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ــش  ــی وکن ــط عموم رواب
ــی   ــئولیت اجتماع ــری مس گ
مســئولیت اجتماعــی مفهومــی اســت کــه علــی رغــم اینکــه 
ــف  ــای مختل ــاحت ه ــد س ــی توان ــادی دارد و م ــتره زی گس
مســائل اجتماعــی و اقتصــادی را در بــر بگیــرد امــا همچنــان 
نتوانســته بــه عنــوان یــک پاردایــم غالــب در جامعــه ایــران 
شــکل بگیــرد و در زمینــه هــای مختلــف تأثیرگــذاری خــود 

را نشــان بدهــد.

سیدرضا جمشیدی

ــی در  ــئولیت اجتماع ــود مس ــن وج ــا ای . ب
مســیری قــرار گرفتــه کــه مــی توانــد بــا از 
بیــن بــردن موانــع و چالــش هــا  در آینــده 
تأثیرگــذاری بیشــتری از خــود نشــان بدهد. 
بــدون تردیــد در ایــن مســیر کنــش گــری 
ــش  مســئولیت اجتماعــی و نقشــی کــه کن
گــران مســئولیت اجتماعــی در ایــن راه ایفا 

مــی کننــد حایــز اهمیــت اســت.
ــه  ــه در زمین ــی ک ــگری های ــی از کنش یک
مســئولیت اجتماعــی نقــش محــوری دارد 
روابــط عمومــی هــا هســتند.روابط عمومــی 

ــم ســازی را در مســئولیت  ــه هــای تصمی ــع زمین هــا در واق
اجتماعــی ایجــاد مــی کننــد و فضــا را بــه ســمتی هدایــت 
ــود. از  ــریع ش ــری تس ــم گی ــد تصمی ــه رون ــد ک ــی کنن م
ــا و  ــی ه ــوژه یاب ــا در س ــی ه ــط عموم ــر رواب ــوی دیگ س
انتقــال آن بــه مدیریــت ســازمان هــا و بنــگاه هــای اقتصادی 

نقــش محــوری دارنــد. نقشــی کــه ارتبــاط مســتقیمی با مســئولیت 
ــگاه اقتصــادی دارد. ــا بن اجتماعــی ســازمان ی

ــي  و  ــکار عموم ــناخت  اف ــي ، ش ــط عموم ــه  رواب ــن  وظیف مهمتری
ــه   ــبت  ب ــي  نس ــت  افکارعموم ــب  رضای ــراي  جل ــوذ در آن  ب نف
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ســازمان  اســت  کــه  هــم  در درون  ســازمان  و هــم  در بیــرون  
از ســازمان  دنبــال  مي شــود.بي تردید، ایــن  وظیفــه  در قالــب  
مجموعــه اي  از فعالیتهــاي  ارتباطــي  صــورت  مي گیــرد کــه  
ــور فرهنگــي   ــن  ارتباطــات ، ام ــا را تحت عناوی ــوان  آنه مي ت
و نمایشــگاهها، انتشــارات ، ســنجش  افــکار و پژوهــش  و 

کــرد. برنامه ریزي دســته بندي  
داشــتن   کارآمــد،  عمومــي   روابــط  مشــخصه هاي   از 
برنامه هــاي  خــاص  بــراي  هر یك  از اقشــار جامعــه  یامخاطبان  
خــود اســت . یکــي  از ایــن  قشــرها، رهبــران  فکــري  هســتند. 
تحقیقــات  نشــان  مي دهــد کــه  ایــن  افراد،افــرادي  هســتند کــه  
وســایل  ارتبــاط جمعــي  بــه  واســطه  آنــان ، پیامهــاي  خــود را 
ــه  ســایر اقشــار جامعــه  انتقال مي دهنــد. رهبــران  فکــري  یــا  ب
واســطه هاي  ارتباطــي  ضمــن  اخــذ پیــام  از رســانه ها، آنهــا را 
در یــك  ارتبــاط میان فــردي  بــه  زبــان  تــوده  بــه  آنهــا انتقــال  
مي دهنــد. بنابرایــن  مي تــوان  گفــت  تأثیــر پیــام  بــر هــر 
یــك  از اقشــار جامعه یکســان  نیســت . در ایــن  میــان  رهبــران  
فکــري  از اهمیــت  واالیــي  در انتقــال  پیــام  روابــط عمومــي  به  
اقشــار مختلف برخــوردار هســتند. روابــط عمومــي  کارآمــد 
بــا برنامه ریــزي  ویــژه  بــراي  رهبــران  فکــري  مي توانــد 
کانونهــاي  انتشــارافکار عمومــي  را هدایــت  کند.نکتــه مهــم 
در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه روابــط عمومــی هــا از ظرفیت 
کنــش گری مســئولیت اجتماعــی برخوردار هســتند. ظرفیتی 
ــد در زمینــه مســئولیت اجتماعــی راهبــردی و  کــه مــی توان
ــکل  ــای متش ــه فعالیت ه ــگری ب ــداد شود.کنش ــدی قلم کلی
ــی،  ــی، سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــف در عرصه ه و مختل
ــدف  ــا ه ــه ب ــود ک ــه می ش ــتی گفت ــط زیس ــی، محی فرهنگ
ایجــاد تعــادل یــا  تغییــر در ایــن زمینه هــا بــا میــل بهبــود در 
ــا  ــردی ی ــد ف ــگری می توان ــرد. کنش ــکل می گی ــه ش جامع
گروهــی ســازمان یافتــه یــا غیــر ســازمان یافتــه باشــد.تعریفی 

کــه قرابــت زیــادی بــا نقــش روابــط عمومــی هــا دارد
یکــي  از ویژگي هــاي  روابــط عمومي  کارآمــد، کالن  نگري  
ــدي  تأثیرگــذاري  اســت . در حــال  حاضرهــدف  از  و توانمن
عملیــات  روابــط عمومــي  صــرف انجــام  چنــد وظیفــه  خاص  
ــه  رســانه ها،نصب  پــالکارد و  ــر ب ــد و ارســال  خب ــر: تولی نظی

پوســتر، انتشــار بروشــور، برگــزاري  نمایشــگاه  و ... نیســت  و 
ــات  در  ــد تصمیم ــذاري  بررون ــده ، تأثیرگ ــدف  عم ــه  ه بلک
درون  ســازمان  و حتــي  بیــرون  از ســازمان  و ســهیم  شــدن  در 

جریــان  تصمیم ســازي  سازمان اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه کنــش گــری مســئولیت اجتماعــی 
ــر را در  ــور کرده،افقــی گســترده ت ــز از مســائل صنفــی عب نی
نظــر مــی گیــرد و بــه خیــر عمومــی و جمعــی مــی اندیشــد. 
بــه عنــوان مثــال کنــش گــری مســئولیت اجتماعــی نســبت بــه 
ــه عنــوان یــك ســرمایه جمعــی حساســیت  محیــط زیســت ب
دارد و در  زمــان هایــی کــه محیــط زیســت در معرض آســیب 

قــرار دارد بــه ســود جامعــه کنــش گــری مــی کنــد.
کنــش گــری مســئولیت اجتماعــی نقش هــای مکملــی چــون 
»رهبــری و اجماع ســازی« و یــا »تحلیلگــری« کــه الزمــه 
فعالیــت هوشــمندانه در شــرایط و محیط هــای پرمخاطــره 
ــف  ــه طی ــه  ب ــردی ک ــد. رویک ــی کن ــال م ــز دنب ــت را نی اس
و  بالــغ  رشــدیافته،  شــخصیتی  و  مهارت هــا  از  وســیعی 
ــط  ــش رواب ــا نق ــز ب ــوع نی ــن موض ــاز دارد.ای ــر نی انعطاف پذی

ــت دارد ــا قراب ــی ه عموم
روابــط عمومــي  کارآمــد بــا مطالعــه  مســتمر افــکار عمومــي  
و دخالــت  دادن  آن  در تعییــن  خــط مشــي  ســازمان ،نقش  
ــازي   ــي  ب ــکار عموم ــه  اف ــیدن  ب ــت  بخش ــري  را در عینی مؤث
ــه  عنوان یــك  گــوش  شــنوا،  ــا ب ــی ه ــط عموم ــد. رواب مي کن
کار شــنود را بــه  نحــو احســن  انجــام  داده  و بــا چشــم  بینایــي  
ــان  گویایــي ، آن   ــا زب ــد و ب ضعف هــا و نارســایي  را در مي یاب

ــد. ــکاس  مي ده ــازمان  انع ــئوالن  س ــه  مس را ب
در روابــط عمومــي  کارآمــد، جریــان  مبادلــه  پیــام ، دو ســویه  
ــال   ــان  درقب ــا مخاطب ــردم  ی ــاي  م ــه  واکنش ه ــذا ب ــت  و ل اس
پیامهــاي  ارائــه  شــده ، توجــه  شــده  و در ارائــه  پیامهــاي  بعــدي  
ــراي  تحقق ایــن  جریــان   ــه  آنهــا ترتیــب  اثــر داده  مي شــود. ب ب
ــد الگــوي  ارتباطــات  مشــارکت آمیز محــور  ــام ، بای ــه  پی مبادل
ارتباطــات  روابــط عمومــي  بــا مــردم  قرارگیــرد. در ایــن  الگــو، 
ضــرورت  مشــارکت  مــردم  در تصمیمــات  و برنامه ریزیهــا 
ــرد  ــا کارب ــا ب ــرد و سعي مي شــود ت ــرار مي گی ــورد توجــه  ق م
ــل   ــران  در مقاب ــش  پیام گی ــي ، واکن ــف  علم ــیوه هاي  مختل ش

پیامهــا اندازه گیــري  و ارزیابي شــود..
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بــی مســئولیتی 
ــکار در معدوم  آش
ســازی جوجــه 
ــک روزه ــای ی ه

ــر  ــاوی تصاوی ــم ح ــر فیل ــای اخی ــه ه در هفت

دلخــراش از دفــن جوجــه هــای یکــروزه 

ــون  ــک کامی ــم ی ــن فیل ــد. در ای ــر ش منتش

هــزاران جوجــه یکــروزه را بــه گودالــی 

ســرازیر می کنــد و صــدای پــس زمینــه شــنید 

مــی شــود کــه محــل زنــده بــه گــور کــردن 

جوجه هــا را اســتان اردبیــل عنــوان می کنــد.

امیر جهانگردی

ــا  ــه ه ــردن جوج ــور ک ــه گ ــده ب * زن
اخــال در نظــام اقتصادی کشــور اســت

ــی و  ــاون اجتماع ــی مع ــالل آفاق ــه ج ــن زمین در ای
پیشــگیری رییــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل از 
ورود دادســتانی بــه  اقــدام غیرقانونــی و غیــر شــرعی 
یکــی از واحدهــای پــرورش مــرغ  در دفــن چندیــن 
ــت:  ــرداد و گف ــل خب ــده در اردبی ــه  زن ــزار جوج ه
ــراز تاســف از اقــدام اخیــر یکــی از واحدهــای  ــا اب ب
پــرورش مــرغ در زنــده بــه گــور کــردن تعــداد قابــل 
توجــه جوجــه کــه بازتاب گســترده ای  نیــز درفضای 
مجــازی نیــز  داشــته، دادســتان مرکــز اســتان اردبیــل 
ــردن  ــور ک ــه گ ــده ب ــالن زن ــده ورود و عام ــه پرون ب

جوجــه هــا را تحــت تعقیــب کیفــری قــرار داد.
ــه  ــر جهــاد کشــاورزی ب * واکنــش وزی
معــدوم ســازی جوجه هــای یــک روزه

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه خــالف شــرع 
بــودن اقــدام بعضــی مرغــداران بــرای معــدوم کــردن 
جوجه هــای یــك روزه تصریــح کــرد: متأســفانه 
جریــان  در  یــك روزه  جوجــه  معدوم ســازی 
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شــوک های عرضــه از روش هــای جــاری در همــه دنیــا 
اســت امــا رئیس جمهــور تأکیــد داشــتند کــه ایــن اقــدام هــم 
از جهــت شــرعی و هــم از جهــت وجدانــی امــری غیرقابــل 
قبــول اســت و بــه وزارت جهــاد کشــاورزی مأموریــت 
دادنــد تــا ضمــن بــه  کار بســتن تدابیــر الزم بــرای جلوگیــری 
ــا  ــدن جوجه ه ــدوم ش ــده، از مع ــدن تولیدکنن ــرر ش از متض

ــد. ــری کن هــم جلوگی
ــه ای  ــچ بهان ــداران هی ــخنگوی دولت:مرغ س

ــد ــا ندارن ــه ه ــازی جوج ــرای معدوم س ب
ــن  ــز در ای ــت نی ــخنگوی دول ــی، س ــادری جهرم ــی به عل
بــاره اظهــار کــرد: دولــت مــرغ مــازاد تولیــدی را می خــرد، 
به منظــور تأمیــن ســرمایه در گــردش مرغــداران و دامــداران 
20 هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت مناســب  تصویــب شــده 
و عــوارض صــادرات مــرغ و تخم مــرغ صفــر و ممنوعیــت 

صــادرات برداشــته شــد.
وی افــزود: بــا ایــن اوصــاف حتی بهانــه ای هم بــرای کار 
ــی  ــات و جوجه کش ــوق حیوان ــرع و ضدحق ــالف ش خ

. نیست
*هشــدار دادســتانی بــه اخالگــران بــازار 

مــرغ
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور و رئیــس دبیرخانــه 
اقتصــاد مقاومتــی قــوه قضائیه به آن دســته انگشت شــمار 
کــه از جنــس تولیدکننــده واقعــی نیســتند و بــا نابــودی 
ــام  ــرده و در نظ ــان ک ــویش اذه ــك روزه تش ــه ی جوج
تولیــد و مــواد غذایــی مــردم اخــالل می کننــد، هشــدار 

داد.
ســعید عمرانــی در ایــن بــاره افــزود: بــا نابــودی جوجــه یــك 
روزه و ایــن پدیــده مجرمانــه قاطعانــه برخــورد قانونــی کرده 

و اجــازه دشــمنی بــا مــردم را بــه هیچ کــس نخواهیــم داد.

