را ب ــوده و جزئی ــوردار ب برخ
مــا  اقتصــاد  کــه  حالــی  در  می کننــد  مدیریــت  دقیقــی 
واکنش هــای متعــارف و قابــل قبولــی در قبــال تحــوالت 
خارجــی از خــود نشــان می دهــد. مــا پتانســیل بــاالی نیــروی 
کار و منابــع انســانی داریــم و بایــد از تمامــی امکانــات و 
ــاد  ــرای ایج ــود ب ــرمایه های موج ــز س ــد و نی ــای تولی نهاده
ــروی انســانی بهــره  فرصت هــای شــغلی الزم و اســتفاده از نی

ببریــم.
*راهــکار شــما بــرای تقویــت مســئولیت اجتماعی 

در بخــش اقتصاد چیســت؟
مســئولیت اجتماعــی تعهدات شــرکتی یــا ســازمانی را در قبال 
ــدات  ــن تعه ــرد و ای ــی در برمی گی ــی و اجتماع ــط طبیع محی
ــد. روح  ــرار می ده ــگاه ق ــادی بن ــت اقتص ــار فعالی را در کن
ــار  ــوده و در کن ــالق ب ــر اخ ــی ب ــئولیت مبتن ــوع مس ــن ن ای
ــه منافــع ذینفعــان شــرکت یــا ســازمان نیــز  نفــع اقتصــادی، ب
توجــه دارد. بــه انجــام رســیدن ایــن اهــداف از دیــدگاه مرکــز 
جهانــی توســعه پایــدار کســب وکار آن قــدر مهــم اســت کــه 
بــر اســاس اســناد ایــن مرکــز اگــر مســئولیت اجتماعــی بخش 
خصوصــی بــه نحــو احســن صــورت پذیــرد کیفیــت زندگــی 
شــهروندان بــه نحــو چشــمگیری بهبــود پیــدا می کنــد و عــدم 
انجــام آن مســلماً شــرایط زندگــی شــهروندان را بی کیفیــت 
ــا تمــام  ــران ب ــروز ای خواهــد ســاخت. در شــرایط اقتصــاد ام
آنکــه دولــت آن گونــه کــه مــورد انتظــار اســت ســهم خــود 
را به طــور شایســته و ملمــوس در فراهــم آوری شــرایط 
مناســب جهــت عمــل مجموعه هــای خصوصــی بــرای انجــام 
مســئولیت اجتماعــی انجــام نمی دهــد امــا در دیگــر ســو 
آنچــه از مســئولیت اجتماعــی از ســوی بازیگــران اقتصــادی 
و بخــش خصوصــی هــم بــا داشــته های موجــود انتظــار اســت 
از ســوی آنــان عمدتــاً بی پاســخ مانده اســت. درحالی کــه 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، به طــور ســنتی به عنــوان 
به صــورت  کــه شــرکت ها  مــی رود  شــمار  بــه  فعالیتــی 
داوطلبانــه درگیــر آن هســتند، رشــد و تأثیــر گســترش مفهــوم 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی منجــر بــه افزایــش درخواســت 
از دولت هــا بــرای منظــم کــردن رفتــار اجتماعــی شــرکت ها 

در کشــورهای متعــددی شــده اســت.
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اینترنتی شدن مزایده های ایران خودرو در 
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی

ــئولیت های  ــه مس ــل ب ــدف عم ــا ه ــودرو ب ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــای گ ــزاری مزایده ه ــی برگ ــامانه اینترنت س
ــری  ــان شــیوع و همه گی ــه مشــتریان در زم ــر حضــوری ب ــات غی ــه خدم ــق ارای ــه از طری ــال جامع ــی در قب اجتماع

ــه کار کــرد. ــاز ب ــا، آغ ــاری کرون بیم

ــات  ــه خدم ــی، ارای ــئولیت اجتماع ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
غیرحضــوری و تســریع در انجــام تشــریفات مزایــده خــودرو،  
توســعه جغرافیــای برگــزاری مزایــده بــه تمــام نقــاط کشــور، 
افزایــش میــزان مشــارکت متقاضیــان و افزایش فضــای رقابتی 
در فــروش اقــالم مزایــده ای از جمله خودروهای کارشناســی، 

از اهــداف مــورد نظــر در ایــن اقــدام اســت.

ــودرو، در  ــران خ ــای ای ــده ه ــی مزای ــب، تمام ــن ترتی ــه ای ب
 https://auction.ikco.ir ــانی ــه نش ــامانه ب ــن س ــب ای قال

ــد. ــد ش ــزار خواه ــف و برگ تعری
در مرحلــه نخســت عملیاتــی ایــن ســامانه،  بــرای مزایــده 
خودروهــای کارشناســی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اقــدام 
ــزار  ــودرو برگ ــی خ ــده عموم ــون دو مزای ــت. تاکن ــده اس ش
ــام حضــوری شــرکت  ــت ن ــان ثب شــده و از نظــر حــذف زم
پیشــنهادی در  قیمــت  ثبــت  افزایــش زمــان  مزایــده،  در 
ــت  ــد ثب ــر اداری، تســهیل در فرآین ــا در ســاعات غی مزایده ه

نــام، در اختیــار بــودن اطالعــات موضــوع مزایــده از طریــق 
اطــالع رســانی مناســب وضعیــت خودروهــا در ســامانه و… 
ــت  ــرکت کنندگان دریاف ــوی ش ــی از س ــای مثبت بازخورده

شــده اســت.
مزایده هــا،   الکترونیکــی  برگــزاری  رویکــرد  اتحــاذ 
هــای  شــیوه نامه  رعایــت  در  بســزایی  تاثیــر  هم چنیــن 
بهداشــتی ابالغــی ســتاد مبــارزه بــا کرونــا داشــته اســت،  بــه 
نحــوی کــه هیچ گونــه ازدحــام یــا اجتمــاع غیــر قابــل قبولــی 

ــت. ــده اس ــاد نش ــده ایج ــه مزای در محوط
در مرحلــه دوم اجــرای ایــن ســامانه،  برگــزاری تمامــی 
مزایده هــای ضایعــات صنعتــی و عمومــی، اقــالم مــازاد 
شــرکت ایــران خــودرو و ســایت های تولیــدی بــه صــورت 
اینترنتــی در دســتور کار قــرار دارد. بــا توجــه به آماده ســازی 
زیرســاخت های سیســتمی در ســامانه اینترنتــی و سیســتم 
SAP ایران خــودرو،  پیش بینــی می شــود در کوتاه تریــن 
ــرداری شــود. ــاده بهره ب ــز آم ــه دوم نی ــان ممکــن،  مرحل زم
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یادداشت دکتر سعید معیدفر برای»رسانه مسئولیت اجتماعی«؛

مسئوِل جامعه ای که نیستیم

مســئولیت اجتماعــی در واقــع یــک 
به حســاب  تخصصــی  اصطــالح 
مفهــوم  در  عبــارت  ایــن  می آیــد. 
اصلــی بــه معنــای مســئولیتی اســت کــه 
بنگاه هــای اقتصــادی چــه خصوصــی و 
ــال بهره برداری شــان  ــی، در قب چــه دولت
از جامعــه بــه عهــده می گیرنــد. معمــوال 
اقتصــادی در  بنگاه هــای  از   هریــک 
یــک زمینــه ای بــه فعالیــت مشــغول 
شــده و بهره بــرداری از منبــع ثروتــی 
در اجتمــاع را بــه عهــده مــی گیرنــد؛ از 
منابــع ثروتــی همچــون محیــط زیســت 

و تمــام انرژی هــای موجــود کــه میــراث 
ــردای کــرده و در  ــه اســت بهــره ب جامع
آن جامعــه در اثــر ایــن فعالیت هــا در 
و  کــرده  مداخالتــی  مــردم  زندگــی 
ضــرر و زیانهایــی بــه زندگــی اجتماعــی 
ــی  ــئولیت اجتماع ــد. مس ــرده ان وارد ک
خســارتها،  ایــن  جبــران  معنــای  بــه 
اثرگذاری هــا و ترمیــم دردهــا و آالم 
و آســیبهایی اســت کــه بــه جامعــه و 
ــن  ــت. ای ــده اس ــت وارد ش ــط زیس محی
ــای تخصصــی از مفهــوم مســئولیت  معن
اجتماعــی اســت کــه البتــه کمتــر مــورد 

توجــه واقــع می شــود.
مســئولیت اجتماعــی معنای دیگــری در 
ــن  ــی دارد کــه در ای ــام و عموم ــد ع بُع
یادداشــت مــورد توجــه واقــع شــده 
ــرزمین،  ــاکنان س ــک از س ــت. هری اس
ــبب  ــه س ــه ب ــا جامع ــور ی ــاع، کش اجتم
مختلــف  گروه هــای  در  عضویــت 
 ... و  نهادهــا  اقتصــادی،  خانوادگــی، 
مســئولیت هایی  و  نقش هــا  صاحــب 
هســتند. این معنــا از مســئولیت اجتماعی 
غالبــاً در محیط هــای اجتماعــی اســتفاده 
ــد از  ــاً نبای ــراد صرف شــده و می شــود. اف
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ــک گــروه اجتماعــی  ــت در ی ــا عضوی مواهــب حضــور ی
ــند.  ــته باش ــال آن نداش ــئولیتی در قب ــده و مس ــد ش بهره من
ــروه،  ــت در گ ــای عضوی ــوق و مزای ــل حق ــا در مقاب آن ه
نهــاد و جامعــه مســئولیت هایی را عهــده دار می شــوند کــه 
ایــن تــا حــدودی معنــای مســئولیت اجتماعــی را بــرای مــا 
روشــن می کنــد. از ســوی دیگــر نیــز بــا ورود مفهــوم 
دولــت بــه ایــن عرصــه می تــوان تعریــف جامع تــری 
دربــاره مســئولیت اجتماعــی ارائــه کــرد. فــرض کنیــد 
ــاع  ــک اجتم ــور ی ــم ام ــت زعی ــوان دول ــادی به عن ــه نه ک

اســت  صــدد  در  و  شــده 
زندگــی  مدیریــت  کــه 
عرصه هــای  در  مــردم 
نمایندگــی  را  عمومــی 
ــر  کنــد؛ پــس مــردم در براب
دارنــد  مســئولیت هایی  او 
مســئولیت ها  همیــن  و 
بخشــی از مفهوم مســئولیت 
بــه  حســاب  اجتماعــی 
فــراز  می آیــد. در همیــن 
از بحــث، نظــر مــن قابــل 
ــای  ــا فض ــده و ب ــی ش بررس
در  مباحــث  ایــن  غالــب 

قــرار می گیــرد! تقابــل 
نهــاد دولت در کشــورهایی 
ــتبدادی  ــت اس ــه حاکمی ک

ــز نمی اندیشــد و آن هــم  ــه یــک چی ــد، ب ــر دارن ــا توتالیت ی
ــویه  ــار دوس ــن رفت ــاید ای ــت. ش ــی اس ــئولیت اجتماع مس
دولــت در برابــر مســئولیت اجتماعــی منجــر بــه ســردرگمی 
مخاطبــان شــود، امــا ادراک وضعیــت مســئولیت اجتماعــی 
ــت!  ــرگیجه اس ــن س ــم ای ــد فه ــی نیازمن ــن جوامع در چنی
ــد کــه وظایفشــان  ــردم می خواهن ــر از م دولت هــای توتالیت
ــد،  ــی انجــام دهن در عرصــه مســئولیت اجتماعــی را به خوب
امــا خودشــان تالشــی در قبــال عمــل بــه وظایــف نمی کنند. 
دولــت رابطــه ای یک طرفــه بــا مــردم دارد، پــس تصــوری 
از جایــگاه مــردم در عرصــه مســئولیت اجتماعــی نداشــته یا 
نــدارد! او این گونــه می اندیشــد کــه مــردم جمعــی از افــراد 
ضعیــف، ناتــوان در تصمیم گیــری یــا تصمیم ســازی و 
بــی اراده هســتند کــه بایــد مدیریــت شــوند؛ جمعــی کــه بــه 
خاطــر فقــدان عناصــری همچــون قــدرت تشــخیص، عقــل 

و تجربــه همــواره مصــداق مدیریــت قــرار گرفته انــد. رابطــه 
ایــن حکومــت یــا دولــت بــا مــردم، یــک رابطــه محــدود و 
بــی ارزش اســت، رابطــه ای کــه وجــوه مهمــی از آن نیــز در 
اوضــاع اجتمــاع امــروز مــا به روشــنی تجربــه شــده اســت. 
شــاید تصــور مــا ایــن باشــد کــه دولــت در ایــن جوامــع نــه 
تنهــا از مــردم احســاس مســئولیت نمی طلبــد، بلکــه خودش 

نیــز در برابــر آن هــا احســاس مســئولیت نــدارد!
ــه  ــئولیتی را متوج ــا مس ــه تنه ــواه ن ــای تمامیت خ   دولت ه
ــی در  ــردم جای ــد م ــن باورن ــر ای ــه ب ــد، بلک ــردم نمی دانن م

عرصــه مســئولیت و کنشــگری اجتماعــی نداشــته و یــا 
ــه و  ــم گرفت ــا تصمی ــای آن ه ــه ج ــد ب ــت بای ــد، دول ندارن
عمــل کنــد. ایــن واقعیــت مســئولیت اجتماعــی در جوامــع 
توســعه نیافته اســت، واقعیتــی کــه بــه طــور کامــل بــا 
جریــان مدیریــت و نمایندگــی در کشــورهای پیشــرفته یــا 
توســعه یافته تفــاوت دارد. دولت هــای کشــورهای توســعه 
ــد کــه در همــه عرصه هــا تــالش  ــه از مــردم می خواهن یافت
کننــد، لحظــه ای از مســئولیت اجتماعی شــان غافــل نشــده و 
بــه همیــن منظــور زمینه حضــور مــردم در عرصــه عمومی و 
اجتمــاع را به وســیله ابزارهایــی همچــون احــزاب، صنــوف، 
فراهــم می آورنــد.   .... و  یــا مدنــی  نهادهــای مردمــی 
دولــت در ایــن ســرزمین ها کارنامــه عملکــردش را در 
معــرض رأی و نقــد عمومــی قــرار داده و از رهگــذر همیــن 
مشــارکت ها، ســوپاپ اطمینانــی بــرای اســتمرار حکومــت 



برقــرار می کنــد. رشــد و توســعه کشــور از رهگــذر همیــن 
اقــدام بیمــه شــده و در نتیجــه ســیر توســعه اجتماعــی 

اســتمرار مــی یابــد.
وضعیــت توجــه دولــت بــه مســئولیت اجتماعــی در کشــور 
ــت  ــتری دارد! دول ــباهت بیش ــت ش ــت نخس ــه وضعی ــا ب م
راه هــای اصلــی مشــارکت مــردم در فعالیت هــای انتقــادی، 
اعتراضــی یــا ایفــای مســئولیت اجتماعــی را مســدود کــرده 
اســت. احــزاب، ســازمان های مدنــی، نهادهــای مردمــی و 
... به صــورت دســتوری و تنهــا در بــازه زمانــی انتخابات در 
دســترس هســتند؛ پــس مــردم زمینــه الزمــی برای احســاس 
ــد. در  ــته و ندارن ــای آن نداش ــی و ایف ــئولیت اجتماع مس
ایــن فضــا چگونــه می تــوان از مســئولیت اجتماعــی ســخن 

گفــت؟!
از ســوی دیگــر در کشــور مــا، عــدم توجــه بــه مســئولیت 
اجتماعــی در قانــون اساســی نیــز خــود را نشــان داده اســت. 
در بنــد بنــد و هــر جــای ایــن قانون ســخن از نقــش پررنگ 
دولت هــا گفتــه شــده اســت، درحالی کــه پیش بینــی دقیقی 
از نقش آفرینــی مــردم در عرصــه اجتماعی نشــده و جایگاه 
ــده اســت. همــه مســئولیت ها  اجتماعــی مــردم مغفــول مان
ــز در عرصــه عمــل  ــت نی ــاده و دول ــت افت ــه گــردن دول ب
ــته و  ــارات را نداش ــئولیت ها و انتظ ــن مس ــرای ای ــوان اج ت
ــع  ــان خل ــئولیت های اجتماعی ش ــردم از مس ــدارد. م ــا ن ی
یــد شــده و راهــی بــرای کنشــگری در عرصــه اجتماعــی، 
ــاز نمانــده اســت. ایــن رویکــرد  سیاســی پیــش رویشــان ب
در ادامــه بــا برخوردهــای سیاســی تکمیــل شــده و امــکان 
مــردم  بــرای  را  نقش آفرینــی  حضــور در عرصه هــای 

ــش کــرده اســت.  ــر از پی تنگ ت
مفهــوم مســئولیت اجتماعــی در جامعــه مــا به درســتی 
ــرای بررســی دقیق تــر ایــن مفهــوم بایــد  ادراک نشــده و ب
ــد از دولــت خواســت  ــه عقــب بازگشــت! بای یــک گام ب
کــه اگــر مــردم را مســئول در عرصــه عمومــی می دانــد و 
ــدام  ــت، در ک ــل اس ــا قائ ــی آن ه ــرای نقش آفرین ــی ب حق
بســتر بایــد بــه ایــن مســئولیت جامــه عمــل پوشــاند؟ 
تمایــل دولت هــا بــه منفعــل نگــه داشــتن مــردم، بــا معنــای 
مســئولیت اجتماعــی ســازگار نیســت. اگــر مــردم تمایــل به 
نقش آفرینــی داشــته باشــند، کــدام نهــاد، حــزب، صنــف، 
انجمــن یــا تشــکل مردمــی در ایــن مســیر وجــود دارد کــه 
تــوان ســازماندهی و ایفــای کنشــهای جمعــی و اجتماعــی 
مــردم را داشــته باشــد؟ ایــن یــک امــر جمعــی و غیرمنفــرد 

به حســاب می آیــد، امــری کــه بــرای احــراز آن، حیــات و 
فعالیــت جامعــه مدنــی الزم و ضــروری اســت.