* واقعیــت معــدوم ســازی جوجــه هــای یــک 
روزه

زنجیــره ای از عوامــل مرتبــط بــا اقتصــاد بحرانــی کشــاورزی 
و دام و طیــور ســبب شــد تــا یکــی از دلخراش تریــن تصاویــر 
ــه  ــرد و در فضــای مجــازی دســت ب ــا شــکل بگی ــن روزه ای
ــانه ها  ــه در رس ــت ک ــی اس ــی عنوان ــود: جوجه ُکش ــت ش دس

بــه ایــن اتفــاق داده انــد.
در فیلم هــای منتشــر شــده، حجــم باالیــی از جوجه هــای 
یــك روزه توســط افــرادی ناشــناس در گودالــی خالــی شــده 
ســپس روی آنهــا بــا بولــدوزر خــاک ریختــه می شــود. 
ــار  ــن رفت ــه ای ــا ب ــی از انتقاده ــاق موج ــن اتف ــا ای ــان ب همزم
یــك روزه در  مرغداری هــا در معدوم ســازی جوجه هــای 

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــازی ش ــبکه های مج ش
ــره تامیــن  ــه زنجی ــاز ب ــی نی ــد صنعتــی محصــوالت غذای تولی

کاالهــا و زیرســاخت هایی دارد کــه اگــر یکــی از آنهــا 
درســت کار نکنــد، بقیــه اجــزا بــه صــورت دومینــووار 
تاثیــر می پذیرنــد. فعــاالن صنعــت دام و طیــور از کمبــود 
ــتی  ــرغ گوش ــرورش م ــرای پ ــه ب ــد ک ــی می گوین نهاده های

ــت. ــاز اس ــورد نی م
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در کنار هم لحظات زیباتری برای ایران بسازیم روز مسئولیت اجتماعی، صرفا امور خیریه

غالمحســین شــافعی، رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران بــه مناســبت ســال 1400 پیامــی منتشــر کــرد.
اســت: زیــر  شــرح  بــه  پیــام  ایــن  متــن 
ای دگرگون کننــده ســال و احــوال، حــال ما را به بهترین حــال بگردان

ــا  ــدن را در دل ه ــو ش ــه ن ــد ب ــه امی ــت ک ــه ای اس ــار طلیع ــاز به آغ
اثبــات  بهــار،  بــا پیشــکش  زنــده می کنــد. گرداننــده فصل هــا 
ــاه باشــد.  ــد کوت ــان نیســتی و هســتی می توان ــه می ــد کــه فاصل می کن
ــان  ــی بی ج ــه چوب ــون تک ــش، همچ ــد روز پی ــا چن ــه ت ــی ک درختان
نمــود داشــتند، حــاال بــا جوانه هــای ســبز بــه نمــاد زندگــی و 
ــان  ــوزگار جه ــن معجــزه طبیعــت کــه آم ــدل شــده اند. ای ــی ب پویای
ــت. ــدواری اس ــرای امی ــل ب ــن دلی ــته، بزرگ تری ــش گذاش ــه نمای ب

حفــظ امیــد در شــرایط دشــوار مفهــوم واقعــی خــود را نشــان 
می دهــد. در ســالی کــه ســختی ها دوچنــدان شــد و مســیرهای عبــور 
از چالش هــا محدودتــر بــود، اهمیــت حفــظ امیــد را بیشــتر دریافتیــم 
ــته ایم. ــده انگاش ــت را نادی ــون طبیع ــد، قان ــن نباش ــر این چنی ــه اگ چ

ــت  ــف نخس ــادی در ص ــاالن اقتص ــواری ها، فع ــی دش ــود تمام باوج
مقابلــه بــا تحریــم و کرونــا، موفــق شــدند چــرخ تولیــد و صــادرات را 
بگرداننــد و بــه ســهم خــود از افزایــش دشــواری ها جلوگیــری کننــد.

اقتصــاد ایــران در ســال 1399 ســومین ســال رکــود را پشــت 
ســر گذاشــت کــه آثــار آن در میــان تمامــی اقشــار جامعــه 
ناجوانمردانــه  تحریم هــای  کــه  شــرایطی  در  اســت.  پدیــدار 
ــز از راه رســید و  ــا نی ــود، کرون ــران شــده ب ــالی جــان اقتصــاد ای ب
ســالمت جامعــه و اقتصــاد را توأمــان مــورد تهدیــد قــرار داد.

ــرای  ــی ب در آخریــن روزهــای ایــن ســال ســخت، نشــانه های مثبت
ایجــاد گشــایش در روابــط بین المللــی نمایــان شــد کــه امیدهــا را 
ــرف  ــت. از ط ــرده اس ــده ک ــه زن ــای ظالمان ــان تحریم ه ــرای پای ب
دیگــر بــا رواج واکســن های کرونــا، امیــدواری زیــادی بــرای 
پایــان پاندمــی ایــن ویــروس در ســال جدیــد ایجــاد شــده اســت.

ــش  ــار 1400، نویدبخ ــاز به ــت در آغ ــانه های مثب ــن نش ــروز ای ب
اســت. تــازه  قــرن  بــه  ورود  مســیر  در  دشــواری ها  کاهــش 

در ایــن روزهای ســبز بهار بــرای تمامی هم وطنانم آرزوی ســالمتی 
و بهــروزی دارم و امیــدوارم در کنار هم در ســال جدید و قرن تازه، 
روزهــا و لحظات زیباتــری برای ایران عزیزمان بســازیم./ اتاق ایران
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در وبینار سیـاست های 
رفــاهـی، مسئولیت 
اجتماعی و خیرهمگانی
گـــــذشت؟ چـه   

ــت های  ــون سیاس ــی پیرام ــار گفتگوی وبین
و  اجتماعــی  مســئولیت  رفاهــی، 
بــه همــت موسســه  خیرهمگانــی« 
ــی  ــن اجتماع ــش تأمی ــی پژوه عال

در حــال برگزاری اســت.

ــای  ــت ه ــون سیاس ــی پیرام ــار گفتگوی * وبین
ــی ــی و خیرهمگان ــئولیت اجتماع ــی، مس رفاه

ــی  ــار »گفتگوی ــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، وبین ب
و  اجتماعــی  مســئولیت  رفاهــی،  سیاســت های  پیرامــون 
خیرهمگانــی« در راســتای پیــش نشســت های دومیــن همایــش 
ملــی سیاســت گــذاری اجتماعــی امــروز 15 اســفند از ســاعت 
9/30 الــی15/30 بــا حضــور کارشناســان، صاحب نظــران و 

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــوزه در ح ــن ح ــمندان ای اندیش
* مقدمــه بــا مدیرعامــل موسســه عالــی پژوهش 

ــن اجتماعی تامی
در ابتــدا روزبــه کردونــی، مدیرعامــل موسســه عالــی پژوهــش 
ــه کارشناســان،  ــی ب ــن اجتماعــی ضمــن خــوش آمدگوی تامی
ــون  ــی پیرام ــار گفتگوی ــمندان در وبین ــران و اندیش صاحب نظ
سیاســت هــای رفاهــی، مســئولیت اجتماعــی و خیرهمگانــی از 
پیــش نشســت هــای دومیــن همایــش ملــی سیاســت گــذاری 
اجتماعــی در ایــران بــه اهمیــت توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی 
در جوامــع و ســازمانها اشــاره کــرد و گفــت: وبینار امــروز در 5 
پنــل برگــزار مــی شــود کــه هــر پنــل بــا موضــوع مشــخص در 

راســتای مســئولیت اجتماعــی اجــرا مــی شــود.
ــر هماهنگــی امــور  * پنــل اول/ مدیــرکل دفت
اقتصــادی وزارت تعــاون؛ کار و رفــاه اجتماعــی

پنــل اول بــا موضــوع چــرا مســئولیت اجتماعــی؟ بــا ســخنرانی 
وحیــد زارع فکــری – مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی وزارت تعــاون؛ کار و رفــاه اجتماعــی آغــاز شــد.
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وحیــد زارع فکــری در ابتــدا بــا توضیحــی کوتــاه و روشــن 
نســبت بــه حــوزه مســئولیت اجتماعــی در کشــور، اظهار 

داشــت: 
ــپری  ــا س ــور ب ــی در کش ــئولیت اجتماع ــوزه مس ح
کودکــی طوالنــی حــوزه ای نابالــغ اســت و بــرای 
چــاره ایــن مشــکل اســتفاده از ادبیاتــی اســت کــه 
بــرای موضوعــات وابســته بــه مســئولیت اجتماعــی 

ــف شــده اســت. ــل تعری از قب
وی بــا بیــان اینکــه بنــگاه اقتصــادی بابــت اســتفاده از 

ــت،  ــئول اس ــاع مس ــال اجتم ــه در قب ــدار منطق ــع پای مناب
گفــت:

بنــگاه اقتصــادی بابــت اینکــه از منابــع پایــدار منطقــه اســتفاده مــی 
کنــد در قبــال اجتمــاع مســئول اســت و تــداوم  ایــن فعالیــت را بــا خطــر 
مواجــه مــی کنــد یعنــی شــرایطی را ایجــاد مــی کنــد که بــه واســطه آن 
آینــدگان نمــی تواننــد بــه کیفیــت  امــروز ایــن فعالیــت را انجــام دهنــد 

و موضــوع دیگــر تــاب آوری اســت.
توســعه پایــدار، اقتصــاد پایــدار و تــاب آوری موضوعاتــی هســتند کــه 
خــارج از فضــای حقوقــی و اخالقــی مســئولیت اجتماعــی در بحــث 
هــای اقتصــادی قابــل اســتفاده اســت و در 3 ســطح فعالیــت هــای خــود 

بنــگاه، منطقــه فعالیــت بنــــــگاه و اقتصــاد کـــالن بررســی می شــود.

مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی با 
اشاره به ۵ مولفه اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: 

ــره  ــا گ ــی م ــاد سیاس ــا اقتص ــه ب ــری ک ــوع دیگ موض
ــت،  ــی اس ــاد مقاومت ــی اقتص ــوم کل ــت، مفه ــورده اس خ

ــه  ــر ۵ مولف ــه ه ــی دارد ک ــه اصل ــی ۵ مولف ــاد مقاومت اقتص
را از بعــد مســئولیت اجتماعــی و ارتبــاط بــا فعالیــت هــای 

ــوان اســتفاده کــرد. ــگاه هــا میت بن
مبلــغ بــودن، مردمــی بــودن، دانــش بنیــان بــودن و 

درون زا و بــرون زا بــودن؛ ۵ مولفــه ای اســت 
کــه در اقتصــاد مقاومتــی در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

* پنل اول/رییس کمیسیون مسئولـیت 
اجـتماعی و حـاکمیت شـرکتی اتـاق 

بازرگانی ایران
ــئولیت  ــیون مس ــس کمیس ــی، ریی ــود اولیای محم
ــی  ــاق بازرگان ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی اجتماع
ــی  ــئولیت اجتماع ــز مس ــه تمای ــه ب ــران در ادام ای
عــام و مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی اشــاره کــرد 
صــورت  بــه  اجتماعــی  مســئولیت  گفــت:  و 
ــردی در  ــر ف ــه ه ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــام ب ع
ــئولیت  ــد و مس ــی باش ــئولیتی را دارا م ــه مس جامع
اجتماعــی بنگاهــی مفهــوم مدیریتــی دارد کــه هــر 
ــا  ــاختاریافته ب ــورت س ــه ص ــت ب ــی بایس ــگاه م بن
معمــاری فرآیندهــای متناســب ،ســاختار متناســب 
و همســویی بــا اســتراتژی هــای متناســب اهــداف 

ــرد. ــش بب ــود را پی ــگاه خ بن
وی افــزود: بــرای ایجــاد مســئولیت اجتماعــی 
ــال  ــن مفهــوم کام ــردم ای ــن م ــد در بی بنگاهــی بای
ــد  ــوم را درک کن ــن مفه ــه ای ــد و جامع ــا بیفت ج
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــر باش ــه گ ــن مطالب و همچنی
در بخــش مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی بایــد 
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سیاســت های رفاهــی را جــدی بگیریــم و شــخصی 
کــه میخــواد بنــگاه ایجــاد کنــد بایــد بــا مطالعــه و برنامه 
هــای اجتماعــی آشــنا باشــد و بتوانــد تعریــف کنــد کــه 
بنــگاه خــود چــه نقشــی در حــوزه هــای رفاهــی ایجــاد 

ــد. مــی کن

* پنــل اول/ دانشــیار سیاســت گذاری 
ــی اجتماع

سیاســت گذاری  دانشــیار  تاج مزینانــی؛  علی اکبــر 
اجتماعــی در پنــل اول وبینــار »گفتگویــی پیرامــون 
و  اجتماعــی  مســئولیت  رفاهــی،  سیاســت های 
خیرهمگانــی« بــا موضوع سیاســت گــذاری اجتماعی و 
نقــش مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در رفــاه اجتماعــی 

ــت. ــخنرانی پرداخ ــه س ب

ــی  ــای خال ــه ج ــاره ب ــا اش ــی ب تاج مزینان
ــی،  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــات در ح تحقیق

ــت:  ــار داش اظه
یکــی از چالــش هــا عــدم اســتفاده از ظرفیت 
ــرای  ــرکتی ب ــی ش ــئولیت اجتماع ــل مس اص

ارتقــا رفــاه اجتماعــی در کشــور اســت.

ــا یــك ســری  در سیاســتگذاری اجتماعــی و رفاهــی ب
اصــول و ارزش هــا مواجــه هســتیم کــه برنامــه ریــزی 

ــه آن اســت. رفاهــی و سیاســت گــذاری اجتماعــی وابســته ب
اینکــه چــه برداشــتی از هــر یــك از اصــول و ارزش هــای زیربنایی 
ــیار  ــا را بس ــتگذاری م ــوع سیاس ــیم، ن ــته باش ــی داش ــاه اجتماع رف

تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.
وی بــا بیــان اینکــه زیربنــای بســیاری از سیاســتگذاری ها برداشــت 

مــا از اصــل مســئولیت اســت، افــزود:
ــب بهــره منــدی رفاهــی  ــری نتیجــه در قال ــه براب اگــر ب
معتقــد باشــیم بایــد ببینیــم برخــورداری رفاهــی در 
شــاخص هــای مختلــف در بیــن اعضــای مختلــف 
جامعــه برابــر باشــد. زیربنــای بســیاری از برنامــه ریــزی 
هــا برداشــت مــا از اصــل مســئولیت اســت و بایــد بدانیم 
مســئولیت در حــوزه رفــاه بــر عهــده چــه کســی اســت.

فــرد در واقــع یــك بازیگــر اصلــی بــرای فراهــم ســازی 
ــش  ــا بخ ــازار ی ــت و ب ــت و دول ــود اس ــرای خ ــاه ب رف
ــای  ــازمان ه ــن س ــان و همچنی ــی و کارفرمای خصوص
مــردم نهــاد نیــز در قالــب هــای دیگــر، فراهــم آور رفــاه 

در جامعــه هســتند.

* پنل دوم/پژوهشگر اجتماعی
ســید موســی پورموســوی، پژوهشــگر اجتماعــی در ادامه گفت: 
مســئولیت اجتماعــی ابعــاد مختلفی مانند ابعــاد حقوقــی، قانونی، 
اخالقــی، اقتصــادی و بشردوســتانه دارد کــه جامعــه مخاطــب مــا 

بایــد درک صحیحــی و هماهنگــی از ایــن ابعــاد داشــته باشــد.
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وی افــزود: در ایــران جوامــع محلــی بــا پیوندهایــی 
کــه در بیــن خــود برقــرار کردند و بــا اتکای دانســته 
هــا  در تمــام دوران هــا ســعی کردنــد کــه مســئولیت 
اجتماعــی را نهادینــه کننــد و در ابتــدا مســئولیت در 
محیــط خانــواده شــکل میگیــرد و نهادینــه می شــود 
و ســپس ایــن نقــش در جامعــه منعکــس می شــود و 

منجــر بــه ایجــاد مســئولیت اجتماعــی خواهد شــد.
پژوهشــگر اجتماعــی خاطرنشــان کــرد: مســئولیت 
ــر  ــی ه ــرایط محل ــا ش ــب ب ــد متناس ــی بای اجتماع
ــا  ــی ب ــه محل ــر جامع ــه ه ــود ک ــف ش ــه تعری جامع
مدیریــت آن جامعــه تعریــف مــی شــود و در وهلــه 
اول ایجــاد اعتمــاد در جامعــه وظیفــه مدیریــت 

می باشــد.

* پنل دوم/ معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی بنیاد علوی

ــزی و نظــارت  ــی؛ معــاون برنامه ری رســول محمدقل
راهبــردی بنیــاد علوی در پنــل دوم وبینار »گفتگویی 
پیرامــون سیاســت های رفاهــی، مســئولیت اجتماعــی 

و خیرهمگانــی« بــه ســخنرانی پرداخت.
محمدقلــی در ابتــدا بــا توضیحــی در خصــوص 

ــت:  ــار داش ــوی، اظه ــاد عل ــت بنی فعالی
بنیادمســتضعفان دارای دو بخــش اقتصــادی و اجتماعــی اســت و هدف 
اصلــی ایــن بنیــاد رســیدگی به مســتض عفین بــا رویکرد توانمندســازی 

محرومیــن و آبادانــی و پیشــرفت مناطــق هدف اســت.
ماموریــت بنیــاد علــوی بــه عنــوان بــازوی اجتماعــی بنیــاد مســتضعفان، 

توانمندســازی محرومــان و آبادانــی و پیشــرفت مناطــق اســت.
محمدقلــی رونــد شــکل گیــری نهــاد آبادانــی و پیشــرفت بنیــاد علــوی 

را توضیــح داد و افــزود:
مــدل مجموعــه بنیــاد علــوی بــه ایــن صــورت اســت کــه یــك منطقــه 
محــروم در یــك اســتان کشــور را انتخــاب مــی کنــد و بعــد از انتخــاب 
وارد منطقــه مــی شــود و یــك گــروه مردمــی از جوانــان بومــی منطقــه 
را کــه در بحــث توانمندســازی محرومــان از قبــل فعالیــت داشــته انــد را 
شناســایی میکنــد و از آنهــا دعــوت بــه همــکاری مــی کنــد و ایــن افراد 

نهــاد آبادانــی و پیشــرفت بنیــاد در آن منطقــه را تشــکیل می دهنــد.
ــن نهــاد، تعــدادی ســفیر انتخــاب  ــری ای پــس از شــکل گی
ــا  ــد و ب ــی رون ــتان م ــتاهای شهرس ــه روس ــه ب ــود ک ــی ش م
مــردم روســتا را بــه مشــارکت در آبادانــی و پیشــرفت روســتا 

دعــوت مــی کنــد.
ــوی در  ــاد عل ــردی بنی ــارت راهب ــزی و نظ ــاون برنامه ری مع
ــت های  ــون سیاس ــی پیرام ــار »گفتگوی ــل دوم وبین ــان پن پای
ــه  ــا اشــاره ب رفاهــی، مســئولیت اجتماعــی و خیرهمگانــی« ب
ایــن موضــوع کــه جایــی کــه مــردم پــای کار نباشــند مــا در 

ــزود:  ــویم، اف ــی ش ــات الزم نم ــوی وارد اقدام ــاد عل بنی
هــای  مســئولیت  راســتای  در  مختلــف  هــای  شــرکت 
ــود  ــت خ ــی از فعالی ــای ناش ــیب ه ــه آس ــد ب ــی بای اجتماع
نســبت بــه ســاکنان مناطــق جــوار آنهــا احســاس حساســیت 
ــن  ــه ای ــا مســئولیت اجتماعــی ب ــات الزم را در رابطــه ب داشــته و اقدام

ــد. ــاص دهن ــق اختص مناط
جایــی کــه مــردم پــای کار نباشــند مــا در بنیــاد علــوی وارد اقدامــات 
الزم نمــی شــویم  کــه البتــه تــا بــه حــال بــا ایــن اتفــاق مواجه نشــده ایم.

* پنل سوم/مسئولیت اجتماعی و عدالت رفاهی
مهــدی هداونــد، حقوقدان در پنل ســوم گفــت: موضوعــات اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی در بحــث حقــوق رفاهــی و مســئولیت اجتماعــی 
مطــرح مــی باشــد کــه در بخــش حقــوق رفاهــی عناوین تامین مســکن، 
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غــذا ،اشــتغال و تامیــن اجتماعــی مــورد اهمیت قــرار دارد.
ــیار  ــوارد بس ــبختانه م ــران خوش ــوق ای ــزود: در حق وی اف
زیــادی در حــوزه رفاهــی شناســایی و بــه رســمیت شــناخته 
شــده اســت کــه همــواره قبــل و بعــد از انقــالب سیاســتها و 
آرمانهــای دولتهــا شــعارهای جــدی در حــوزه هــای رفاهی 

داشته اند.

ایــن حقوقــدان خاطرنشــان کــرد: در قوانیــن اساســی 
نظــام حقوقــی توجــه بــه محرومــان و گــروه هــای آســیب 
دیــده بــه خوبــی شناســایی شــده و در فرهنــگ حقوقــی و 
اجتماعــی توجــه مناســبی بــه مباحــث تعــاون و رفــاه شــده 

اســت.

ــای  ــق ه ــل دوم ح ــت: در نس ــان داش وی بی
رفاهــی مداخلــه دولــت حائــز اهمیــت اســت 
ــرای مــردم  ماننــد ایجــاد اشــتغال کــه بایــد ب

انجــام شــود.

* پنل سوم/ استاد دانشگاه 
حســن طایــی؛ اســتاد دانشــگاه در پنــل ســوم وبینــار 
ــون سیاســت های رفاهــی، مســئولیت  ــی پیرام »گفتگوی

ــت. ــخنرانی پرداخ ــه س ــی« ب ــی و خیرهمگان اجتماع
طایــی در ابتــدا بــا تعریفــی از سیاســت گــذاری، اظهــار 

داشــت: 
ــی  ــای طراحــی ســاز و کاری مبتن ــه معن سیاســتگذاری ب
بــر دانــش نظــری، داده هــا و اطالعــات در دســترس، 
خــرد مدیریتــی و تجربــه کارشناســی بــرای ایجــاد فضــا بــرای 

ــت. ــزارن اس ــت کارگ حرک

اقتصــادی و بازیگــران اجتماعــی بــه ســمت وضعیــت 
ــران و  ــر مدی ــورد نظ ــه م ــان برنام ــا هم ــوب ی مطل

ــه مــی باشــد. ــران جامع رهب
ــتی  ــجام سیاس ــذاری، انس ــت گ ــوع سیاس ــر ن در ه
کــه رویکــرد و ابــزاری سیاســتی بــرای ادغــام ابعــاد 
اقتصــادی، اجتماعــی، زیســت محیطــی و سیاســی 
در تمــام ســطوح سیاســتگذاری داخلــی، منطقــه 

ای و بیــن المللــی اســت.

ــای  ــتی ه ــی از کاس ــان برخ ــه بی ــان ب ــگاه در پای ــتاد دانش اس
نهــادی و دیرپــای اجتماعــی و فرهنگــی در کشــور پرداخــت 

و اظهــار داشــت: 
نظــام تفکــر نامنســجم بــرای حکمروایــی مطلــوب، امتنــاع از 
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مطاللعــه، تفکــر و اندیشــه ورزی، ســطح پاییــن یادگیری و نــوآوری 
هــای اجتمناعــی و فرهنگــی، بــی اعتمــادی بیــن کارگــزاران 
اقتصــادی و بازیگــران اجتماعــی کارگریــزی و کارنومولــد بــه مثابــه 
یــك پدیــده فرهنگــی و اجتماعــی و… بــه بــروز و تشــدید کاســتی 

هــای نهــادی در کشــور دامــن زده اســت.

* پنل سوم/ عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
محمدرضــا واعــظ مهــدوی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــاهد 
ــت  ــراری عدال ــدف برق ــا ه ــد ب ــی بای ــئولیت اجتماع ــت: مس گف
صــورت گیــرد و مفهومــی در فرهنــگ دینــی و مذهبــی مــا وجــود 

دارد کــه ایــن نکتــه را مــی رســاند.
وی افــزود: شــرکت هــا و کمپانــی هــای اقتصــادی در ایــن شــرایط 
ــی افزایــش فــروش  ــد و حت ــن مــی کنن ــر تامی ــع مــادی را بهت مناف
ــه  ــی ک ــرکت های ــرای ش ــروزه ب ــرد و ام ــد ک ــه خواهن را تجرب
مســئولیت اجتماعــی خــود را انجــام مــی دهنــد در جهــان امتیازات 

ویــژه ای در نظــر گرفتــه مــی شــود.
مهــدوی خاطرنشــان کرد:مســئولیت اجتماعــی یــك چارچــوب و 
محــدوده اخالقــی اســت کــه در آن وظایــف مختلفــی کــه تمامــی 
آن هــا دارای منافــع بــرای جامعــه هســتند، بــر عهــده فــرد، ســازمان 

و یــا نهــادی خــاص گذاشــته مــی شــود.

* پنل چهارم/ عضو کانون کارفرمایان ایران
اصغــر آهنــی هــا- عضــو کانــون کارفرمایــان ایــران در پنــل چهارم 
وبینــار »گفتگویــی پیرامــون سیاســت های رفاهــی، مســئولیت 

ــه ســخنرانی پرداخــت. ــی« ب اجتماعــی و خیرهمگان

آهنــی هــا بــا بیــان اینکــه برخــی معتقدند کــه نهادهای 
اقتصــادی جهــت فعالیــت در حــوزه اقتصــاد و تولیــد 
بوجــود آمــده انــد و اقــدام در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی در ایــن قالــب قابــل تعریــف نیســت، اظهــار 

داشــت: 
 محصــول باکیفیــت و قیمــت مناســب و ارزش هــای 
ــد از  ــی توانن ــاد م ــای ضدفس ــت ه ــی و سیاس اخالق
ابعــاد مختلــف مســئولیت اجتماعــی باشــند. همچنیــن 
ایجــاد فرصــت هــای برابــر و تعهــد اشــتغال زایــی نیــز 

در ایــن قالــب قابــل تعریــف اســت.
رعایــت شــرایط محیــط زیســت از طــرف بنــگاه های 
تولیــدی نیــز در قالــب یکــی از اساســی تریــن حــوزه 
هــای فعالیــت مرتبــط بــا مســئولیت اجتماعــی اســت. 

بیــش از 92 درصــد بنــگاه هــای فعــال در کشــور در قالــب 
بنــگاه هــای خــرد قابــل دســته بنــدی هســتند و ایــن بنــگاه 
هــا در حــدود 48 درصــد شــاغالن را بــه خــود اختصــاص 
ــند،  ــك باش ــا کوچ ــگاه ه ــزان بن ــر می ــه ه ــد و ب داده ان
انتظــارات انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی در قالــب های 

کوچــك قابــل تقســیم بنــدی اســت.

* پنل چهارم/ مدیر آموزش و پژوهش اتاق اصناف
ــاق  ــش ات ــوزش و پژوه ــر آم ــکوهیان، مدی ــه ش در ادام
ــه در  ــران همیش ــاف ای ــاق اصن ــت: ات ــران گف ــاف ای اصن
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حــوزه مســئولیت اجتماعــی در ســخت ترین شــرایط ماننــد حوادث 
و باالیــای طبیعــی حضــور پررنــگ داشــته اســت.

ــی در  ــای صنف ــه واحده ــرایطی ک ــزود: درش وی اف
ــن  ــه ای ــاف ب ــاق اصن ــد ات ــل بودن ــا تعطی دوران کرون

ــت. ــرده اس ــزایی ک ــه س ــک ب ــا کم واحده
ــان داشــت: در  ــران بی ــاف ای ــاق اصن ــوزش و پژوهــش ات ــر آم مدی
بخــش مســئولیت اجتماعــی در موضوعــات اجتماعــی ، اقتصــادی و 
زیســت محیطــی اتــاق اصنــاف اقدامــات خوبــی را انجام داده اســت 
همچنیــن در حــوزه صیانــت از حقــوق بشــر یکــی از متولیان کســب 
و کار بــوده ایــم و از آزادی فعالیــت هــای اقتصــادی حمایــت کرده 

یم. ا

* پنل چهارم/ معاون پشتیبانی، برنامه ریزی و تحقیقات اتاق 
تعاون ایران

علــی مطیــع جهانــی، معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی و تحقیقــات 
ــون  ــی پیرام ــار »گفتگوی ــارم وبین ــل چه ــران در پن ــاون ای ــاق تع ات
سیاســت های رفاهــی، مســئولیت اجتماعــی و خیرهمگانــی« بــه 

ــت. ــخنرانی پرداخ س
مطیــع جهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از کشــورهای مطــرح 
دنیــا تعاونــی هــا اقتصــاد اصلــی کشــور را بــر عهــده گرفتنــد، اظهــار 

داشت:
در بســیاری از کشــورهای مطــرح دنیــا تعاونــی هــا اقتصــاد اصلــی 

ــار آن در حــوزه  ــر عهــده گرفتنــد و در کن کشــور را ب
ــد. ــی را دارن ــر رنگ ــش پ ــز نق ــی نی ــئولیت اجتماع مس

ــاون در  ــی تع ــکا اقتصــاد مردم ــد و آمری در کشــور هن
کنــار اقتصــاد خصوصــی شــکل گرفتــه اســت و بســیاری 
ــی  ــورت تعاون ــه ص ــا ب ــزرگ در دنی ــای ب ــك ه از بان

مدیریــت مــی شــوند.

مســئول  مدیــر  جمشــیدی،  رضــا  ســید  ادامــه  در 
ــکر از  ــر و تش ــن تقدی ــی ضم ــئولیت اجتماع ــانه مس رس
ــر  ــای دکت ــژه آق ــه وی ــداد ب ــن روی ــدگان ای برگزارکنن
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کردونــی مدیرعامــل موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی کــه با برگــزاری 
وبینارهــا و جلســات در حــوزه مســئولیت اجتماعــی به توســعه و ترویــج فرهنگ 
ایــن حــوزه کمــك شــایانی مــی کننــد؛ بــه اهمیــت ارائــه گزارشــات و اقدامــات 
ــهای  ــی از چالش ــت: یک ــرد و گف ــاره ک ــادی اش ــای اقتص ــگاه ه ــرکتها و بن ش
ــگاه  پیشــرو موضــوع مســئولیت اجتماعــی و اثربخشــی اقدامــات شــرکتها و بن
هــای اقتصــادی بــر روی ذینفعــان اســت کــه ایــن ذینفعــان و جوامــع محلــی آثار 
و اقدامــات شــرکتها را لمــس نمــی کننــد و در جریــان فعالیــت شــرکتها قــرار 

ــد. نمیگیرن
مدیــر مســئول رســانه مســئولیت اجتماعــی خاطرنشــان کــرد: ایــن در شــرایطی 
اســت کــه تــا پیــش از تنظیــم اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی و خیــر همگانــی 
مــا چهارچــوب و نظــام نامــه ایــی بــرای ارائــه گزارشــات مســئولیت اجتماعــی 
در کشــور نداشــته ایــم در صورتیکــه در فضــای بیــن المللــی GIR بــه عنــوان 
اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی پایــداری در ســطح بیــن المللــی فعال اســت ولی 
در ایــران بــه دلیــل پیچیدگــی هــای تنظیــم گزارشــات شــرکتها تمایلــی بــه ارائــه 

گــزارش در قالــب GIR نداشــته انــد.
جمشــیدی بیــان داشــت: اکنــون ایــن فرصــت پیــش آمــده کــه شــرکتها و بنــگاه 
هــای اقتصــادی بتواننــد بــا الهــام و توجــه بــه اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی و 
خیــر همگانــی گزارشــات خــود را تهیــه، تنظیــم و منتشــر کننــد به همیــن منظور 
رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان تنهــا رســانه فعــال و تخصصــی در حــوزه 
مســئولیت اجتماعــی آمادگــی خــود را جهــت انتشــار گزارشــات اعــالم نمــوده 

اســت.