مــرور تاریخچــه کنشــگری اجتماعــی و سیاســی در جامعــه 
ــای  ــی برهه ه ــردم در برخ ــه م ــان از آن دارد ک ــی نش ایران
اوج  بــه  را  عمومــی  عرصــه  در  نقش آفرینــی  زمانــی 
رســانده و زمینــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی را بــه  جامعــه 
بازگردانده انــد. مهم تریــن مصادیــق ایــن ادعــا نیــز حضــور 
مــردم در جریانهانــی انقــالب مشــروطه، جنبــش ملی شــدن 
ــه  ــت ک ــالمی اس ــالب اس ــژه انق ــه وی ــت و ب ــت نف صنع
ــه ای  ــا نکت ــر نظــام سیاســی کشــور شــد. ام ــه تغیی منجــر ب
کــه در ایــن راســتا بایــد بــه آن اشــاره کــرد، اســتثنا بــودن 
ــا  ــدرن و ب ــر م ــه ای به ظاه ــا در جامع ــت. م ــا اس انقالب ه
باطنــی غیرمــدرن زندگــی می کنیــم. اســباب های زندگــی 
مــدرن در ایــن جامعــه تکمیــل نشــده اســت؛ وضعیتــی کــه 
نــه مختــص بــه دوران بعــد از پیــروزی انقــالب کــه پیــش 
از آن نیــز ادامــه داشــته اســت. بــروز و ظهــور انقالب هــا یــا 
جنبش هــا ناشــی از خألهــای جــدی در عرصــه مســئولیت 
ــی  ــات اجتماع ــد. حی ــاب می آی ــه به حس ــی جامع اجتماع
ــی  ــردم در پ ــه م ــده ک ــی ش ــدری ته ــا به ق ــن دوره ه در ای
مــا  می شــوند.  جنبش هــا  دســت به دامان  آن،  احیــای 
هرچــه جلوتــر می رویــم، جامعه مــان نقــش و کارکــرد 
خــود را بــرای حــل مشــکالت و معضــالت بیــش از پیــش 

از دســت می دهــد.
ــود  ــالت خ ــکالت و معض ــل مش ــرای ح ــردم ب ــابقا م  س
مشــارکت مــی کردنــد؛ به بیان دیگــر، بــرای حــل هــر 
مشــکلی، اجتمــاع محلــی، قومــی و طایفــه ای رافــع مشــکل 
ــئولیتهای  ــه مس ــراد ب ــرده و اف ــه ک ــا مداخل ــد و راس بودن
ــج  ــا به تدری ــی م ــد ول ــی کردن ــل م ــود عم ــی خ اجتماع
وارد یــک عرصــه اَبَرجامعــه شــدیم کــه ایــن عرصــه عمــاًل 
فاقــد آن کارکردهــا و نقش هــای مــورد نیــاز از منظــر امــر 
ــت متمرکــز و  ــز حاکمی اجتماعــی اســت. از آن طــرف نی
دولــت، مــردم را منفعل تــر و بی مســئولیت تر کرده انــد؛ 
بنابرایــن، همین طــور مشــکالت به صــورت مــداوم بــه 
وجــود می آینــد و کســی نســبت بــه آن هــا احســاس 
مســئولیت نمی کنــد. جامعــه امــروز مــا، آن اَبَرجامعــه، 
ــکل هایی  ــا و تش ــا، نهاده ــا، کارکرده ــر نقش ه ــتمل ب مش
کــه بتواننــد از درون خــود جامعــه بجوشــد و بــه حــل 
ــن  ــت. ای ــد، نیس ــک کن ــود کم ــالت خ ــائل و معض مس
نقش هــا و کارکردهــا یــا از ســوی حاکمیــت منعــزل شــده 



یــا فرصتــی بــرای شــکل گیری پیــدا نکــرده اســت و در 
نتیجــه، مــا امــروز تنهــا بــا نــام یــک کشــور و نــه یــک 

ــه مواجــه هســتیم. جامع
ــت.  ــالب نیس ــای انق ــه معن ــی ب ــئولیت اجتماع ــا مس ام
تقســیم بندی های  دارای  نرمــال  حالــت  در  جامعــه 
ــک  ــه نزدی ــوم جامع ــه مفه ــه آن را ب ــت ک ــی اس اصل
می کنــد. امــا به زعــم مــن، از آغــاز شــکلگیری دولــت 
ــی  ــه ایران ــام جامع ــه ن ــده ای ب ــا پدی ــروز م ــا ام ــدرن ت م
ــا و  ــی اســت کــه نهاده ــه جای ــم! جامع نداشــته و نداری
ســاختارهای مشــخصی در آن وجــود دارنــد، هریــک از 
ایــن نهادهــا و ســاختارها به کارکردهــای ویــژه ای دارند 
ــش  ــال های پی ــا از س ــتند. دولت ه ــه هس ــوم جامع و مق
ــا  از جامعــه  ــا امــروز اجــازه رشــد و تکامــل ایــن معن ت
ایرانــی را نداده انــد، تفــاوت چندانــی هــم در وضعیــت 
ــود  ــالب وج ــس از انق ــش و پ ــه در دوره پی ــن جامع ای
نــدارد. تنهــا نهــادی کــه در ایــن جامعــه وجــود داشــته و 
دارد و بــه رســمیت شــناخته شــده اســت، نهــاد خانــواده 
ــا در  ــه تنه ــی ک ــر ایران ــون نف ــتادوچند میلی ــت؛ هش اس
ــر  ــر منج ــن ام ــد و همی ــه ان ــامان یافت ــواده س ــاد خان نه

و  آشــفتگی  بــه 
آن  ســوءکارکرد 
ــت.  ــده اس ــز ش نی
ایرانــی  خانــواده 
امــروز متحمــل بار 
نهادهــا  کارکــرد 
ســاختارهای  و 
اســت  دیگــری 
امــر  همیــن  و 

ــی از  ــی در بخش های ــاد و بی نظم ــروز فس ــه ب ــر ب منج
عملکــرد نهــاد خانــواده شــده اســت. نهــاد خانــواده تنهــا 
واحــد کوچکــی از جامعــه اســت، مســئولیت اجتماعــی 
ــوده  ــاد نب ــن نه ــای ای ــف و کارکرده ــه وظای در حیط
ــه ســمت احــراز شــرایطی پیــش  ــه ب اســت. اگــر جامع
می رفــت کــه مســئولیت اجتماعــی در آن پررنــگ 
ــارج و  ــت خ ــت دول ــادی از دس ــار نه ــد، انحص می ش
زمینــه نقش آفرینــی مــردم در عرصــه اجتماعــی فراهــم 
ــات سیاســی  ــه حی ــازه ای از جامعــه ب می شــد، مفهــوم ت

مفهومــی  می کــرد،  پیــدا  راه  ایرانیــان  اجتماعــی  و 
ــی  ــه ایران ــد اجتمــاع و جامع ــازه در کالب کــه روحــی ت

می دمیــد.
ــی  ــع دولت ــر مناف ــام تمرکزشــان را ب ــد تم ــا نبای دولت ه
و یک ســویه بگذارنــد. اگــر مفهــوم دولــت، مســئولیت 
اجتماعــی و جامعــه در ایــران اجرایــی شــده بــود، ابعــاد 
فســاد در جامعــه مــا کمتــر، ناکارآمدی هــای دولتهــا در 
حــوزه اقتصــادی، اجتماعی و سیاســی محدودتر و نقش 
مــردم در عرصــه عمومــی پررنگ تــر از امــروز می شــد. 
بــرای مــرور و تبییــن چارچــوب واقعــی مســئولیت 
اجتماعــی بایــد یــک گام بــه عقــب بازگشــت! مــا اول 
ــم و  ــگاه می کنی ــه ن ــن جامع ــی ای ــوب هویت ــه چارچ ب
وقتــی متوجــه فقــدان عناصــر مهمــی در آن می شــویم، 
ــی  ــئولیت اجتماع ــاره مس ــن درب ــخن گفت ــه س ــادر ب ق
نیســتیم. ایــن جامعــه در شــرایطی دســت بــه یــک اقــدام 
ــد کــه جان به ســر  ــا انقــالب می زن ــش ی مشــترک، جنب
ــف توانشــان  ــر روز شــاهد تضعی ــا ه شــده باشــد! آن ه
ــه  در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی هســتند. وقتــی کارد ب
اســتخوان رســیده یــا اتفاقــی رخ می دهــد کــه تاب وتوان 
ایــن جامعــه درهــم 
می شــود،  شکســته 
آن هــا  به یک بــاره 
آمــده  خیابــان  بــه 
بــه   و چیــزی شــبیه 
وقایــع  دیمــاه ســال 
1396 و آبــان 1398 
می زننــد.  رقــم  را 
کــه  اســت  روشــن 
ایــن واکنش هــا از نــوع دفعــی بــوده، همراه با خشــونت، 
چندپارگــی و عــدم مدیریــت اســت، واکنش هایــی کــه 
غالبــاً نتیجــه مدنــی و اجتماعــی رشــدیافته ای بــه دنبــال 
ــه  خــود نداشــته و کشــور و مــردم ایــران را چنــد گام ب
ــه  ــد و ادامــه چنیــن رونــدی ن ــر مــی گردان ــر ب عقــب ت
تنهــا جامعــه را در مســیر تعالــی و رشــد و توســعه قــرار 
ــی  ــم م ــرا تحکی ــی آن ــد فروپاش ــه رون ــد بلک ــی ده نم

ــد.  بخش
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بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، 
المللــی  بیــن  همایــش  پانزدهمیــن 
و  زنــان  بــا محتــوای  مدیریــت ســبز 
توســعه پایــدار بــا حضــور مهمانــان و 
ســخنرانان داخلــی و خارجــی و بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا بــه صــورت 