* پنل پنجم/نهادینه سازی گفتمان و رفاه و مسئولیت اجتماعی

در ادامــه زهــرا شــمس احســان؛ عضــو 
کمیســیون اجتماعــی شــورای اســالمی 
شــهر تهــران گفــت: مســئولیت اجتماعــی 
و  یــك چهارچــوب  مدیریــت شــهری 
محــدوده اخالقــی اســت کــه مدیریــت 
ــهروندان دارد  ــهر و ش ــر ش ــهری در براب ش
تــا منافــع و انتظــارات اخالقــی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و زیســت محیطــی تمــام ذینفعان 

ــد . ــرآورده کن را ب
شــمس احســان خاطرنشــان کــرد: در ابعــاد 
مختلــف مســئولیت اجتماعــی مــواردی 
ــرد و  ــه راهب ــا ب ــه دارد ت ــه توج ــاز ب ــه نی ک
راهــکاری منجــر شــود شــامل بعــد قانونی ، 
اصــالح قوانیــن شــهری منطبــق بــا نیازهــای 

جامعــه و رفــع موانــع قانونــی مــی باشــد.
اجتماعــی  بعــد  در  افــزود:  وی 
ــت  ــزی جه ــه ری ــه برنام ــه ب توج
بهبــود رفــاه اجتماعــی و اقدامــات 
کاهــش  جهــت  در  پیشــگیرانه 
آســیب هــای اجتماعــی و در بعــد 
اقتصــادی اتصــال اقتصــاد شــهری 
جهانــی،  اقتصــاد  اتصــال  بــه 
اصــاح ســاختار و فرآیندهــا در 
ــه  جهــت خدمــت رســانی بهینــه ب
ــه هــای  شــهروندان، کاهــش هزین
مدیریــت شــهری و افزایــش بهــره 

ــت. ــر اس وری مدنظ
شــورای  اجتماعــی  کمیســیون  عضــو 
اســالمی شــهر تهــران بیــان داشــت: در بعــد 
اخالقــی رعایــت اصــول اخالقــی و مبــارزه 
بــا فســاد اداری مدنظــر اســت در بعــد 
شــفافیت ایجــاد نظــام اطالعاتــی یکپارچــه 

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ بس
شــمس احســان عنــوان کــرد: مــا در حــال 
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ــر  ــران را مدنظ ــهر ته ــای ش ــش ه ــد ابرچال ــر بای حاض
قــرار دهیــم و امــروز بایــد مدیریــت شــهری بــا بخــش 
هــای مختلــف دولــت، بخــش خصوصــی و مــردم در 
ــاع  ــه اجم ــهروندان ب ــهری و ش ــائل ش ــل مس ــورد ح م
برســند کــه ایــن اجمــاع بایــد از دل جامعــه، نخبــگان و 

متخصصــان برخاســته شــود.
ــارکتی  ــد مش ــهر بای ــت: ش ــان گف وی در پای
ــی  ــه تنهای ــهری ب ــت ش ــود و مدیری اداره ش
ــت.  ــهری نیس ــائل ش ــل مس ــخگوی ح پاس
توجــه بــه بحــث مســئولیت اجتماعــی و 
ابعــاد آن مــی توانــد باعــث ارتقــای کیفیــت 
زندگــی شــهروندان و بهبــود رفــاه اجتماعی 

ــود. ــان ش آن

* پنل پنجم/ اقتصاددان
ســید مرتضــی افقــه – اقتصــاددان در پنــل پنجــم 
ــی،  ــت های رفاه ــون سیاس ــی پیرام ــار »گفتگوی وبین
ــه ســخنرانی  ــی« ب مســئولیت اجتماعــی و خیرهمگان

ــت. پرداخ
افقــه در ابتــدا بــه موضــوع پیامدهــای اجتماعــی 

پرداخــت و اظهــار داشــت: 
ــت  ــی اس ــه بحث ــر مجموع ــی زی ــئولیت اجتماع مس
تحــت عنــوان پیامدهــای اجتماعــی کــه در علــم علم 
اقتصــاد ســال هــا اســت تدریس مــی شــود و همچنین 
مســئولیت اجتماعــی مدت هــا اســت کــه مــورد 
توجــه شــرکت های بیــن  المللــی و شــرکت های 

بــزرگ قــرار گرفتــه اســت و بــه ایــن مســئله رســید ه اند کــه حتــی 
ــر  ــان بهت ــهولت کار خودش ــرای س ــان و ب ــرفت خودش ــرای پیش ب
ــران  ــرای جب اســت کــه بخشــی از ســرمایه گذاری های خــود را ب
آســیب هایی کــه فعالیت هایشــان بــه محیط زیســت و یــا بــه 

ــد. ــرف کنن ــد، ص ــاع می زن اجتم
ــه فعالیــت شــرکت نفــت و ســایر شــرکت  ــا انتقــاد نســبت ب وی ب
ــراه دارد،  ــه هم ــه ب ــی ک ــار مخرب ــتان و اث ــال در خوزس ــای فع ه

ــت: گف
ایــن مجموعــه هــا بــرای شــرکت و کارکنــان خــود مــدرن تریــن 
ــود  ــه دور خ ــواری ب ــد و دی ــرده ان ــن ک ــی را تامی ــات رفاه امکان
کشــیده انــد و ایــن بــه عنــوان یــك احســاس نابرابــری بــه چشــم 
ــراد تنــش هــای خوزســتان را ناشــی از  میخــورد، حتــی برخــی اف
همیــن فشــار هــای متراکــم شــده بــه دلیــل ایــن تفــاوت هــا میدانند.

تورمــی کــه شــرکت پتروشــیمی در 
ــک  ــه کوچ ــازار آن منطق ــه ب ــهر ب ماهش
وارد مــی کنــد مــردم آن شــهر تحمــل 

ــد. میکنن
تمــام شــهر هــای میزبــان ایــن شــرکت 
ــتند و  ــه هس ــورد مواج ــن م ــا ای ــا ب ه
ــای آن  ــاخت ه ــه زیرس ــه ب ــاری ک فش
ــار  ــد و … اث ــدود وارد میکنن ــه مح منطق

ــراه دارد. ــه هم ــی ب مخرب

ــت  ــی و زیس ــی، فرهنگ ــه اجتماع ــه از جنب ــی ک ــزان تخریب ــد می بای
محیطــی فعالیــت هــای اقتصــادی بــه جامعــه تحمیــل میکنند را کســر 
ــن  ــیم و در ای ــی برس ــادی واقع ــد اقتص ــزان رش ــه می ــد ب ــم و بع کنی
صــورت در بعضــی از ســالهایی کــه رشــد اقتصــادی مثبت داشــته ایم 
بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه رقــم منفــی خالــص رشــد اقتصــادی 
بســیار بــاال تــر از آن چیــزی ســت کــه بــه عنوان یــك رشــد اقتصادی 

ذکــر مــی شــود.

اسکن کنید
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تحریم و مشکالت خودروسازان
تحریــم صنایــع اصلــی کشــور همچــون صنعــت، شــرایط تولیدکننــدگان خــودرو را دچار 
ــد خــودرو  ــار تولی ــات و در نتیجــه کاهــش آم ــن قطع ــل، تأمی چالش هــای متعــددی مث

کــرد و در نهایــت بــا افزایــش قیمــت خــودرو هــای بــی کیفیــت رو بــه رو شــدیم.

امیرجهانگردی

بــه گــزارش دانســتنی انالیــن، تحریــم صنایــع اصلی کشــور 
همچــون صنعــت، شــرایط تولیدکننــدگان خــودرو را دچار 
ــه  ــات و در نتیج ــن قطع ــل، تأمی ــددی مث ــای متع چالش ه
کاهــش آمــار تولیــد خــودرو کــرد و در نهایــت بــا افزایــش 

قیمــت خــودرو هــای بــی کیفیــت رو بــه رو شــدیم.
صنایــع خودروســازی بــرای ســاخت بدنــه و رویه خــودرو، 
ــاز  ــه محصــوالت فــوالدی متعــددی نی شاســی و رینــگ ب
ــق شــد  ــوالد مبارکــه موف ــد و در ســال 99 شــرکت ف دارن
تــا بــا افزایــش میــزان تولیــدات خــود از 2.4 میلیــون تــن در 
زمــان راه انــدازی تــا 7.7 میلیــون تــن نیــاز مصرف کننــدگان 

داخلــی را تأمیــن کنــد و مــازاد نیــاز آن هــا را بــه بــازار صادراتــی 
ــه  ــر تأمیــن نیاز هــای ارزی خــود، ب اختصــاص دهــد تــا عــالوه ب
ــك  ــم کم ــی ه ــرایط تحریم ــور در ش ــای ارزی کش ــع نیاز ه رف

کنــد. 
ــه  ــدن ب ــک ش ــال و نزدی ــان س ــه پای ــه ب ــا توج ب
ســال ۱۴۰۱، خبرنــگار دانســتنی آنایــن در خصــوص 
برنامــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــا خودروســازان در 
ــا،  ــر طیب نی ــا محمدیاس ــو ب ــه گفتگ ــد ب ــال جدی س

ــت. ــه پرداخ ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
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* خودروسازان؛ بزرگ ترین 
مشتریان فوالد مبارکه

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در 
ابتــدا بــا بیــان اینکــه خودروســازان یکــی 
از بــزرگ تریــن مشــتریان فــوالد مبارکــه 
هســتند، اظهــار داشــت: بالــغ بــر 500 هزار 
تــن از محصــوالت فــوالد مبارکــه تحویل 
ــه  صنعــت خــودرو کشــور مــی شــود و ب
همیــن صــورت صنعــت خــودرو نیــز 

وابســته بــه محصــوالت مــا اســت.
ــاز  در حــال حاضــر حــدود 90 درصــد نی
ورق خودروســازان توســط فــوالد مبارکه 

تولیــد مــی شــود.
ســرمایه  خــود  ای  توســعه  برنامــه  در 
جهــت  در  را  خوبــی  هــای  گــذاری 

برطــرف کــردن نیــاز داخــل بــه خصــوص رفــع نیــاز خــودرو 
ســازان در نظــر داریــم.

* تمام گرید های مورد نیاز خودرو سازان را در 
سال های آینده پوشش دهیم

ــا بیــان 2 اســتراتژی در دســتور کار فــوالد مبارکــه،  ــا ب طیب نی
ــازان  ــودرو س ــه خ ــت ک ــن اس ــی ای ــتراتژی اصل ــت: اس گف
کشــور بایــد بــه ســمت تولیــدات کیفــی تــر برونــد کــه قطعــا 
کیفیــت در تولیــدات نیازمنــد ورق هــای فــوالدی بــا کیفیــت 
ــد در  ــز بای ــا نی ــازان م ــوازات خودروس ــه م ــه ب ــت در نتیج اس

ــم. ــر داری مســیر افزایــش کیفیــت گام ب
ــامل؛  ــم، ش ــار داری ــه در اختی ــی ک ــه کارخانجات ــه ب ــا توج ب
ــوالد  ــای ف ــه ه ــر مجموع ــودرو و زی ــه، ورق خ ــوالد مبارک ف
مبارکــه کــه محصــوالت مــورد نیــاز خــودرو ســازان را تولیــد 
مــی کننــد در تــالش هســتیم نیــاز خــودرو ســازان را بــه بهترین 

شــکل ممکــن برطــرف کنیــم. 
بــا ســاخت نــورد گــرم دو و پــروژه هــای جدیــد تعریــف شــده 
ــه  ــم ب ــات اجرایــی آن را در دهــه فجــر آغــاز کردی کــه عملی

نقطــه ای مــی رســیم کــه نیــاز داخــل و تمــام گریــد هــای 
مــورد نیــاز خــودرو ســازان را در ســال هــای آینــده بــا بهره 

بــرداری از ایــن طــرح هــا پوشــش دهیــم .
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در پایــان پیرامــون 

اســتراتژی دوم، افــزود:
وجــود ســرویس ســنتر هــا و مجموعه هــای خدماتــی، گام 

دوم در جهــت مشــتری مــداری اســت.
در مــاه هــای گذشــته بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه 
بــا خودروســازان در خصــوص خدمــات مــورد نیــاز آن هــا 
و تعاریفــی کــه در ســرویس ســنتر هــا و مجموعــه هــای 
خدماتــی داشــتیم، انتظــار داریــم ســرمایه گذاری مشــترک 
بــا خــودرو ســازان داشــته باشــیم و شــرکت فــوالد مبارکــه 
بتوانــد ورق مــورد نیــاز و خدماتــی کــه الزم اســت قبــل از 
مصــرف آن ورق داشــته باشــند را بــه طــور اختصاصــی و 
یــا بــا ســرمایه گــذاری کــه انجــام مــی دهــد، بــه خــودرو 

ســازان برســانیم.
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 اهمیت حل مسائل اجتماعی؛ از اقدامات مهم
مسئولیت اجتماعی در صنعت پـــتروشیمی

ــه مســئولیت اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی کشــور گفــت: سیاســت گــذاری و  رئیــس دبیرخان
تدویــن برنامــه هــا در مســیر حــل مســایل اولویــت دار، نــگاه فراینــدی و سیســتماتیک، توجــه 
بــه افــکار عمومــی و لــزوم تخصصــی شــدن فعالیــت هــا در مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت 

هــای پتروشــیمی راهبــردی اســتراتژیک اســت.

بیتا خداویسی

* صنعت ۶۰ ساله پتروشیمی و توجه ویژه به 
مسئولیت اجتماعی

علــی ربانــی، مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی 

ــئولیت  ــه مس ــس دبیرخان ــیمی و رئی ــع پتروش صنای
اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی کشــور گفــت: صنعــت 
پتروشــیمی بــا قدمــت ۶0 ســاله بــه رویکــرد مســئولیت اجتماعــی 



توجــه ویــژه ایــی داشــته و در هــر دوره ای تــالش کــرده تــا 
ضمــن حفــظ نقــاط قــوت محیــط هــای پیرامونــی ، تاثیــرات منفــی 
واحدهــای صنعتــی را بــرای پیرامــون خــود بــه حداقــل برســاند و بــا 
ارتقــای تکنولــوژی، ســرعت پــروژه های بهبــود خصوصــا در حوزه 

ــد. ــرژی افزایــش یاب محیــط زیســت و ان

ربانــی بیــان داشــت: صنعــت پتروشــیمی بــا رونــد پیشــرفت توســعه 
در هــر زمــان زیرســاختهایی بــرای کارمنــدان و جوامع محلــی ایجاد 
کــرده اســت بــه عنــوان مثال احــداث خانــه هــای ســازمانی، مدارس 
و مجموعــه هــای فرهنگــی ورزشــی کــه عــالوه بــر کارکنــان مورد 
اســتفاده جوامــع محلــی نیــز قــرار مــی گیــرد.از جملــه مــوارد مــورد 

توجــه تــا قبــل از جهــش اول صنعــت پتروشــیمی بــود.
رئیــس دبیرخانــه مســئولیت اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی کشــور 
خاطرنشــان کــرد: از ســال 7۶ تــا 88 صنعــت پتروشــیمی رویکــرد 
تامیــن مالــی برخــی از پــروژه هــای شــهری را بــر عهــده گرفتــه کــه 
عمدتــا در منطقــه ماهشــهر بــوده و احــداث فــرودگاه ، بیمارســتان 
صنایــع پتروشــیمی ماهشــهر و فــاز اول فــرودگاه بجنــورد و … 

پــروژه هایــی بودنــد کــه خــود صنعــت متولــی اجــرا بــود.

* تاش برای رفع کمبودها
وی افــزود: بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه بازخــوردی کــه 
ــان،  ــی از زم ــد در مقطع ــت ش ــتانی دریاف ــهری و اس ــران ش از مدی
ــرای اجــرای پــروژه هــای شــهری تــالش  ــع مالــی ب ــا تزریــق مناب ب
ــی  ــای صنعت ــروژه ه ــر روی پ ــی ب ــران صنعت ــز مدی ــد تمرک گردی
باشــد و اجــرای پــروژه هــای شــهری توســط مدیــران شــهری بــرای 
ــی و ــی، ورزش ــی، درمان ــه آموزش ــه در زمین ــی ک ــع کمبودهای رف

زیرســاختهای فرهنگــی اجتماعــی وجــود دارد  تمرکــز نمایند.انجام 
بــا وجــود تحریــم هــا رخ داد 

ــه  ــود ک ــن ب ــاد ای ــه افت ــی ک ــا اتفاق ــت: ام ــی گف ربان
اعتبــاری کــه بــرای زیرســاختهای اجتماعــی پرداخــت 
شــده بــود بعضــا بــرای ایــن موضــوع اســتفاده نشــد و 

صــرف امــور جــاری  بخــش هــای اجرایــی شــد.

مســئولیت  دبیرخانــه  رئیــس  ادامــه  در 
اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی کشــور عنــوان 
داشــت: بــه همیــن خاطــر در اواســط دولــت 
نهــم و دهــم تصمیــم گرفتــه شــد کــه پــروژه 
هــای شــهری توســط مســئوالن دســتگاههای 
اجرایــی اعــام  و مدیــران شــرکتها بــا 
کمــک شــرکت عملیــات غیرصنعتــی، پــروژه 
هــای دارای اولویــت را انتخــاب و بــه انجــام  

ــانند. برس
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع 
پتروشــیمی گفــت: ایــن پــروژه هــا بــا بودجه 
ــا برنامــه زمانبنــدی شــده انجــام  مصــوب و ب
شــد و بــه بهــره بــرداری رســید و مدیــران نیز 
در شــرایط ســخت تحریمــی ایــن پــروژه هــا 
ــه هــای توســعه ای صنعــت  ــار برنام را در کن

بــه انجــام رســاندند.

صنعــت  اجتماعــی  مســئولیت  دبیرخانــه  رئیــس 
ــه  ــکلی ک ــت: مش ــه گف ــور در ادام ــیمی کش پتروش
وجــود داشــت ایــن بــود کــه برخــی از دســتگاه هــای 
ــی  ــاع م ــده امتن ــام ش ــروژه تم ــل پ ــی از تحوی اجرای
ــن دســتگاه  ــن شــد کــه ای ــر ای ــم ب ــد و تصمی ورزیدن
هــا از همــان ابتــدا بــا مشــارکت درپــروژه )اجــرای و 
تامیــن بخشــی از منابــع مالــی پــروژه( تــالش گردیــد 
ــن شــرایط  ــد کــه ای ــن مشــکل حــل شــود هــر چن ای
باعــث گرانتــر تمــام شــدن پــروژه بــرای صنعــت مــی 
شــد لیکــن بــه دلیــل کاهــش مشــکالت بعــدی مــورد 

ــی باشــد. ــی م ــران صنعت ــول مدی قب
وی بیــان داشــت: ایــن رویکــرد مناســب تــری بــرای 
مــا در منطقــه ماهشــهر و عســلویه بــود چــرا که کســب 
ایــن تجربیــات موجــب توانمندســازی مدیران و رشــد 

هــر چــه بیشــتر جوامــع محلــی شــده اســت.
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* با وجود تحریم ها رخ داد
ــی، اســتخر  ــام خمین ــدر ام ــی خاطرنشــان کــرد: ســالن ورزشــی بن ربان
و دارالقــران آمــوزش و پــرورش ماهشــهر، ســاخت منــازل بــرای 
مددجویــان بنــدر امــام، احــداث خــط فاضــالب شــهر چمــران، احداث 
مــدارس 12 کالســه ،هنرســتان کار و دانــش شــهرک طالقانــی، 
احــداث ســالن ورزشــی کاراتــه بنــدر ماهشــهر، احداث ســالن ورزشــی 
ــارکت  ــوان، مش ــی بان ــالن ورزش ــی و س ــهرک طالقان ــوره ش چندمنظ
در تکمیــل مســکن مهــر خانــواده هــای تحــت پوشــش کمیتــه امــداد، 
روشــنایی جــاده ماهشــهر بــه بنــدر امــام و پــارک موســوم بــه ۶8 
هکتــاری در منطقــه ماهشــهر احــداث شــد کــه مــردم بتواننــد از مزایــای 

ــد. ــروژه هــا اســتفاده کنن ــن پ اجــرای ای
ــی در  ــد آموزش ــازی ۶3 واح ــاخت و بازس ــت در س ــزود: صنع وی اف
کل کشــور، تجهیــز اماکــن ورزشــی و حمایــت از 71 فعالیــت ورزشــی 
ــر  و ایجــاد اســتخر و ســالن ورزشــی ، توانمندســازی، ســاخت و تعمی
ــروژه آن کــه بیــش از  ــه امــداد کــه در 11 پ ــان کمیت مســکن مددجوی

ــد مشــارکت داشــتند. 500 واحــد مســکونی را دارا بودن

رئیــس دبیرخانــه مســئولیت اجتماعی صنعت پتروشــیمی کشــور اظهار 
کــرد: همینطــور کمــك بــه تامیــن تجهیــزات نهادهــا و ارگانهایــی کــه 
خدمــات عمومــی ارائــه مــی دهنــد و در بخش عمرانــی نیز 2 فــرودگاه 
، 5 راه آهــن ، 13 جــاده و معبــر، 4 پــل بــزرگ، 2 ســاختمان امــدادی 
ــده  ــازی ش ــاخت و بازس ــی س ــاختمان اداری دولت ــانی و 22 س آتشنش

اســت.

فرهنگــی،  حــوزه  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مذهبــی و هنــری 133 مــورد فعالیــت ســاخت ابنیــه 
فرهنگــی ، مذهبــی و هنــری و کمــك بــه مســاجد 
و خریــد اقــالم فرهنگــی بــه انجــام رســیده اســت 
ــداری  ــاد و نگه ــت ایج ــط زیس ــوزه محی و در ح
1۶00 هکتــار فضــای ســبز، کاهــش تولیــد پســاب 
ــه ای و ایجــاد سیســتم  صنعتــی و گازهــای گلخان
پاالیــش آنالیــن، اصــالح فرآینــد تولیــد و کاهش 
مصــرف انــرژی در کنــار حمایــت از گونــه هــای 
ــط  ــای ذیرب ــالش واحده ــا ت ــوری ب ــی جان گیاه

انجــام شــده اســت.
صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  مشــاور 
ــم ،  ــرایط تحری ــود ش ــا وج ــت: ب ــیمی گف پتروش
ــان  ــران و کارکن ــالش مدی ــزی و ت ــه ری ــا برنام ب
شــرکتهای پتروشــیمی، ظرفیت اســمی شــرکتهای 
ــه  ــعه ک ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای ــیمی ت پتروش
یکســال تمدیــد شــده اســت بــه بیــش 
از  100 میلیــون تــن بالــغ خواهد شــد 
کــه حاصــل برنامــه ریــزی صحیــح و 
دقیــق و تــالش مدیران و کارشناســان 
و کارگــران ســتادی و عملیاتــی مــی 

باشــد.

* ظرفیت واحد پتروشیمی 
تا پایان سال ۱۴۰۰

رئیــس دبیرخانــه مســئولیت اجتماعی 
صنعــت پتروشــیمی کشــور در ادامــه 
ــیمی  ــد پتروش ــت واح ــت: ظرفی گف

ســال 95 ، ۶2 میلیــون تــن ؛ ســال 
9۶ ، ۶4 میلیــون تــن ؛ 
ســال 99، 87 میلیــون تــن بالــغ مــی 
شــد کــه انتظــار مــی رود تــا پایــان 
تــن  میلیــون  بــه 93  ســال 1400 
ــم در ســال 1401  برســد و امیدواری
بــه 104 میلیــون تــن را محقــق کنــد.
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* صنعت پتروشیمی و اشتغالزایی
ربانــی افــزود: ویژگــی صنعــت پتروشــیمی اشــتغال فراگیــری 
اســت کــه خصوصــا در الیــه پاییــن دســتی ایجــاد مــی کنــد 
ــه  ــه کشــور را ب ــد ارزآوری ب ــن صنعــت فرآین و همینطــور ای
خوبــی فراهــم مــی کنــد و از ســوی دیگــر مدیران ایــن صنعت 
علــی رغــم خصوصــی شــدن شــرکتهای پتروشــیمی در حــوزه 
مســئولیت اجتماعــی دیــدگاه نظــام منــدی را ایجــاد کــرده انــد 
و بــا مدیریــت و نظــارت بــر اجــرای اهــداف اجتماعــی تحقــق 

اهــداف شــرکتی را دنبــال مــی نماینــد. 
ــیمی  ــت پتروش ــی صنع ــئولیت اجتماع ــه مس ــس دبیرخان رئی
ــع  ــع موان ــرای رف ــم ب ــم گرفتی ــا تصمی ــوان کــرد: م کشــور عن
و مــوازی کاری و نظامنــد نمــودن امــور در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی صنعــت  مســئولیت  عالــی  اجتماعــی، شــورای 

ــم. ــاد نمائی ــیمی را ایج پتروش
ــه  ــاغ نظامنام ــا اب ــتا و ب ــن راس ــزود: در ای وی اف
مســئولیت اجتماعــی توســط معــاون وزیــر و 
مدیرعامــل صنعــت پتروشــیمی بــا صــدور حکمــی 
رئیــس دبیرخانــه مســئولیت اجتماعــی ایــن صنعت 
ــان، حرکــت در جهــت  منصــوب شــد و از آن زم
نظامندتــر شــدن اقدامــات حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی ایــن صنعــت ارزش آفریــن آغــاز 

ــد. گردی
ربانی خاطرنشــان کرد: جمع آوری داده ها و بررســی وضعیت 
ــرکت  ــك از ش ــر ی ــه ه ــی ک ــا و رویکردهای ــدام ه ــی اق فعل
ــراه  ــه هم ــتند ب ــود داش ــتور کار خ ــوزه در دس ــن ح ــا در ای ه
برداشــت کلــی نظــرات جامعــه، کــه نشــان از عــدم اطــالع از 

اقــدام هــای صــورت 
ــه داشــت و  گرفت

ــاالی  حجم ب
مطالبات 

مردمــی و مســئولین شــهری بخــش هــای مختلف،علیرغــم 
ــران  ــود مدی ــده ب ــام ش ــه انج ــی ک ــاالی کارهای ــم ب حج
ــرد  ــن راهب ــا تدوی ــر آن داشــت، ت صنعــت پتروشــیمی را ب
و اســتراتژی حــوزه مســئولیت اجتماعــی ایــن صنعــت را در 
اولین جلســه شــورای عالــی مســئولیت اجتماعی در دســتور 
کار دبیرخانــه مســئولیت اجتماعــی صنعت پتروشــیمی قرار 

دهنــد.

صنایــع  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  مشــاور 
مســئولیت  دبیرخانــه  گفــت:  پتروشــیمی 
بــه  بــا  مــاه  اجتماعــی در طــی مــدت ۷ 
کارگیــری گــروه مشــاورین ذیصــاح ایــن 
حــوزه و همــکاری کلیــه گــروه هــای ذینفــع و 
اعضــای کارگــروه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، 
زیســت محیطــی و کارکنــان، بــا بررســی اســناد 
شــاخص  و  هــا  کشور،اســتراتژی  باالدســتی 
ــت  ــداز” صنع ــم ان ــا چش ــوزه ب ــن ح ــای ای ه
پتروشــیمی، برتریــن صنعــت در توســعه پایــدار” 
ــن  ــس از چندی ــود و پ ــن نم ــه و تدوی را تهی
ــه  ــع ب ــای ذینف ــروه ه ــا گ ــترک ب ــه مش جلس

ــید. ــی رس ــد نهای تائی

* مهمترین برنامه های سند استراتژی 
مسئولیت های اجتماعی

ــه هــای ســند اســتراتژی  ــن برنام وی در خصــوص مهمتری
ــی داشــتن برنامــه  ــزود: چرای مســئولیت هــای اجتماعــی اف
ــه  ــا، برنام ــزی اســتراتژی ه ــد طــرح ری اســتراتژیك، فراین
هــای پیــش رو و چشــم انــداز مســئولیت اجتماعــی صنعــت 
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ــند  ــن س ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــم م ــیمی، از اه پتروش
ــرار دارد. مــورد توجــه ق

ربانــی عنــوان داشــت: بایــد 
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در شــرکت 

ملــی صنایــع پتروشــیمی تــاش شــده اســت تــا در 
ــری در  ــه مســئولیت اجتماعــی، عملکــرد منســجم ت زمین

راســتای نیــاز واقعــی محیــط پیرامونــی داشــته باشــیم و در 
ایــن بیــن نقــش شــرکت هــای فعــال در حــوزه صنعــت و 
مســئوالن جوامــع محلــی بــرای شناســایی نیازمنــدی های 

ــا در  ــت ت ــم اس ــیار مه ــا، بس ــع کمبوده ــی و رف واقع
نهایــت جوامــع محلــی از ایــن اقدامــات 

منتفــع شــوند.