مجــازی برگــزار شــد.
در ایــن همایــش کــه به صــورت همزمان 
از شــبکه آپــارات پخــش گردیــد و 
مهمانــان یکــی پــس از دیگــری بــه 
ایــراد ســخنرانی در زمینــه زنــان و توســعه 
ــر محمــد امامــی  پایــدار پرداختنــد، دکت
دبیــر انجمــن مدیریت ســبز ایــران گفت: 
ایــن همایــش از اعضــای  ابتــدای  در 
حقیقــی و حقوقــی انجمــن مدیریــت 
ســبز و نیــز از مهمانــان ویــژه و مدیــران و 
کارشناســانی کــه دعــوت مــا را پذیرفتند 
ــن  ــن در ای ــه حاضری ــن از کلی و همچنی

ــم. ــی نمای ــش تشــکر م همای
ــالف  ــال برخ ــت: امس ــی گف ــر امام دکت
ســال هــای گذشــته کــه همایــش بــا 
حضــور مهمانــان بیــن المللــی در مــکان 

پانزدهمیــن همایــش بیــن المللــی مدیریــت ســبز بــا محوریــت زنان و توســعه 

 

رســانه مســئولیت اجتماعــی:
پایــدار از ســوی انجمــن مدیریــت ســبز ایــران برگــزار گردید.

ــن  ــای بی ــش ه ــالن همای ــالد و س ــرج می ــون ب ــی همچ های
المللــی صــدا و ســیما برگــزار مــی گردیــد و بــه دلیــل شــیوع 
کرونــا ناچــار بــه برگــزاری مجــازی همایــش شــدیم. همیــن 
شــرایط نیــز بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی ایــران، بنیــاد جهانــی 
انــرژی، جامعــه مدیریــت ســبز اروپا، شــورای عالی ســاختمان 
ســبز اتریــش و آلمــان، انجمــن ســاختمان ســبز ایــران، جامعــه 
ــی  شــهرهای پایــدار و هوشــمند ســازمان ملــل، جامعــه جهان
زنــان حرفــه ای و برخــی شــرکت هــا و موسســات مهیــا 
شــده اســت و مــن ضمــن تشــکر از تمامــی ایــن تشــکل هــا 
ــد، از  ــه ان ــا پرداخت ــت از م ــه حمای ــه ب ــی ک ــازمان های و س

همــکاران دبیرخانــه انجمــن مدیریــت ســبز ایــران و بویــژه 
ــن همــکاران رســانه ای  ــزد و همچنی ــر ی همــکاران در دفت

ــم. همچــون گــروه رســانه ای دانســتنی تشــکر مــی نمای
ــه داد:  ــتا ادام ــن راس ــدس در همی ــک روز مهن ــا تبری وی ب
مــا از پیــش تــالش کردیــم ایــن مراســم در روز مهنــدس 
برگــزار شــود کــه بتوانــد در راســتای تحــول، تغییــر و 
ــرکت  ــه ش ــن اینک ــد. ضم ــاز باش ــو کارس ــای ن ــه ه اندیش
ــن دوره  ــی پانزدهمی ــد ارزیاب ــز در فرآین ــیاری نی ــای بس ه
جایــزه مدیریت ســبز ایــران، هشــتمین دوره نشــان محصول 
ســبز، دهمیــن دوره دفتــر کار ســبز، شــانزدهمین دوره 
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پــروژه هــای ســبز، پنجمیــن دوره محاســبه رده پــای کربــن و 
ــه مــا را یــاری نمودنــد تشــکر  دیگــر جوایــز بیســت و دوگان
ــت  ــش نف ــرکت پاالی ــش از ش ــدای همای ــم. در ابت ــی نمای م
ســتاره خلیــج فــارس که بــا مســئولیت پذیری زیســت محیطی 
گام هــای بزرگــی را بــرای الگــو شــدن در ســطح ملــی و بیــن 
المللــی برداشــته اســت، تشــکر نمــوده و حضــور مدیرعامــل 
ایــن مجموعــه بــه صــورت افتخــاری در هیــات رئیســه بنیــاد 

ــود. ــرژی جهــان باعــث پیشــرفت کشــورمان خواهــد ب ان
دکتــر محمــد امامــی افــزود: انجمــن مدیریــت ســبز ایــران در 
ــوان یــک تشــکل  ــه عن ــزده ســال گذشــته همــواره ب طــی پان
ــوده و  ــادی ب ــای اقتص ــگاه ه ــع بن ــظ مناف ــی حاف ــر دولت غی
ایــن صیانــت را بواســطه مســئولیت پذیــری بــا رویکــرد ســبز 
ــت  ــن انجمــن اهمی ــرای ای ــی آنچــه ب انجــام داده اســت. یعن
داشــته اســت، حفــط و نگهــدای اقتصــاد پایــدار در کشــورمان 
مــی باشــد و در گــذر از کیفیــت گرایــی اســت کــه رویکــرد 
ســبز خــودش را نشــان مــی دهــد. مشــخصات کیفــت گرایــی 
شــامل: انســان محــور جهان اســت و رشــد فنــاوری به ســرعت 
در  حــال وقــوع اســت مــی باشــد و از ســوی دیگــر، یکــی از 
مشــخصه هــای مهــم جهــان کیفیــت گــرا جهانــی اســت کــه 
مصــرف در آن ارزش محســوب مــی شــود و طبیعــت بخشــی 
از ایــن جهــان اســت کــه انســان مــی توانــد بــا تســلط و بهــره 

بــرداری از آن بــه رشــد اقتصــادی دســت یابــد.
ــری از  ــش دیگ ــران در بخ ــبز ای ــت س ــن مدیری ــس انجم رئی
ســخنرانی خــود گفــت: رابطــه مهــم و تفکــر برانگیــزی میــان 
انســان و طبیعــت وجــود دارد کــه بررســی هــای اخیــر و نیــز 
ــوژی نشــان مــی دهــد انســان دیگــر  ــم و تکنول پیشــرفت عل
ــت  ــر طبیع ــن ام ــال همی ــه دنب ــد و ب ــی باش ــتی نم ــور هس مح
بــا پدیــده هایــی همچــون گــرد و غبــار،  تغییــرات اقلیمــی و 
خشکســالی برعلیــه انســان و عملکردهایــش طغیــان کــرده و 

واکنــش نشــان مــی دهــد. از ســوی دیگــر، رشــد اقتصــادی 
بــا تســلط بــر طبیعــت و برهــم زدن نظــم طبیعــت و آرامــش 
ــال  ــه دنب ــد ب ــذا بای ــت و ل ــارض اس ــر آن در تع ــم ب حاک

برطــرف کــردن ایــن تعــارض هــا باشــیم.
ــش  ــه نق ــت ک ــی اس ــن زمان ــا در چنی ــه داد: دقیق وی ادام
تشــکل هایــی همچــون انجمــن مدیریــت ســبز ایــران 
جهــت بازتولیــد مــدل هــای فکــری و مدیریتــی جــدی بــه 
ــداری در جهــان معاصــر یعنــی گــذر  نظــر مــی رســد. پای
ــتری  ــت مش ــت و رضای ــا کیفی ــه ب ــی ک ــات قبل از مفروض
را اصــل فــرض مــی کنــد و حــاال بایــد رابطــه بیــن انســان 
و طبیعــت در ایــن دوره پایــداری مــورد بررســی قــرار 
ــر جهــان امــروز  گیــرد. بحــران زیســت محیطــی حاکــم ب
بایــد توســط رویکــرد ســبز توســط بنــگاه هــای اقتصــادی 
بررســی و حــل شــود و مصــرف بهینــه در دســتور کار 

ــرد. ــرار گی بشــریت ق
دکتــر امامــی در بخــش مهمــی از ســخنان خود بــه رویکرد 
و مزیــت مدیریــت ســبز اشــاره نمــوده و گفــت: مدیریــت 
ــع  ــه مناب ــرف بهین ــت مص ــد را جه ــای تولی ــه ه ــبز هزین س
کاهــش مــی دهــد و آلودگــی هــای زیســت محیطــی را نیز 
کاهــش داده و منجــر بــه ســودآوری بنــگاه هــای اقتصــادی 
مــی گــردد. در همیــن راســتا تضمیــن پایــداری در تولیــد 
ــون انســان  ــط زیســت پیرام ــذا از محی ــده و ل ایجــاد گردی

محافظــت مــی شــود.
ــز ایــن دوره از همایــش،  از نــکات مهــم و تحســین برانگی
پخــش همزمــان از شــبکه آپــارات بــه صــورت زبــان اصلی 
و ترجمــه ســخنرانان حاضــر در آن بــود کــه بــه ایــراد 
ســخنرانی در زمینــه هــای مختلــف پرداختنــد. ضمــن اینکه 
برگزیــدگان در طــی برگــزاری همایــش و در بخــش هــای 

مختلــف مراســم بــه حاضریــن معرفــی گردیدنــد.