مســئولیت  دبیرخانــه  اجتماعــی صنعــت رئیــس 
پتروشــیمی کشــور در خصــوص نحــوه برگزاری جلســه 
ــای  ــای هــم اندیشــی صنعــت در بحــث مســئولیت ه ه
اجتماعــی اظهــار کــرد: در راســتای دریافت نظر شــرکتها 

و همــکاران محتــرم بــرای توســعه مســئولیت هــای اجتماعــی، در 
ایــن جلســه هــا سیاســت گــذاری و تدویــن برنامــه هــا در مســیر 
حــل برخــی مشــکالت اولویــت دار، نــگاه سیســتماتیك، توجــه 
ــه افــکار عمومــی و لــزوم تشــکیل کمیتــه هــای تخصصــی در  ب
ــیمی ،  ــای پتروش ــرکت ه ــی ش ــای اجتماع ــئولیت ه مس
برگــزاری دوره هــای اموزشــی مــورد بحــث و تبــادل 
ــدگاه  ــدگان دی ــرکت کنن ــت و ش ــرار گرف ــر ق نظ
ــدی  ــع بن ــرده و در جم ــرح ک ــود را مط ــای خ ه
بــر لــزوم تدویــن اســتراتژی و راهبردهــای کالن 
حــوزه مســولیت اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی 
ــوزه در  ــن ح ــه ای ــت ب ــر صنع ــع ت ــگاه جام و ن
ــگاه  ــه کالن و منطقــه ای و ایجــاد یــك ن برنام
مشــترک بــه مقولــه csr مــورد تاییــد نهایــی قــرار 

میگیــرد.
مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
در خصــوص ســرمایه گــذاری در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی نیز خاطرنشــان کــرد: در ســال 1399 ، 55۶ میلیارد 
تومــان ســرمایه گــذاری در موضوعــات مختلــف داشــته ایــم کــه 
بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا بخــش اعظــم ســرمایه گــذاری هــا 
ــکی و  ــزات پزش ــان و تجهی ــا ، درم ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــوط ب مرب
ــت  ــش حمای ــن در بخ ــت و همچنی ــوده اس ــران ب ــت بح مدیری
ــوزش  ــش آم ــاغل، بخ ــت از مش ــد حمای ــی مانن ــای اجتماع ه
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ــی  ــاختی عمران ــر س ــی و زی ــی ورزش ــش ، فرهنگ و پژوه
ــی انجــام شــده اســت. اقدامــات ســازنده ای

* مهم ترین اقدامات
ربانــی در خصــوص برنامــه هــای آتــی ایــن مجموعــه 
افــزود: ابــالغ و جــاری ســازی اســتراتژی حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی، دریافــت برنامــه هــا و اهداف 
ــای  ــه ه ــای پتروشــیمی، یکپارچــه ســازی برنام شــرکت ه
موجــود، ارایــه پیشــنهادات تکمیلــی و تعریــف پــروژه 
هــای مکمــل در راســتای تحقــق اهــداف اســتراتژیك، 
همســو ســازی فعالیتهــای حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی 
ــرکت،  ــداف کالن ش ــا اه ــیمی ب ــای پتروش ــرکت ه در ش
جلســات  برگــزاری  آموزشــی،  هــای  دوره  برگــزاری 
منطقــه ای مســئولیت اجتماعــی بــا حضــور مدیــران عامــل و 
مشــاوران شــرکتها، باورمنــدی مدیریتــی، حمایــت و هدایت 
راهبــردی مجموعــه فعالیتهــای مرتبــط، ابــالغ الــزام بــه تهیــه 
پیوســت اجتماعــی بــرای کلیــه پــروژه هــا و طــرح هــای در 
ــان  ــدی کارکن ــر نقــش کلی ــد ب ــی، تاکی ــدام و آت دســت اق
بــرای پیــاده ســازی الزامــات و برنامــه هــای حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی و ســنجش میــزان توســعه یافتگــی شهرســتان های 
کشــور بــا تمرکــز بــر شهرســتان ماهشــهر از جملــه مهمتریــن 

اقدامــات آتــی مــی باشــد.

*

* مســئولیت اجتماعــی شــرکت، راهــکار 
مدیریتــی اســت

وی عنــوان داشــت: مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
ــق آن  ــی اســت کــه از طری )CSR( راهــکار مدیریت
ــت  ــادی، زیس ــات اقتص ــوازن در الزام ــه ت ــرکت ب ش
محیطــی و اجتماعــی دســت مــی یابــد و در عیــن حال 
انتظــارات ذینفعــان خــود را نیــز بــرآورده مــی کنــد. 
بــه عبــارت ســاده تــر، از طریــق مســئولیت اجتماعــی 
شــرکت مــی تــوان عــالوه بــر ســودآوری بــرای 
شــرکت، ســودآوری جامعــه را نیــز تضمیــن نمایــد.

مشــاور مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی 
گفــت: ســازمان هایــی کــه بیشــترین ارزش را از 
ــد،  ــت آورده ان ــرکتی بدس ــی ش ــئولیت اجتماع مس
نگرشــی بســیار فراتــر از یــك عملیــات جداگانــه بــه 
ــد.  ــته ان ــرکت داش ــی ش ــئولیت اجتماع ــوع مس موض
آنهــا اقدامــات و فعالیــت هــای مســئولیت اجتماعــی 
ــه  ــود نهادین ــه خ ــب وکار روزان ــرکت را در کس ش
نمــوده انــد و بــا فعالیــت هــای اصلــی شــرکت، 
ایجــاد  اســتراتژیك  یکپارچگــی  و  همســویی 

کرده انــد.
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* وظیفه اخاقی ما توجه به مسئولیت اجتماعی است
ــه مســئولیت اجتماعــی صنعــت پتروشــیمی کشــور  رئیــس دبیرخان
اظهــار کــرد: امیــد اســت ایــن دبیرخانــه بــا همــکاری کمیتــه هــای 
ــران شــهری  مســئولیت اجتماعــی شــرکت هــای پتروشــیمی و مدی
شــاهد تحقــق اســتراتژی هــا و در نتیجــه ارتفــای ســطح رفــاه جامعــه 

پیرامونــی در ســطح مناطــق مــورد فعالیــت ایــن صنعــت باشــد.

* سخن پایانی
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــه نوبــه خــودم از معــاون محتــرم وزیــر 
و مدیرعامــل محتــرم شــرکت ملــی صنایــع  پتروشــیمی، مدیــران، 
اعضــای هیــات مدیــره، مدیــران هلدینــگ هــا، مدیــران عامــل شــرکتها 
، مشــاورین اجتماعــی، نماینــدگان شــرکتها، اصحــاب رســانه ،مدیــران 
شــهری و تمــام فعــاالن اجتماعــی کــه بــا مشــارکت در تدویــن و اجرای 
ایــن اســتراتژی ایفــای نقــش موثــر داشــتند، تقدیــر و تشــکر مــی کنــم 

و امیــدوارم الگــوی مناســبی بــرای دیگــر 
ــه  ــن زمین ــد در ای شــرکتهایی کــه مــی خواهن

نقــش موثــری داشــته باشــند، باشــیم.

ربانــی گفــت: وظیفــه اخاقــی ما 
ــی  ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب توج
اســت و در نظــر داریــم با ســرمایه 
گــذاری در ایــن حــوزه ســرعت 
دســتیابی بــه ایــن اهــداف را 
بیشــتر کنیــم و بتوانیــم تاثیــر 
مثبــت توســعه صنعت پتروشــیمی 
را بــه مــردم جوامــع محلــی کــه 
ــت  ــن صنع ــته ای ــان شایس میزبان
ــا  ــزان م ــانیم  و عزی ــتند برس هس
ایــن مشــارکت و تــاش را در 
محیــط زندگــی خــود لمــس 

ــد. کنن
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گزارش پایداری شرکت 
ایرانسل

فناوری اطاعــات  صنعــت  در  بــار  نخســتین  بــرای 

پایــداری  »گــزارش  ایرانســل  ایــران،  ارتباطــات  و 

منتشــر کــرد. را  کســب وکار« خــود 

شریفه جمشیدی

* گزارش پایداری چیست؟
پایــداری  گــزارش  اجتماعــی،  مســئولیت  رســانه  گــزارش  بــه 
)Sustainability Report( گزارشــی اســت کــه توســط یــك شــرکت 
ــا  ــاره اثــرات اقتصــادی، اجتماعــی و محیط زیســتی مرتبــط ب یــا ســازمان درب

می شــود. منتشــر  فعالیت هایــش 
رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه عنــوان مرجــع رســمی تحلیــل محتــوا، انتشــار 
و بانــك اطالعاتــی گزارشــات پایــداری شــرکت هــا و ســازمان هــادر ایــن 

ــه اســت. ــه گــزارش پایــداری شــرکت ایرانســل پرداخت گــزارش ب

نخســتین گــزارش پایداری ســاالنۀ ایرانســل، 
ــا،  ــاخص ها، تالش ه ــر ش ــاه ب ــروری کوت م
دســتاوردها و چالش هــای ایرانســل در پایش 
و مدیریــت تأثیــرات اجتماعــی، اقتصــادی و 
زیســت محیطِی کســب وکار خــود و نیــز، 
مبنایــی بــرای طراحــی، اســتخراج، ارزیابــی 
ــت، مقایســۀ ســاالنۀ شــاخص های  و در نهای
عملکــردی ســازمان در موضــوع »پایــداری« 
و »کســب وکار مســؤوالنه« اســت. همچنیــن 
نمونــه ای از نخســتین قدم هــای بنگاه هــای 
اقتصــادی ایرانــی، بــا تکیــه بــر مباحــث روز 
ــه  ــداری ب ــای کســب وکار، در مســیر پای دنی

شــمار مــی رود..
کســب وکار  در  »پایــداری  امــروزه 
 »)Sustainability in Business(
بنگاه هــای  بــرای  مهمــی  موضــوع  بــه 
اقتصــادی، جوامــع، مشــتریان و حکومت هــا 
ــرای  ــاخصی ب ــن ش ــده و همچنی ــل ش تبدی
بــه  ســازمان  پایبنــدی  میــزان  ســنجش 

اســت. ذی نفعــان  قبــال  در  تعهداتــش 
اپراتــور  بزرگتریــن  و  اولیــن  ایرانســل، 
ــهیل  ــا تس ــا ب ــد ت ــران، می کوش ــال ای دیجیت
و گســترش دسترســی بــه امکانــات زندگــی 
ــق  ــیر تحق ــان، در مس ــرای ایرانی ــال ب دیجیت
ــۀ  ــردارد. ارائ ــدم ب ــران ق ــدار ای ــعۀ پای توس
از  شــرکت،  مهــم  و  کالن  اطالعــات 
می توانــد  پایــداری«،  »گــزارش  طریــق 
و  اجتماعــی  عملکــرد  از  کلــی  نمــای 
ــل در  ــای ایرانس ــت محیطی و فعالیت ه زیس
ــه  ــه ذی نفعــان ارائ مســیر توســعۀ پایــدار را ب
دهــد. ایــن اطالعــات، تصویــری از ماهیــت 
اقدامــات  و  اثــرات  اقتصــادی،  ارزش  و 
زیســت محیطی، اجتماعــی و نیــز کیفیــت 
حاکمیــت شــرکتی ایرانســل را در مقابــل 
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ــر،  ــی دیگ ــه زبان ــد. ب ــرار می ده ــازمان ق ــان س ــم ذی نفع چش
گــزارش پایــداری، نگاهــی جامــع بــه اهــداف کالن، رویکردها 
ــادی و  ــی، اقتص ــرات اجتماع ــر اث ــل از منظ ــرد ایرانس و عملک

زیســت محیطی مترتــب بــر آن اســت.
اطالعــات مــورد نیــاز بــرای ارزیابــی عملکــرد ایرانســل از 
طریــق ایــن گــزارش، بــا تمرکــز بــر بــازه زمانــی اول فروردیــن 
تــا 30 اســفند 1399، در اختیــار مخاطبــان قرار داده شــده اســت. 
ــان مختلــف ایرانســل، شــامل  ــن گــزارش، ذی نفع مخاطــب ای
ــی، بازیگــران  ــۀ مدن ــی و سیاســتگذار، جامع نهادهــای حکومت
صنعــت فناوری اطالعــات و ارتباطــات، شــرکای تجــاری، 
ــر  رســانه ها و مهمتــر از همــه، مشــتریان ایرانســل هســتند کــه ب
بقــا و عملکــرد شــرکت، بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم اثر 
ــۀ  ــت شــرکت از ســه جنب ــل، پیامدهــای فعالی ــد و در مقاب دارن

ــذارد. ــر می گ ــا اث ــر آنه ــت، ب ــه و محیط زیس ــاد، جامع اقتص
»شــفافیت« فراتــر از الزامــات قانونــی، در تدویــن و انتشــار ایــن 
گــزارش، نمایانگــر عــزم ایرانســل بــرای پاســخگو نگهداشــتن 
خــود، گامــی جــدی بــرای تعامــل ســازنده بــا ذی نفعــان و نیــز 
تعهــد بــرای ســاختن کســب وکاری پایدارتــر و آینــده ای تــوأم 

بــا رفــاه بــرای ذی نفعــان اســت.

دکتــر بیــژن عباســی آرند، مدیرعامــل ایرانســل، در یادداشــت 
ــای  ــه »در دنی ــان اینک ــا بی ــزارش، ب ــن گ ــدای ای ــود در ابت خ
امــروز، شــرکت ها اگــر بــه دنبــال بقــا، رشــد و توســعۀ خــود 
هســتند، نبایــد جنبه هــا و ارکان مختلــف موضــوع پایــداری 
تأکیــد کــرده  بگیرنــد.«،  نادیــده  را  در کسب وکارشــان 
 ICT اســت: »انتشــار اولیــن گــزارش پایــداری در صنعــت
کشــور، مطابــق بــا اســتاندارهای روز بین المللــی و البتــه توجه 
بــه ویژگی هــای خــاص فضــای کســب وکار در ایــران، اقــدام 
دیگــری از ایرانســل در مســیر پایــداری اســت کــه امیــدوارم 
ــکاران  ــت گذاران، هم ــران و سیاس ــه تصمیم گی ــورد توج م
و بازیگــران کوچــك و بــزرگ صنعــت ICT ایــران، 

ــرد.« ــرار گی رســانه ها و مشــتریان ارزشــمند ایرانســل ق

ایــن گــزارش در پنــج ســرفصل، شــامل »رویکــرد ایرانســل 
بــه پایــداری«، »کســب وکار مســؤوالنه و حاکمیت شــرکتی«، 
»بــه ســوی جامعــۀ پایــدار«، »بــه ســوی محیط زیســت پایــدار« 

و »بــه ســوی اقتصــاد پایــدار«، تدویــن و ارائــه شــده اســت.
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معیشــتی  بســته  توزیــع 
توســط شــرکت پتروشیمی 

جــم

معیشــتی  بســته   1500 توزیــع 
ویــژه مددجویــان تحــت پوشــش 
شهرســتان های  امــداد  کمیتــه 

جنوبــی اســتان بوشــهر توســط شــرکت 
پتروشــیمی جــم انجــام شــد.

ــی  ــئولیت اجتماع ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
ــی  ــر “موس ــور دکت ــا حض ــن ب ــن آیی ،  ای
شهرســتان های  نماینــده  احمــدی”، 
ــدس  ــلویه، مهن ــم و عس ــر، ج ــگان، دیّ کن
مدیرعامــل  قنبریــان”،  “عبدالرحیــم 
ــاون  ــی باســتین”، مع پتروشــیمی جــم، “عل
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
ــاور و  ــی”، مش ــد حیات ــهر، “عبدالمجی بوش
نماینــده تام االختیــار مدیــر عامــل ســازمان 
مســئولیت های  در  پــارس  ویــژه  منطقــه 
امــداد  کمیتــه  نماینــدگان  و  اجتماعــی، 
ــی  ــتان های جنوب ــی )ره( شهرس ــام خمین ام

ــود. ــراه ب هم
گفتنــی اســت توزیــع 1500 بســته معیشــتی 
در شهرســتان های کنــگان، دیّــر، جــم و 
عســلویه، در راســتای تحقــق مســئولیت های 

اجتماعــی، صــورت گرفــت.