انســان امروزیــن بــا مســائل بنیادینــی مواجــه اســت کــه برخــی 
از آنــان مشــخصه دوران معاصــر و از ویژگــی هــای منحصــر 
ــان، مــی  ــن می ــا محســوب مــی گــردد. در ای بفــرد روزگار م
ــه بحــران زیســت محیطــی اشــاره داشــت کــه پیامــد  ــوان ب ت
ــل  ــن، آلودگــی و تخریــب طبیعــت قاب آن در گرمایــش زمی
ــی اســت، و همچنیــن بحــران اجتماعــی را ذکــر نمــود  ردیاب
کــه مشــخصه آن در خشــونت هــای خانوادگــی، اجتماعــی، 
سیاســی و همچنیــن فقــر قابــل مشــاهده اســت. جالــب توجــه 
ــا هــم در حــال حرکــت  ایــن اســت کــه ایــن دو در نســبتی ب

هســتند.
ایــن نســبت، انســان معاصــر را در یــک فراینــد حلقــوی 
ــدان حاصــل عملکــرد خــود  ــی کــرده اســت و ایــن زن زندان
اوســت. بنــای دیوارهــای ایــن زنــدان بــر اســاس ســبک 
ــت و  ــده اس ــا ش ــی بن ــرات اقلیم ــی او و تغیی ــی مصرف زندگ
تحریــک هریــک از ایــن بناهــا، دیگــری را مســتحکمتر مــی 
ــد  ــد گردی ــه تاکی ــه ک ــوی، همانگون ــدان حلق ــن زن ــد. ای کن
در ابعــاد بحــران زیســت محیطــی، همچــون آلودگــی هــوا، 
آب، خــاک و انهــدام گونــه هــای گیاهــی و حیوانــی، و ابعــاد 
ــی  ــدار م ــردم پدی ــر م ــر ب ــونت و فق ــد خش ــی همانن اجتماع
شــود. از آنجــا کــه ایــن بحــران، کلیــه دســتاوردهای بشــر در 
دوره هــای متعــدد تاریخــی را تحــت الشــعاع خــود دارد، بــه 

ــدل شــده اســت. ــز ب یــک مســئله فلســفی نی
بدیــن دلیــل، بحــران زیســت محیطــی معاصــر، صرفــا بعنــوان 
یــک موضــوع زیســت محیطــی یــا تکنولوژیکــی و یــا 
اجتماعــی تحلیــل نمــی شــود، بلکــه در چارچوب یک مســئله 
فلســفی ظهــور مــی یابــد. بــه جهــت آگاهــی نســبی حاکــم بــر 

جامعــه، نســبت بــه بحــران زیســت محیطــی موجــود و آثــار 
اجتماعــی- اقتصــادی و بهداشــتی آن، ضــرورت تمرکــز 
بــر اســتدالل وجــود چنیــن بحرانــی را کمرنگتــر از ســابق 

نمــوده اســت.
بشــر معاصــر عــادت بــه اتخــاذ رویکــرد فنــآوری محــور)از 
قبیــل فــن آوری ســبز، هــوش مصنوعی و…( بــرای خروج 
از بحرانهایــش دارد. تجربــه ســه دهــه اخیــر حکایــت از این 
ــای  ــخصه ه ــی از مش ــن آوری یک ــود ف ــه خ ــر دارد ک ام

ایجــاد ایــن بحرانهــا محســوب مــی گــردد.
ــالوه  ــه ع ــت ک ــیده اس ــرا رس ــان آن ف ــت زم ــن جه بدی
ــدار و  ــعه پای ــئله توس ــآوری، مس ــم و فن ــه عل ــه ب ــر توج ب
راهکارهــای خــروج از بحــران زیســت محیطــی بــا توجه به 
ظرفیــت خــود انســان بــاز تعریــف گــردد. بدیــن معنــا کــه 
عــالوه بــر رویکــرد تکنولــوژی محــور، رویکــردی انســانی 
نیــز بــرای خــروج از بحــران ذکــر شــده مطــرح اســت کــه 
ــورد  ــان م ــود انس ــودی خ ــت وج ــرد، ظرفی ــن رویک در ای
جســتجو اســت. شــاید بنظــر ایــن رویکــرد ســنتی آیــد، امــا 

ــا کمــی تامــل، نویــن بــودن آن مشــخص مــی گــردد. ب
در همیــن راســتا پانزدهمیــن دوره همایــش مدیریــت ســبز 
در کنــار درک اهمیــت دانــش و فنــاوری بــرای خــروج از 
بحــران زیســت محیطــی معاصــر کــه بــه مســائل اجتماعــی 
ــر  ــت، در نظ ــده اس ــل ش ــز تبدی ــی نی ــتی و سیاس و بهداش
دارد تــا ایــن دوره از کنفرانــس بــر ظرفیــت وجــودی خــود 
انســان تمرکــز جــدی تــری نمایــد و نویــن بــودن ایــن نــوع 

از کشــف ظرفیــت بشــری را شــفاف تــر کنــد.
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مترو را به یک موزه زیرزمینی
تبدیل می کنیم

ــه  ــت ک ــادی نیس ــدت زی ــژاد م ــوی  ن ــی تق ــید مجتب ــی، س ــئولیت اجتماع ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
ــرداری  ــرای بهره ب ــی ب ــای قابل توجه ــا ایده ه ــه ام ــده گرفت ــران را برعه ــروی ته ــی مت معاونت فرهنگ

فرهنگــی و هنــری از ایســتگاه ها و ناوگان هــای متــروی تهــران دارد.
او در آغــاز راهــی اســت کــه تصویــری ایــده آل از متــرو ارائــه می کنــد و اگــر بتوانــد حتــی نیمــی از ایــن 
ایده هــا را بــه عمــل برســاند، حتمــا متــروی تهــران یکــی از متفاوت تریــن متروهــای جهــان خواهدبــود و 

ــه فرهنــگ و هنــر. ــرای عالقه منــدان ب ــا ب مکانــی قابل اعتن
ــد و در  ــم ش ــه جام ج ــان روزنام ــترک مهم ــروژه مش ــک پ ــام ی ــکاری و انج ــنهاد هم ــا پیش ــژاد ب تقوی ن
ــت  ــران صحب ــروی ته ــی مت ــای معاونت فرهنگــی اجتماع ــا و ایده ه ــاره برنامه ه ــدار درب ــن دی ــیه ای حاش

کــرد.
بخشــی از ایــن اظهــارات بــه اقدامــات و برنامه هــای متــروی تهــران بــرای پیشــگیری از گســترش شــیوع 
ــاط داشــت و برنامه هایــی کــه پیــش از ایــن در  ــاره ارتب ــن ب ــا، اطالع رســانی و فرهنگ ســازی در ای کرون
ــروی  ــی مت ــی اجتماع ــا معاون فرهنگ ــو ب ــش گفت وگ ــن بخ ــا مهم تری ــده ام ــام ش ــران انج ــروی ته مت

تهــران دعــوت از هنرمنــدان بــود کــه شــرحش را در ادامــه می خوانیــد.
ــت  ــری ظرفی ــای فرهنگــی و هن ــرای برنامه ه ــرای اج ــدر ب ــن فضــا چق ــد ای ــر می کنی ــرو هســتید. فک ــه معاون فرهنگــی مت ــم اســت ک ــار ماه ونی چه

داشته باشــد؟
متــروی تهــران، یــک مجموعــه منحصربه فــرد اســت. مــا گاهــی دربــاره نــوع خدماتــی کــه ارائــه می کنیــم و واقعی بــودن ایــن خدمــات دچــار تعــارض 

هســتیم و نمی دانیــم چقــدر واقعــی اســت امــا متــرو دارد خدمات واقعــی، تاثیرگــذار و مهــم بــه مــردم ارائــه می کنــد و ایــن جــای تردیــد نــدارد.
متــروی  تهــران روزانــه چندصدهــزار نفــر مســافر را جابه جــا می کنــد، پیــش از کرونــا ایــن عــدد حتــی خیلــی بیشــتر بــود. همچنیــن متــرو ی تهــران بــه 
ــروی  ــش از انقــالب ساخته شــد. مت ــری، پی ــا ۳۰۰مت ــل ۲۰۰ ی ــک تون ــل دســتاورد انقالب اســالمی اســت و در تمــام متروی تهــران شــاید ی طــور کام
ــا  ــه لحــاظ پاکیزگــی و بهداشــت ب ــه لحــاظ کیفیــت خدمــات، قابل قبــول اســت. ب ــه لحــاظ معمــاری ویژگی هــای خــاص خــودش را دارد، ب تهــران ب

بهتریــن متروهــای دنیــا قابــل مقایســه اســت.

دربــاره کیفیــت حمــل مســافر و شــلوغی خطــوط شــاید در حــد ایــده آل نباشــد و بــا کمبــود نــاوگان مواجه باشــیم کــه بــه ناتوانــی مالــی متــرو بــرای 
ــم. ــاوگان را گســترش بدهی ــا محقــق نشــد و نتوانســتیم ن ــا داشته باشــد ام ــه م ــی ب ــود کمک های ــرار ب ــت ق ــد برمی گــردد. دول ــن واگن هــای جدی تامی

بــا همــه اینهــا مجموعــه متروی تهــران بــا ۱۳۰ایســتگاه کــه تــا پایــان ســال جاری و در آســتانه ســال ۱۴۰۰ بــه ۱۴۰ایســتگاه خواهدرســید، مجموعــه ای 
اســت بــا مخاطبــان بســیارزیاد و ظرفیت هــای عظیــم کــه بــرای اجــرای برنامه هــای فرهنگــی اجتماعــی منحصربه فــرد بــه نظــر می رســد.

معتقدید این ظرفیت به دلیل انبوه کسانی است که از مترو برای جابه جایی بهره می برند؟
ــی از یــک اســتاد  ــا یــک شــهروند معمول ــگار ت ــه لحــاظ تعــداد و هــم تنــوع منحصربه فــرد اســت چــون از شــمای روزنامه ن ــه و ایــن مخاطــب هــم ب بل
دانشــگاه تــا یــک کارگرســاده در متــرو رفــت و آمــد می کننــد. مخاطــب متــرو افــرادی هســتند از اقشــار مختلــف بــا ســطح ســواد مختلــف و بــا ســبک و 

کیفیــت زندگــی متفــاوت.
بعد از شیوع کرونا، همچنان این ظرفیت عظیم در مترو وجود دارد؟

ــا باعــث شــده بود بــاالی ۹۰درصــد برنامه هــای معمــول فرهنگــی تعطیــل  مــن زمانــی معاونت فرهنگی اجتماعــی متــرو را پذیرفتــم کــه کرون
شــود. دو امــکان در اختیــار داشــتیم یــا این کــه تعطیلــی را ادامــه بدهیــم یــا راهکارهــای جدیــد پیــدا کنیــم. می دانســتیم در ایــن دوره نمی شــود 
جشــن و تجمــع و دورهمــی برگــزار کــرد؛ برنامه هایــی ماننــد برگــزاری تئاتــر، اجــرای موســیقی یــا ارائــه مشــاوره رایــگان مذهبــی، حقوقــی و… 
کــه قبــال در متــرو برقــرار بــود. بنابرایــن ســعی کردیــم برنامه هــای متــرو را بــه ســمت فعالیت هایــی در بســتر آی تــی ســوق بدهیــم و مبتنــی 

بــر فضــای مجــازی وارد عمــل شــویم.
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مترو چقدر مسافر به صورت میانگین جابه جا می کند و در دوره شیوع کرونا چه تغییری حاصل شده است؟
ســال گذشــته ۵۰۰میلیــون نفــر مســافر از متــرو اســتفاده کرده انــد. روزانــه حــدود ۲تا۵/۲میلیــون مســافر جابه جــا کرده ایــم و روز شــهادت 
ــود. تعــداد مســافران متــرو در  حــاج قاســم ســلیمانی رکــورد جابه جایــی مســافر را داشــتیم کــه گمــان می کنــم حــدود ســه میلیون نفــر ب
ــه  ــان توصیــه می کنیــم مــردم در خان ــه نصــف رســیده اســت. بااین حــال همچن ــا ب ــا تقریب ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون ســال جــاری ب

بماننــد یــا در ســاعت اوج جابه جایــی، ســوار متــرو نشــوند.
ــه همیــن دلیــل تراکــم مســافران را به خصــوص در ســاعات  ــرای اســتفاده از متــرو اعمــال شــد و ب ــی ب امــا ایــن اواخــر محدودیــت زمان

پایانــی روز شــاهد بودیــم.
ــا. مــا ناگزیــر از اجــرای دســتورات و تابــع ســتاد  گاهــی تصمیم هایــی کــه در متــرو گرفتــه می شــود، مربــوط اســت بــه ســتاد ملــی کرون

هســتیم.
فعالیت های جدید روی بستر آی تی و فضای مجازی موفق بوده و چه مواردی را شامل می شود؟

برخــی از امکانــات و ظرفیت هــا از قبــل در متــرو موجــود بــود مثــل نمایشــگرهای داخل واگن، فضاهای بنــر، تابلوهای اعالنــات 
وفضاســازی های ایســتگاهی. در فضــای مجــازی هــم فعــال شــدیم و از مــردم دعــوت کردیــم مشــارکت داشــته باشــند و بــه مــا بگوینــد 
چــه می خواهنــد. چنــد برنامــه مشــترک بــا مــردم انجــام دادیــم ازجملــه مســابقه متــرو میشــن کــه در ایــن مســابقه انیمیشن ســازان کشــور 

ــرو پخــش می شــود. ــه از نمایشــگرهای مت ــاختند ک ــی س ــردم پویانمایی های ــرای م ــد و ب شــرکت کردن
در آســتانه بیســت و دومیــن ســالگرد خدمــت متــروی تهــران بــه شــهروندان قــرار داریــم و حــاال کســانی هســتند کــه ســال ها مخاطــب 
ــه  ــور ک ــم. همان ط ــزار کرده ای ــی برگ ــابقه عکاس ــتراک بگذارند.مس ــه اش ــا ب ــا م ــان را ب ــتیم خاطرات ش ــا خواس ــد و از آنه ــرو بوده ان مت
ــابقه  ــه مس ــت ک ــن اس ــد، ای ــی می کنن ــف زندگ ــای مختل ــا و فرهنگ ه ــرادی از گرایش ه ــه در آن اف ــت ک ــهری اس ــران ش ــد ته می دانی
عکــس اقــوام را در نظــر داریــم و قــرار اســت مــردم در آن مشــارکت داشــته باشــند و عکس هــای آماتــور و حرفــه ای از اقــوام مختلــف را 

بــرای مــا بفرســتند.
بــا جشــنواره تئاتــر فجــر همــکاری داشــتیم، چــون ایــن جشــنواره نمی توانســت از تمــام ظرفیــت ســالن هایش بهــره بگیــرد، بنابرایــن بخــش 
خیابانــی ایــن جشــنواره را متــرو به عهــده گرفــت و در ایســتگاه میــدان ولیعصــر فضــای روبــاز متــرو را در اختیــار جشــنواره گذاشــتیم کــه 

۱۰ روز بــرای مــردم تئاتــر اجــرا کردنــد.
برای آینده چه برنامه هایی دارید؟

تقریبــا یــک مــاه پیــش یــک تابلــوی ارزشــمند از اســتاد خلیل فــر کــه اســتاد دانشــگاه هنر ســوره هســتند در رشــته نقاشــی در ایســتگاه شــادمان 
ــف  ــته های مختل ــدان رش ــاری از هنرمن ــرو آث ــه مت ــم و مجموع ــاهد بوده ای ــت را ش ــی ازاین دس ــم اقدامات ــن ه ــم و پیش ازای ــی کردی رونمای

هنرهــای تجســمی را بــه نمایــش می گذاشــت کــه ایــن نمایشــگاه ها به صــورت مقطعــی و موقــت بــود.
امــا حــاال جدی تــر از همیشــه از همــه هنرمنــدان رشــته های مختلــف دعــوت می کنیــم بیاینــد و هنرشــان را در متــرو بــا مــردم بــه اشــتراک 
ــا جــزو دارایــی کلکســیونرها باشــد، آنهــا را در متــرو  ــد ی ــد. از هنرمنــدان دعــوت می کنیــم به جــای این کــه آثارشــان در موزه هــا بمان بگذارن
بــه نمایــش بگذارنــد کــه تعــداد زیــادی مخاطــب دارد. ایــن درخواســت را از طریــق روزنامــه شــما کــه مخاطــب فرهنگــی و اجتماعــی دارد 
به صــورت رســمی اعــالم می کنیــم و تأکیدداریــم تالشــمان ایــن اســت کــه متــروی تهــران را بــه یــک مــوزه زیرزمینــی تبدیــل کنیــم. یکــی 
از کارهایــی کــه اکنــون انجــام می دهیــم، تبدیــل ایســتگاه خیــام بــه مــوزه فــرش اســت. در ایــن ایســتگاه فرش هــای دســتباف در معــرض 
تماشــای مــردم خواهــد بــود. عملیــات اجرایــی کلیــد خــورده و بــا همــکاری شــهرداری منطقــه۱۲ در آغــاز ســال نــو فــاز اول ایــن مــوزه افتتــاح 

خواهــد شــد.
ــرای  ــا ب ــه ثمــر برســد و آی ــن همکاری هــا ب ــد کــه ای ــا شــما چقــدر امیدواری ــدان را دارد ام ــا هنرمن ــرو آمادگــی همــکاری ب سال هاســت مت

هنرمنــدان جــذاب هســت کــه بــا متــرو همــکاری کننــد؟
ــر امــورات اداری هســتیم و ایــن امــورات  شــرکت متــروی تهــران یــک ســازمان شــبه دولتی و نهــاد عمومــی محســوب می شــود. مــا درگی
شــاید وقــت بکشــد یــا بــرای اجــرای به موقــع و دقیــق ایده هــای خــوب و جــذاب موانعــی ایجــاد کنــد. منابــع مالــی مــا هــم محــدود اســت.