پتروشــیمی جــم از شــرکت های پیشــرو در انجــام 
ــدات  ــه تعه ــل ب ــه و عم ــای خیرخواهان فعالیت ه
حــوزه مســئولیت های اجتماعــی اســت کــه طــی 
ســال های گذشــته در زمینه هــای مختلــف بــا 

ــی داشــته اســت. ــل مثبت ــی تعام ــط پیرامون محی

ایــن شــرکت در راســتای افزایــش و تقویــت 
همــکاری و تعامالت بــا منطقه پیرامونــی اقداماتی 
ــداث  ــان، اح ــه ازدواج جوان ــك ب ــون کم همچ
نوعروســان  جهیزیــه  تهیــه  مســکونی،  منــازل 
تحــت پوشــش، اجــرای طــرح حمایــت تحصیلی 
ــا رویکــرد ســرمایه گذاری  )بورســیه تحصیلــی( ب
اجتماعــی ویــژه دانش آمــوزان، دانشــجویان و 
نخبــگان علمــی منطقــه، تهیــه تبلــت بــرای دانــش 
آمــوزان در ایــام کرونــا و آموزش هــای مجــازی، 
کمــك بــه درمان بیمــاران صعــب العــالج، تجهیز 

بیمارســتان عســلویه و...را انجــام داده اســت.
                                     روابط عمومی پتروشیمی جم
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ــود  ــتر س ــیمی بیش ــت پتروش صنع
ــی؟ ــه محل ــا جامع ــد ی ــی کن م

»رسانه مسئولیت اجتماعی«- پیمان جهانیان:
صنعــت پتروشــیمی در ایــران یکــی از صنایعــی اســت کــه 
در زمینــه مســئولیت اجتماعــی اهتمــام جــدی دارد و برنامــه 
هــای مدونــی  در زمینــه مســئولیت اجتماعــی تدویــن کــرده 
ــای  ــزی ه ــه ری ــه  برنام ــرد در زیرمجموع ــت.این رویک اس
وزارت نفــت در زمینــه مســئولیت اجتماعــی اســت کــه 

شــامل صنعــت پتروشــیمی نیــز مــی شــود.
وزارت نفــت یکــی از نهادهایــی اســت کــه در ســال هــای 
اخیــر بــه صــورت جــدی بــه موضــوع مســئولیت اجتماعــی 
توجــه کــرده اســت. رویکــردی کــه مــی توانــد بــه عنــوان 
ــه هــا و نهادهــا بــه شــمار  یــك الگــو بــرای ســایر وزارتخان

رود.

بــا ایــن وجــود و علــی رغــم تبلیغاتی کــه صنعت پتروشــیمی 
ــه  ــر ب ــد اگ ــی ده ــام م ــی انج ــئولیت اجتماع ــه مس در زمین
صــورت همزمــان بــه ســود و ضررهایــی کــه جامعــه محلــی 
ــه  از صنعــت پتروشــیمی متحمــل مــی شــود توجــه کنیــم ب
ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه ضررهایــی  کــه جامعــه محلــی 
از صنایــع پتروشــیمی متحمــل مــی شــود بــه مراتــب بیشــتر 
ــاره  از ســودی اســت کــه تبلیغــات صنعــت پتروشــیمی درب

مســئولیت اجتماعــی در جامعــه محلــی انجــام مــی دهــد.

ــر  ــت تأثی ــی تح ــه محل ــای جامع ــت ه واقعی
تبلیغــات صنعــت پتروشــیمی

مصنعــت پتروشــیمی در ســال هــای اخیــر تبلیغــات زیــادی روی  
ــه  ــت. ب ــام داده اس ــی انج ــه محل ــی در جامع ــئولیت اجتماع مس
ــه  ــه در زمین ــت ک ــی اس ــیمی مدع ــت پتروش ــال صنع ــوان مث عن
ــا اســتفاده از ســرمایه انســانی  ــه کارگیــری نیروهــای بومــی و ی ب
ــت  ــیر حرک ــن مس ــرده و در ای ــزی ک ــه ری ــی برنام ــه محل جامع

کــرده اســت.
ادعایــی کــه اگــر چــه واقعیــت دارد امــا بــه انــدازی نیســت کــه 
ــال  ــه عنــوان مث ــاره آن تبلیــغ مــی کند.ب صنعــت پتروشــیمی درب
اگــر بــه وضعیــت اشــتغال در منطقــه عســلویه دقــت کنیــم متوجه 
مــی شــویم بــه دلیــل وضعیــت بیــکاری در کشــور اغلــب کســانی 
کــه در ایــن منطقــه کار مــی کننــد بــه دلیــل مزایایــی باالیــی کــه 
ــن  ــه ای ــی نیســتند و بلکــه از شــهرهای دیگــر کشــور ب دارد بوم

منطقــه آمــده انــد.
نکتــه مهــم تــر اینکــه صنعــت پتروشــیمی تــالش مــی کنــد ضــرر 
وزیــان هــای  زیســت محیطــی جامعــه محلــی را کمرنــگ کنــد و 
آن را در ســایه اقداماتــی کــه در زمینــه مســئولیت اجتماعــی انجام 
مــی دهــد پوشــش دهــد. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر صنعــت 
پتروشــیمی بــه همــه تعهــدات زیســت محیطــی خــود بــه صــورت 
اســتاندارد عمــل کنــد کــه دربرخــی زمینــه هــا عمــل نمــی شــود 
ــای  ــت ه ــر فعالی ــت تأثی ــت تح ــط زیس ــد محی ــد باش ــز متعه نی

صنعتــی در درازمــدت بــا خســران مواجــه مــی شــود.
ــه  ــم از گون ــه اع ــتم منطق ــر روی اکوسیس ــز ب ــران نی ــن خس ای
هــای گیاهی،جانوری،آب،خــاک و آلودگــی هــوا در بلنــد 
مــدت خــود را نشــان خواهــد داد.در نتیجــه  ضــرری کــه صنایــع 
ــا  ــل مقایســه ب ــوان قاب ــه هیــچ عن ــد ب ــه محیــط زیســت مــی زنن ب
ــئولیت  ــه مس ــیمی در زمین ــت پتروش ــه صنع ــت ک ــی نیس اقدامات
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اجتماعــی انجــام مــی دهــد و بــه شــکل گســترده ای دربــاره آن 
تبلیغــات انجــام مــی دهــد.

آیا اقتصاد جامعه محلی تغییر کرده است؟
وجــود صنایــع نفتــی و پتروشــیمی در مناطــق جنوبــی کشــور بــه 
دلیــل گــردش ســرمایه بایــد بــه اقتصــاد جامعــه محلــی کمــك 

کنــد و جامعــه محلــی از ایــن گــردش ســرمایه متنفــع شــود.

ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــی ب ــا نگاه ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
مناطــق جنــوب کشــور کــه در آنهــا صنایــع پتروشــیمی وجــود 
دارد بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه تغییــری در وضعیــت اقتصاد 
جامعــه محلــی در طــول ایــن ســال هــا صــورت نگرفتــه و صنایع 
پتروشــیمی در ایــن زمینــه کــه بتوانــد در اقتصــاد جامعــه محلــی 
تحــول جــدی ایجــاد کننــد موفــق نبــوده انــد. وضعیــت زندگــی 
مــردم ایــن مناطــق و میــزان فقــری کــه در ایــن مناطــق وجــود 

دارد بــه خوبــی بیانگــر ایــن واقعیــت اســت.
ــه صــورت  ــات خــود ب ــد صنعــت پتروشــیمی در تبلیغ ــر چن ه
مرتــب برخــی پیشــرفت هــای اقتصــادی جامعــه محلــی را 
ــن پیشــرفت هــا در مناطــق  ــا ای ــد ام ــه خــود منتســب مــی کن ب
صنعتــی طبیعــی اســت و بــه فراخــور وضعیتــی کــه وجــود دارد 
اتفــاق مــی افتــد. بــه هــر حــال صنایــع با خــود برکاتــی نیــز دارند 
کــه  برجامعــه محلــی و بــه خصــوص بــر اقتصــاد آن تأثیــر گذار 

اســت.
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــیمی ب ــت پتروش ــود صنع ــن وج ــا ای ب
ــزی از  ــه ری ــا  برنام ــی هــدف گــذاری نکــرده و ب ــه محل جامع
ــت.این  ــده اس ــادرت نورزی ــن کار مب ــه ای ــده ب ــن ش ــش تعیی پی

ــا اســت کــه صنعــت پتروشــیمی تــالش  ــن معن ــه ای ــه ب نکت
ــی کــه از  ظرفیــت هــای طبیعــی و  ــن حال ــد در عی مــی کن
انســانی جامعــه محلــی اســتفاده مــی کنــد بــه همــان انــدازه 
بــه جامعــه محلــی خدمــات ارائــه کنــد. در نتیجــه برنامــه ای 
بــرای توســعه پایــدار نــدارد و اگــر دارد تنهــا در حــد تئــوری 

ــه دارد. ــا عمــل فاصل و حــرف اســت و ت

جامعه محلی هدف است نه وسیله
اگــر صنعت پتروشــیمی تــالش می کنــد در زمینه مســئولیت 
ــه را در نظــر داشــته  ــن نکت ــد ای ــد بای اجتماعــی فعالیــت کن
باشــد کــه جامعــه محلــی در مســیر توســعه پایــدار بــه عنــوان 
ــت  ــدف صنع ــیله. ه ــه وس ــت و ن ــرح اس ــدف مط ــك ه ی
ــی در  ــه محل ــت هــای جامع ــای ظرفی ــد ارتق پتروشــیمی بای

راســتای توســعه پایــدار باشــد.
ایــن در حالــی اســت کــه صنعــت پتروشــیمی  توســعه جامعه 
ــه  ــداده و بلک ــرار ن ــود ق ــت خ ــت نخس ــی را در اولوی محل
بیشــتر بــه دنبــال گســترش دایــره نفــوذ خــود در بیــن جامعــه 

محلــی تحــت لــوای مســئولیت اجتماعــی اســت.
بــدون تردیــد اگــر قــرار بــود جامعــه محلی بــه واســطه وجود 
صنایــع مرتبــط بــا وزارت نفــت و بــه خصــوص پتروشــیمی 
توســعه اقتصــادی پیــدا کنــد حداقــل باید نشــانه هایــی از آن 
در اقتصــاد جامعــه محلــی و زندگــی مــردم ایــن مناطــق قابل 
مشــاهده بــود کــه در شــرایط کنونــی چنیــن وضعیتــی وجود 

ندارد.
ــه  ــات صنعــت پتروشــیمی در زمین ــه اقدام ــد ب در نتیجــه بای
ــه  ــوف ب ــی و معط ــورت واقع ــه ص ــی ب ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــر تبلیغات ــد تحــت تأثی ــدار توجــه کــرد و نبای توســعه پای
ــه  ــیمی در زمین ــت پتروش ــط  صنع ــه توس ــت ک ــرار گرف ق

ــرد. ــی گی ــورت م ــی ص ــئولیت اجتماع مس
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حقــوق  از  حمایــت 
مصــرف کننــدگان از 
ــاق اصناف  ــات ات اقدام

ــت ــوده اس ــران ب ای

مدیــر آمــوزش و پژوهــش اتــاق اصنــاف ایــران گفــت: اتــاق اصنــاف ایــران همیشــه در 
حــوزه مســئولیت اجتماعــی در ســخت تریــن شــرایط ماننــد حــوادث و باالیــای طبیعــی 

حضــور پررنــگ داشــته اســت.

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، شــکوهیان، 
در  ایــران  اصنــاف  اتــاق  پژوهــش  و  آمــوزش  مدیــر 
پنــل چهــارم وبینــار »گفتگویــی پیرامــون سیاســت های 
رفاهــی، مســئولیت اجتماعــی و خیرهمگانــی« به ســخنرانی 

پرداخــت.
ــی در دوران  ــای صنف ــزود: درشــرایطی کــه واحده وی اف
کرونــا تعطیــل بودنــد اتــاق اصنــاف بــه ایــن واحدهــا 

کمــك بــه ســزایی کــرده اســت.

شــکوهیان بیــان داشــت: در بخــش مســئولیت اجتماعــی در 
موضوعــات اجتماعــی ، اقتصــادی و زیســت محیطــی اتــاق 
ــن در  ــی را انجــام داده اســت همچنی ــاف اقدامــات خوب اصن
ــب و  ــان کس ــی از متولی ــر یک ــوق بش ــت از حق ــوزه صیان ح
کار بــوده ایــم و از آزادی فعالیــت هــای اقتصــادی حمایــت 

کــرده ایــم.
شــکوهیان خاطرنشــان کــرد : بــا توجــه بــه فرمایشــات مقــام 
معظــم رهبــری در بــاره اصــالح الگــوی مصــرف کــه یــك 
ســال بــه عنــوان نام ســال شــناخته شــد مــا نیــز اصــالح الگوی 

تولیــد را مدنظــر قــرار داده ایــم.
ــای  ــش ه ــر بخ ــالوه ب ــاف ع ــاق اصن ــرد: ات ــوان ک وی عن
کــه در نقــش فروشــنده حضــور داشــته اســت امــا در ســایر 
حوزه هــا در نقــش مصــرف کننــده قــرار دارد کــه بــا اجــرای 
شــعار حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ایــن دغدغــه را 

داریــم کــه مصــرف کننــدگان را حمایــت کنیــم.
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ــه  ــانی ک ــن/ کس ــا خیری ــه ای ب ــد دقیق چن
ــاری  ــردم ج ــمان م ــوق را از چش ــک ش اش

ــد ــی کنن م

خبرنــگار رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه گفتگویــی صمیمانــه بــا مصطفــی صالحــی از 

اعضــای هیئــت مدیــره مؤسســه خیریــه صاحــب االمــر) عــج( پرداخــت.

پارسا جمشیدی

* جوانی ۱۷ ساله که درد مردم ، درد او بود 
مصطفــی صالحــی از اعضــای هیئــت مدیــره مؤسســه خیریــه 
صاحــب االمــر) عــج( در ابتــدا بــا بیــان خاطــره ای از شــکل 

گیــری اولیــن اقــدام خیرانــه خــود گفــت: 
در حــال حاضــر ۷۷ ســال ســن دارم و خاطره ای 
را بازگــو مــی کنــم کــه مربــوط بــه ســال ۱۳۴۰ 

. ست ا

ــه در  ــن ک ــالگی م ــن 17 س ــه س ــردد ب ــر میگ ــره ب ــن خاط ای
خیابــان ری زندگــی میکردیــم و در مغــازه ای شــاگردی مــی 
ــتمزد  ــوان دس ــه عن ــان ب ــه 750 توم ــت آن ماهان ــردم و باب ک
ــه  دریافــت میکــردم،  هنگاهــی کــه در آن مغــازه مشــغول ب
ــود. ــواده تشــکیل داده ب ــودم دوســتی داشــتم کــه خان کار ب

چنــد روزی بــود کــه حــس میکــردم ماننــد گذشــته نیســت و 
موضوعــی او را ناراحــت مــی کنــد، بــه همیــن دلیــل رفتــم و 

حالــش  را جویــا شــدم.
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ــه ای  در  ــا اصــرار بســیار مشــکل خــود را گفــت: خان در انتهــا ب
خانــی آبــاد بــه مبلــغ 3۶ هــزار تومــان خریــداری کــردم کــه 10 
هــزار تومــان از مبلــغ آن کــم و هفتــه آینــده وقــت قرارداد اســت .