مــا بــرای هنرمنــدان دو نکتــه مطــرح اســت؛ یکــی توجــه بــه مســائل اجتماعــی و دیگــری توجــه بــه مانــدگاری اثــر خودشــان. بعیــد می دانــم 
اثــر اســتاد خلیل فــر کمتــر از ۵۰۰ میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــود شــاید حتــی بیشــتر، امــا ایشــان بــا عشــق و عالقــه آن را بــه مــردم 
تقدیــم کــرده؛ ایــن تابلــو متعلــق بــه متــروی تهــران نیســت و مــا بــه دنبــال منفعــت مالــی نیســتیم. ایــن کار ایشــان در راســتای مســؤولیت 
اجتماعــی اســتاد صــورت گرفتــه و تــا همیشــه در متــرو در معــرض تماشــا خواهــد بــود و هــر روز بــه طــور متوســط ۳۰ تــا ۴۰ هــزار نفــر در 

ــد. ــد و بهــره می برن ــام آن را می بینن ــردد از ایســتگاه خی حــال ت
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ــه  ــد ک ــزی باش ــر از چی ــا ارزش ت ــد ب ــک هنرمن ــر ی ــاید اث ش
ــدان آثارشــان  ــم هنرمن ــا درخواســت می کن نرخ گــذاری شــود ام
ــد،  ــد می کنن ــر تولی ــدان اث ــد. هنرمن ــه کنن ــردم هدی ــه م را ب
ــد.  ــه می دارن ــا را نگ ــدادی از آنه ــند و تع ــدادی را می فروش تع
چــرا یــک اثــر را بــه متــرو یــا بــه عبــارت درســت تر بــه مــردم 
هدیــه ندهنــد! قــرار نیســت مــوزه منفعتــی داشــته باشــد. مــوزه 
عمومــی اســت و قــرار نیســت کســی بلیــت بخــرد برای تماشــای 
آن و قطعــا از تمــام موزه هــای رســمی کشــور بازدیــد بیشــتری 

خواهــد داشــت. 
ضمــن این کــه اگــر ســطح فکــری و فرهنگــی مــردم ارتقــا پیــدا 
کنــد، جامعــه بــه ســمت توســعه بیشــتر خواهــد رفــت چــون همه 
مــا پیــش برنــده توســعه خواهیــم بــود. اگــر یــک شــهروند وقتــی 
ــای  ــت چرخ ه ــام و حرک ــای ازدح ــه ج ــود ب ــرو می ش وارد مت
ــه رو  ــری روب ــر هن ــا اث ــی روح، ب ــک و ب ــای خش ــت و فض صنع
شــود، نقاشــی مجســمه و تابلوهــای هنــری ببینــد یــا موســیقی 
ــه  ــش و فرهنــگ عمومــی جامع ــای دان ــت ارتق بشــنود، در نهای
ــود. متــرو متعهــد می شــود ایــن فرصــت را  را شــاهد خواهیــم ب

فراهــم کنــد و امانتــدار خوبــی بــرای آثــار هنرمنــدان باشــد.
ــرای ایــن برنامه هــا مناســب هســت؟چون  فضــای ایســتگاه ها ب
ــا  ــد و بعده ــری دارن ــر ســقف های کوتاه ت ایســتگاه های قدیمی ت
بــه ظرفیت هــای فضایــی ایســتگاه ها و راهروهــای متــرو توجــه 

. شد
معمــاری ایســتگاه های متــرو، هــر کــدام مربــوط بــه دوره 
خودشــان هســتند و هــر چــه جلوتــر آمدیم، پیشــرفت در ســاختن 
ــر  ــاری ایجــاد شــد. در نتیجــه ایســتگاه های جدیدت ــل و حف تون
وضعیــت فضایــی بهتــر و معمــاری کاربردی تــری دارنــد امــا همه 
ایســتگاه ها ظرفیــت دارنــد کــه بــرای کارهــای فرهنگــی مــورد 
اســتفاده قــرار بگیرنــد. بــه عنــوان نمونــه ایســتگاه خیــام یکــی 
ــاه و  ــقف کوت ــا س ــت ب ــرو اس ــتگاه های مت ــن ایس از قدیمی تری
ــده برگــزاری مــوزه  ــا پاســخگوی ای راهروهــای کــم عــرض ام
ــرای یکــی از برنامه هــا و  ــد ب ــود. هــر ایســتگاه می توان فــرش ب

ــد. ــب باش ــا مناس ایده ه
طــی ایــن ســال ها ایده هــا و برنامه هایــی در متــرو اجــرا شــدند 
کــه در آغــاز قابــل اعتنــا بــود امــا بعــد از مدتــی از ریــل خــارج 
ــاال  ــه ح ــتگاه ها ک ــاب در ایس ــه کت ــده عرض ــل ای ــدند؛ مث ش
ــتی.  ــاق و افس ــای قاچ ــه کتاب ه ــرای عرض ــده ب ــی ش محمل

ــد؟ ــی داری ــه برنامه های ــور چ ــن ام ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ب
کتابفروشــی ها تجــاری هســتند، بــه ایــن معنــا کــه کســی آمــده 
ــرای  ــی ب ــرده و محصول ــاره ک ــرو را اج ــاری مت ــای تج غرفه ه
فــروش درنظــر گرفتــه کــه می توانســت هرچیــزی باشــد از جمله 
کتــاب. کاری کــه معاونــت فرهنگــی متــرو بــرای کتــاب انجــام 
ــتگاه ها از  ــی ایس ــی در برخ ــای عموم ــیس کتابخانه ه داده، تاس
جملــه ایســتگاه ولیعصــر اســت کــه از چنــدی پیش شــروع شــده 
و اگــر ایــن روزهــا تعطیــل شــده بــه دســتور نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی و بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونا ســت. براســاس 
ــرار اســت در شــش  ــی ق ــای عموم ــاد کتابخانه ه ــا نه ــق ب تواف

ایســتگاه دیگــر هــم کتابخانــه عمومــی راه انــدازی شــود.

ــی  ــزار کتابخوان ــا نرم اف ــی ب ــا هماهنگ ــات م ــر از اقدام ــی دیگ یک
ــاب  ــزار کت ــرو، ۱۳ ه ــه مت ــه محــض ورود ب ــه ب طاقچــه اســت ک
ــد آن  ــه می توانن ــرد ک ــرار می گی ــران ق ــترس کارب ــگان در دس رای
ــن  ــه بزرگ تری ــران را ب ــروی ته ــکان مت ــن ام ــد. ای ــه کنن را مطالع
کتابخانــه عمومــی کشــور تبدیــل کــرده کــه بیشــترین تعــداد عضــو 

را دارد.
ــه نتیجــه نرســیده  ــی ب ــه دالیل ــدم کــه برخــی کارهــا ب مــن معتق
باشــد امــا خــب مــا هــم معضالتــی داریــم و ممکــن اســت برخــی 
ایده هــا بــه ثمــر نرســد امــا هرگــز متــرو بــا فعالیت هــای فرهنگــی 

بیگانــه نبــوده اســت.
بخــش زیــادی از ظرفیت هــای موجــود بــرای فرهنگ ســازی 
ــتگاه ها  ــا و ایس ــتفاده از قطاره ــوه اس ــاره نح ــانی درب ــه اطالع رس ب
ــرو  ــاوگان مت ــد اگــر ن ــدا کــرده اســت. فکــر نمی کنی اختصــاص پی

ــد؟ ــازی نباش ــزان فرهنگ س ــن می ــه ای ــاز ب ــود، نی ــل ش تکمی
ــات  ــن تبلیغ ــه ای ــد ب ــدا کن ــعه پی ــاوگان توس ــه ن ــی ک ــا زمان ت
ــاره  ــانی در این ب ــی و اطالع رس ــوای آموزش ــام محت ــم و تم نیازمندی
به طــور کامــل در معاونــت فرهنگــی متــرو تولیــد شــده اســت. شــاید 
بــا حجــم عظیمــی از داده هــا در طــول ســفر بــا متــرو مواجه شــوید 
و گمــان کنیــد اگــر نــاوگان توســعه پیــدا کنــد، ضرورتــی نــدارد در 
ــازی ضــرورت دارد  ــن فرهنگ س ــه ای ــه برعکــس، همیش ــی ک حال
چــون مــا در مقابــل مســافران و جــان آنهــا تعهــد داریــم و نیــز در 
قبــال امکانــات متــرو و تجهیــزات آن کــه متعلــق بــه مــردم اســت. 
ــا روی  ــرد ی ــا را می گی ــدن دره ــته ش ــوی بس ــافر جل ــی مس وقت
ــد و  ــرعت می ده ــا را س ــودگی آنه ــی دود فرس ــی م ــای برق پله ه

ــا پــول خــود مــردم تعمیــر و خریــداری شــود. اینهــا بایــد ب
شــرکت متــرو یــا شــهرداری تهــران امــکان تکمیل نــاوگان متــرو را 
نــدارد و بایــد دولــت وارد عمــل شــود. یــک رام قطــار هشــت میلیون 
دالر هزینــه برمــی دارد کــه در شــرایط فعلــی خرید آن ممکن نیســت. 
البتــه قدم هــای موفقــی بــرای تولیــد واگــن ملــی برداشــته شــده ولی 
واگــن ملــی هــم هزینــه برمــی دارد و رایــگان نیســت. ایــن رقم ها در 
تــوان متــروی تهــران نیســت و تعهــد دولــت اســت کــه نمی دانیــم 

در ایــن دوره تحریــم بــرای دولــت مقــدور هســت یــا نــه! 
چه اقدامات تازه ای دارید که این روزها به ثمر برسد؟

ــم و می کوشــیم فضــای شــاداب و پرنشــاط  ــش رو داری ــوروز را پی ن
را در ایســتگاه ها ایجــاد کنیــم. جلســه ای داشــتیم بــا مدیــران 
ــیقی را در  ــه موس ــران ک ــهرداری ته ــری ش ــی هن ــازمان فرهنگ س
متــرو ســاماندهی کنــد و فرصتــی فراهــم شــود گروه هــای موســیقی 
خیابانــی بتواننــد بــرای مــردم اجــرا کننــد. همچنیــن از هنرمنــدان 
ــت  ــم ظرفی ــوت می کنی ــم دع ــورمان ه ــیقی کش ــه ای موس حرف
بــزرگ متــرو را مدنظــر قــرار دهنــد و از ایــن فرصــت بهــره بگیرنــد. 
ــوت  ــم و دع ــرو داری ــات را در مت ــه مطبوع ــت ارائ ــن ظرفی همچنی
ــد. ــا همــکاری کنن ــا م ــد و ب ــه بیاین ــی رســانه ک ــم از اهال می کنی

1400پاییز 



73

نقش و جایگاه گزارشات پایداری در توسعه مسئولیت 
پذیری اجتماعی

رســانه مســئولیت اجتماعــی:  بــا افزایــش حساســیت ها نســبت بــه مســائل زیســت  محیطــی و اجتماعــی و نگرانــی  هــای 
ــران  ــد. مدی ــه پایــداری و مســئولیت پذیــری بپردازن ــه مقول ــده  ای ب ــه  طــور فزاین ســهامداران، شــرکت ها در تــالش هســتند کــه ب
دریافتــه  انــد کــه رشــد اقتصــادی بلندمــدت، در گــرو رشــدی اســت کــه از لحــاظ زیســت  محیطــی و اجتماعــی نیــز پایــدار باشــد. 
تعــادل میــان پیشــرفت اقتصــادی، مســئولیت  پذیــری اجتماعــی و حفاظــت از محیــط  زیســت، مــی  توانــد منجــر بــه مزیــت رقابتــی 
شــود. ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی، زیســت  محیطــی و اقتصــادی فعالیت هــای ســازمان، اقدامــی بســیار مهــم در اتخــاذ تصمیمــات 
اثربخــش عملیاتــی و ســرمایه  گــذاری، جهــت دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی و اهــداف ذی نفعــان مختلــف، محســوب مــی  شــود.

ــرغ  ــی تحــت عنوان”تخم م ــداری، مدل ــه پای ــه مقول ــگاه ب در ن
ســرخ کــرده” کــه بســیار معنــادار اســت، توســعه یافتــه اســت. 
در ایــن جــا پایــداری بــه صــورت شــرایطی تعریــف شــده کــه 
ــای  ــط ارزش ه ــده توس ــن ش ــدوده تعیی ــاد در مح در آن اقتص
اجتماعــی مثــل برابــری، عدالــت و آزادی عمــل می کنــد 
شــناختی  بــوم   محدودیت هــای  چارچــوب  در  اجتمــاع  و 
ــرای  ــی ب ــان طبیع ــه جه ــود ک ــکوفا می ش ــخت گیرانه ای ش س
آن تعییــن کــرده اســت. ایــن مــدل چارچوبــی بســیار محکــم  
بــرای مدیریــت و اندازه گیــری پیشــرفت بــه ســوی پایــداری بــه 
دســت می دهــد. البتــه کــه دایــره  ســاده ای کــه محیــط  زیســت 
خوانــده می شــود، مســائل زیســت  محیطــی را بــه خوبــی نشــان 
نمی دهــد و حتــی تعریــف یــک جامعــه  عادالنــه و برابــر، از آن 

ــت. ــر اس ــم پیچیده ت ه
بــا مــروری بــر ادبیــات موضــوع ایــن حــوزه در بســتر مدیریــت 
و فعالیــت شــرکت ها درمــی  یابیــم کــه توجــه بــه ایــن رویکــرد 
ــئولیت  ــد مس ــی مانن ــات گوناگون ــن و اصطالح ــت عناوی تح
اجتماعــی شــرکتی، مســئولیت  پذیــری ســازمانی، شــهروندی 
ــت مســئوالنه شــرکت مطــرح شــده اســت.  شــرکتی و مدیری
در ایــن مــدل از عنــوان مســئولیت  پذیــری اجتماعــی شــرکت، 
بــرای کلیــه برنامــه  هــا و اقداماتــی کــه بــه منظــور ایجــاد تعــادل 
ــی  ــت  محیط ــی و زیس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــه  ه ــان جنب می
توســط شــرکت ها بــه اجــرا درمــی  آینــد، اســتفاده مــی  شــود. در 
ســطح بیــن  المللــی تعاریف متعــددی بــرای موضوع مســئولیت  
پذیــری اجتماعــی شــرکت ارائه شــده اســت که برخــی از آن-

هــا عبارتنــد از:

- اقدام هــای داوطلبانــه ای کــه کســب و کارهــا، عــالوه بــر 
انطبــاق بــا الزامــات قانونــی کمینــه، بــه منظــور پاســخگویی 
ــد.  ــه انجــام می دهن ــع جامع ــی خــود و مناف ــع رقابت ــه مناف ب

)دولــت انگلســتان(
ــی و  ــائل اجتماع ــازمان ها مس ــق آن س ــه طب ــی ک - مفهوم
زیســت محیطــی ناشــی از عملیــات کســب و کاری خــود 
و تعامــل خویــش را بــا ذینفعانشــان بــه صــورت داوطلبانــه 

ــا( ــیون اروپ ــازند. )کمیس ــه می س یکپارچ
- پذیــرش ایــن کــه ســازمان ها بایــد نــه تنهــا در قبــال 
عملکــرد مالــی خــود بلکــه در قبــال تاثیــر فعالیت هایشــان 
در جامعــه و یــا بــر محیــط  زیســت پاســخگو باشــند. 

)کنفدراســیون صنایــع اروپــا(

محمدحسن امامی دبیرکل انجمن مدیریت سبز ایران
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ــاذ  ــرای اتخ ــرکت ها ب ــه ش ــک ب ــتای کم در راس
رویکــردی مســئوالنه در مدیریــت کســب و 
کارشــان، اصــول، دســتورالعمل ها و مدل هــای 
مختلفــی تدویــن شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه 
مــی  تــوان نــه اصــل زیــر را در حــوزه مســئولیت 

ــرد: ــام ب ــرکتی ن ــری ش پذی

- اخالقیــات: شــرکت اســتانداردها و اقدامــات اخالقــی را 
در رابطــه بــا تمــام ذی نفعــان، ایجــاد، ترویــج، کنتــرل و حفــظ 

ــی نماید. م
- نظــام راهبــری: شــرکت تمــام منابــع خــود را بــه طــور 
ــداری  ــه امانت  ــد. وظیف ــت می کن اثربخــش و باوجــدان مدیری
هیئــت مدیــره و مدیــران نســبت بــه منافــع تمــام ذی نفعــان بــه 

رســمیت شــناخته مــی  شــود.
- شــفافیت: شــرکت از طریــق ارائــه بــه موقــع اطالعــات 
در مــورد محصــوالت، خدمــات، و فعالیت هایــش، اتخــاذ 
تصمیماتــی آگاهانــه را بــرای ذی نفعــان امکان پذیــر مــی  کنــد.

- روابــط کســب و کار: شــرکت تجارتــی منصفانــه را با 
تأمین کننــدگان، توزیع کننــدگان و شــرکایش در پیــش مــی  

گیرد.

بازگشــت مالــی: شــرکت از طریــق نــرخ رقابتــی 
ــران  ــه جب ــا، ب ــی  ه ــت از دارای ــرمایه و حفاظ ــت س بازگش

خدمــات تأمیــن  کننــدگان ســرمایه مــی  پــردازد.
مشــارکت بــا جوامــع محلــی: شــرکت روابــط 
ــود  ــت خ ــل فعالی ــی در مح ــه محل ــا جامع ــه  ای را ب دوجانب
توســعه مــی  دهــد و در آن بــه فرهنــگ، بســتر اجتماعــی، و 

ــد. ــی  کن ــه م ــه توج ــای آن جامع نیازه
ــا،  ــه نیازه ــرکت ب ــات: ش ــوالت و خدم ارزش محص
ــرام گذاشــته و تــالش  آمــال و حقــوق مشــتریان خــود احت
می کنــد کــه بیشــترین ارزش محصــوالت و خدمــات را ارائــه 

نمایــد.
ــه   ــرکت در برنام ــتخدامی: ش ــات کاری و اس اقدام
ــعه  ــته و توس ــارکت داش ــانی مش ــع انس ــت مناب ــای مدیری ه
حرفه ــای کارکنــان، تنــوع، و توانمندســازی را ترویــج مــی 

 کنــد.
حفاظــت از محیــط زیســت: شــرکت بــرای حفاظــت 
و احیــای محیــط  زیســت تــالش می کنــد، و از طریــق 
ــه  ــش ب ــایر فعالیت های ــا و س ــات، فراینده ــوالت، خدم محص

ــردازد. ــی  پ ــدار م ــعه پای ــج توس تروی

- تعهــد مــداوم صاحبــان کســب و کار بــه رفتــار اخالقــی و کمــک بــه رشــد اقتصــادی همزمــان بــا بهســازی کیفیــت زندگــی 
نیــروی کار و اعضــای خانواده هایشــان و نیــز مــردم کشــور و جامعــه در مقیــاس وســیع. )شــورای جهانــی کســب و کار بــرای 

ــعه پایدار( توس
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