ــا  ــر آســمان خــدا ب ــه بازگشــتم زی ــه خان ــی کــه ب آن شــب زمان
ــردم:  ــود ک ــدای خ ــا خ ــو ب ــه گفتگ ــروع ب ــان ش ــمانی گری چش
حداونــدا دوســت مــن مشــکلی دارد، چــاره کار چــه هســت؟ تــو 

ــذار. ــن بگ ــش روی م ــکاری پی راه
زمانیکــه در مســیر محــل کار خــود بــودم بــه ایــن فکــر کــردم کــه 
ــا  حقــوق مــن در یــك ســال مبلــغ 9 هــزار تومــان مــی شــود و ب

همیــن زمینــه فکــری رفتــم تــا بــا صاحبــکارم صحبــت کنــم.
وارد اتــاق صاحبــکارم شــدم و گفتــم: حــاج آقــا مــن ماهــی 750 
ــم، میخواهــم از شــما  ــی کن ــت م ــان از شــما دســتمزد دریاف توم
خواهــش کنــم حقــوق یــك ســال مــن را پیــش پرداخــت کنیــد.

حــاج آقــا تعجــب کــرد و گفــت: فــك میکنــم عقلــت را از ســت 
دادی! ایــن پــول را بــرای چــه مــی خواهــی؟ 

گفتم نمیتوانم دلیل آن را بگویم و از اتاق خارج شدم.

اقــا  حــاج  ســاعاتی  از  بعــد 
گفــت:  و  آمــد  مــن  پیــش 
ــن  ــر م ــه فک ــت ک ــی اس مدت
مشــغول حــرف تــو مانــده، بیــا 
ــت  ــت آن صحب ــاره عل ــا درب ت

کنیــم.
بــه اتــاق حــاج آقــا رفتــم و 
ــن و  ــن م ــا بی ــاج آق ــم: ح گفت
ــم  ــه ای کنی شــما و خــدا معامل
و از او قــول گرفتــم کــه بــه 
ــون او  ــاورد چ ــتم نی روی دوس
را میشــناخت نمیخواســتم کــه 
آبرویــش بــرود و ماجــرا را بــرای حاجــی تعریــف کــردم.

ســپس درخواســت کــردم حــاج آقــا حقــوق یــك ســال 
ــه  مــن را پرداخــت کنــد و او هــم ایــن مبلــغ را قســطی ب

مــن بــاز مــی گردانــد.
بعــد از صحبــت هــای مــن بــه دفتــردار گفــت کــه یــك 
چــك بــه مبلــغ 9 هــزار تومــان بــرای مــن بنویســد و مــن 
چکــی بــه مبلــغ 9 هــزار تومــان کــه بــرای بانــك بازرگانی 

ناصــر خســرو بــود را دریافــت کــردم.
بعــد از آن بــا اجــازه حــاج اقــا بــرای یــك ســاعت رفتــم 
بــه جایــی کــه دوســتم در آن کار میکــرد و بعــد از احــوال 
پرســی چــك را بــه او دادم و گفتــم: تــو گفتــی 10هــزار 
توامــن کــم داری ایــن هــم چکــی بــه مبلــغ 9 هــزار تومان 

، آن را بگیــر.
ــم بگیــرم ایــن  دوســتم تعجــب کــرد و گفــت: نمــی تون

ــا آوردی؟  ــغ را از کج مبل
ــدا را  ــت و خ ــن گرف ــك را از م ــرار آن چ ــی اص ــا کل ب
شــاکرم کــه دوســتم خانــه خــود را خریــد و دو مــاه بعــد 
در همــان خانــه مــن را شــام دعــوت کــرد 
ــه  و آن مبلــغ را بعــد از 4 مــاه حــدودا ب

مــن برگردانــد.
ــا  ــاج آق ــی ح ــت مدت ــد از گذش بع
مــن را صــدا زد و گفــت: مصطفی 
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حقــوق تــو تــا پایــان ســال پرداخــت شــده درســته؟ 
گفتم: بله 

حاجــی مبلغــی پــول بــه مــن داد تــا آن هــا را بشــمارم 
، مبلــغ 3 هــزار تومــان بــود.

گفــت: حقــوق تــو از 750 تومــان شــده ماهــی 900 
ــر  ــت و دیگ ــغ اس ــان مبل ــاوت هم ــن تف ــان و ای توم

ــداد. ــه مــن ن اجــازه صحبــت کــردن ب
ــود  ــدای خ ــه از خ ــودم ک ــاله ای ب ــر 17 س ــن پس م
ــی از  ــود کس ــی ش ــر م ــودم، مگ ــته ب ــك خواس کم
ــه او  ــیر راه ب ــدا در مس ــد و خ ــی بخواه ــدا کمک خ
کمــك نکنــد، ایــن خــدا بــود کــه آن روز بــه حــاج 
آقــا گفتــه بــود کــه مبلــغ حقــوق را بــه مــن بدهــد و 

.…
ــه  ــل از اینک ــد، قب ــف خداون ــه لط ــان ب ــان زم از هم
ــا را  ــوهر ه ــیاری از زن و ش ــم بس ــودم ازدواج کن خ
ــا هــم آشــتی دادم و حتــی باعــث ازدواج بســیاری  ب

ــا شــدم. از جــوان ه

* قصه تهیه ۳۰ دست لحاف و تشک
فــردی کــه صاحــب  تــا ســال 1370،  گذشــت 
ــا  ــازه م ــه مغ ــود ب ــازی ب ــی س ــاب مهتاب ــه ق کارخان
آمــد گفــت: اطــراف مــن افــراد نیازمنــد زیــاد اســت 
قصــد دارم مقــداری لحــاف و تشــك بــدوزم و میــان 

ــم. ــیم کن ــدان تقس نیازمن
بــا افــراد زیــادی صحبــت کــردم و هــر کس قســمتی 
را بــر عهــده گرفتــه مثــل تامیــن پنبــه ، خیــاط  و … 

تنهــا پارچــه آن مانــده اســت.
بــه او گفتــم: چــه مقــدار لحــاف و تشــك قرار اســت 

ــود؟  توزیع ش
گفت: حدود 30 دست لحاف و تشك.

ــا آن  ــروش دارم و ب ــه ف ــت پارچ ــك دوس ــم: ی گفت
تمــاس گرفتــم و پرســیدم 30 تــا لحــاف  وتشــك چه 
مقــدار پارچــه میخواهــد؟ و او مقــدار را گفــت و مــن 
نیــز ســفارش دادم تــا آن هــا را بــه ادرس مــورد نظــر 

ارســال کننــد. 

* مؤسسه خیریه صاحب االمر) عج( از کجا آمد؟ 
ــوروز  ــالت ن ــد از تعطی ــازی بع ــی س ــاب مهتاب ــه ق ــب کارخان صاح
پیــش مــن آمــد و بعــد از احــوال پرســی گفــت: توزیــع ایــن لحــاف و 

تشــك هــا حــال مــن را خیلــی خــوب کــرد.
گفتم :چی؟ 

گفــت: عــده ای از آن خانــواده هــای نیازمنــد دختــر دم بخت داشــتند 
و ایــن لحــاف  و تشــك هــا را بــرای جهیزیــه آن هــا دادند.

یــك لحظــه در ذهنــم آمــد کــه تــا آن موقــع پارچــه فروشــی فاکتــور 
پارچــه هــا بــرای مــن نفرســتاده و بــا پارچــه فــروش تمــاس گرفتــم و 
جویــای فاکتــور پارچــه هــا شــدم کــه قــرار بــود بــرای مــن بفرســتند 

تــا مــن مبلــغ آن هــا را بپــردازم.
گفت: کدام پارچه ها؟ کدام سفارش؟ چیزی یادم نمی آید! 

بعــد از کلــی اصــرار مــن، آخــر گفــت: تــو ایــن کار خیــر را انجــام 
ــا بــرای عــده ای نیازمنــد لحــاف و تشــك تهیــه شــود آن  داده ای ت
وقــت توقــع داری مــن مبلــغ ایــن پارچــه هــا را از تــو دریافــت کنــم؟ 

حتی قبول نکرد که نصف مبلغ را با من شریك شود.
پــس نتیجــه چــه شــد؟ مــن حتــی هــزار توامــن هــم خــرج نکــردم و 

تنهــا 2 تلفــن زدم و هــر کــس قســمتی را عهــده دار شــد.
پارچــه فــروش گفــت : مــن یــك فکــری دارم، حاضــری بــرای تهیــه 
جهیزیــه افــراد نیازمنــد،  تشــکیالتی راه بیاندازیــم؟ اگــر موافقــی بیــا 

بــا هــم صحبــت کنیــم.
هفتــه آینــده بــه منزلــش رفتــم، 19 نفــر در آن جلســه حاضــر 
ــد،  ــی از خویشــاوندان او بودن ــم و مابق ــر همــکار بودی ــد ، 5 نف بودن
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صورتجلســه ای تنظیــم و امضــا شــد کــه نتیجــه شــد تشــکیل 
ــج( ــر) ع ــب االم ــه صاح ــه خیری مؤسس

و نتیجــه کار ایــن شــد کــه تــا ســال جــاری، ۱۴ 
هــزار و ۱۳۹ جهیزیــه کــه شــامل )یخچــال، اجــاق 
ــرش شــش  ــو ، ۲ ف گاز ، ماشــین لباسشــویی دو قل
متــری ، جــارو برقــی، یــک ســرویس چینــی، یک 
ســرویس تفلــون ، یــک ســرویس قاشــق و چنگال( 
بــه نیــت آقــا امــام رضــا)ع( هشــت قلــم  را بــرای 

خانــواده هــای بــی بضاعــت تهیــه شــده اســت.

روزی کــه شــروع کردیــم هزینــه ایــن 8 قلــم 250 هــزار 
تومــان مــی شــد و دیــروز کــه ایــن اقــالم تهیــه شــد حــدود 20 

میلیــون تومــان هزینــه شــد.
ایــن 20 میلیــون تومــان نیــز قیمــت تمــام شــده بــرای موسســه 
خیریــه اســت در صورتیکــه شــخصی کــه بخواهــد ایــن اقــالم 

را تهیــه کنــد قطعــا هزینــه ای بــاال را بایــد بپــردازد.

نمــی توانیــد حتــی یــک نفــر را پیــدا کنیــد کــه 
در ســتاد جهیزیــه پرونــده تشــکیل داده باشــد و به 

آن جهیزیــه داده نشــده باشــد.

ــه دو  ــه ب ــتاد جهیزی ــده در س ــکیل پرون تش
ــت:  ــورت اس ص

۱- فــردی نامــه مــی دهــد و خانــواده ای 
را بــه مــا معرفــی مــی کنــد.

۲- خــود فــرد بــه ســتاد مــی آید و تشــکیل 
ــق ،  ــد از تحقی ــد و بع ــی ده ــده  م پرون

ــه را دریافــت مــی کنــد. جهیزی

در دوران شــیوع کرونــا، کســی کمتــر بــه مراســم 
ــا در ســال 1400، تعــداد 319  ــه اســت ام عروســی رفت
ــع  ــه و توزی ــه تهی ــن موسســه خیری ــه توســط ای جهیزی

ــت. ــده اس ش
امــا یــك حــرف دلــی، مــن بــا 318 جهیزیــه در ســال 
1400 کاری نــدارم امــا اگــر تنهــا یکــی از آنهــا خدارو 
بابــت ایــن جهیزیــه شــکر کرده باشــد بــرای مــن کافی 

است.
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ــحالی  ــه خوش ــه گری ــما ک ــال ش ــه ح ــوش ب * خ
ــد ــی آوری ــردم را در م م

ــه  ــی ک ــم در حال ــه 2 خان ــل موسس ــش در مقاب ــال پی ــدود 8 س ح
ــد. ــتاده ان ــد ایس ــی آی ــان م ــك از چشمانش اش

جویای حالشون شدم که چرا اینگونه هستند؟ 
یکــی از آن خانــم هــا گفــت: مــن مــادر عــروس هســتم و ایشــون 
ــی  ــارو برق ــود ج ــر خ ــر در عم ــا دو خواه ــروس ، م ــه ع ــم خال ه
ــرای  ــایل را ب ــن وس ــم ای ــه داری ــتیم و  االن ک ــویی نداش و لباسش
عروســی مــی بریــم اشــك شــوق میریزیــم کــه حداقــل دختــرم ایــن 

ــایل را دارد. وس
خوش به حال شما که گریه خوشحالی مردم را در می آورید.

* قصه صدا و سیما و روز نیکو کاری 
ســال 1395 از صــدا و ســیما بــا مــن تمــاس گرفتنــد و 
بنــده را بــه مناســبت روز نیکــوکاری دعــوت کردنــد 
ــا رئیــس شــبکه یــك ســیما  ــول نکــردم ت و  مــن قب
بــا مــن تمــاس گرفــت کــه خواهشــا در ایــن برنامــه 

حضــور داشــته باشــید.
ایــن برنامــه 7 صبــح روی آنتــن مــی رفــت، بعــد از 

ــن  ــر ای ــه اگ ــتم ک ــدا خواس ــح از خ ــاز صب ــدن نم خوان
برنامــه باعــث انجــام کار خیــر دیگــری نمــی شــود مــن 

ــه ایــن برنامــه نرســم . بــه هــر دلیلــی ب
مــن در ایــن برنامــه حضــور پیــدا کــردم و بعــد از معرفــی 
خــودم شــروع بــه ســواالت شــد: آقــای صالحــی چطــور 

مــی شــود نیکــوکار شــد؟ 
ناگهــان حرفــی بــر زبــان مــن آمــد کــه هیــچ وقــت حتــی 
بــه آن فکــر هــم نکــرده بــودم: خــدا کــه اســنان را مــی 
آفرینــد عــالوه بــر همــه نعمــت هایــی کــه بــه مــا میدهــد 
ــر آن  ــن ب ــده م ــان و… عقی ــم، زب ــوش ، چش ــد؛ گ مانن
اســت کــه یــك رگ نیکــوکاری هــم در بــدن مــا مــی 

گــذارد کــه بعضــی هــا از آن اســتفاده میکننــد.
بعــد از اتمــام برنامــه مدیــر برنامــه آمــد و گفــت: تو یکی 
ــوز کــه  ــا ســاختی و هن ــرای م ــن برنامــه هــا را ب از بهتری
چیــزی از آن نگذشــته پیــام هــای بســیاری بــه دســت مــا 

رســیده اســت.

* سخن آخر 
خواهــش میکنــم، هــر کســی کــه مــی توانــد 
گوشــه ای از ایــن کار باشــد؛ در حــال حاضــر 
کــه مــردم مــا درد و مشــکات فراوانــی دارند 
ــرای  ــاره ای ب ــید و چ ــا باش ــر آن ه ــه فک ب

مشــکات آن هــا در نظــر بگیریــد.

ــا کمــال اشــتیاق از مشــارکت  ایــن موسســه ب
خیریــن محتــرم اســتقبال مــی کنــد.
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 حمایت مالی بانک
 سپه از پـروژه های
 راهبردی در حوزه

انرژی
ــای  ــر در پروژه ه ــال های اخی ــپه در س ــک س بان
مختلــف اقتصــادی کان کشــور شــامل نفــت، گاز، 
پتروشــیمی و صنایــع مولــد تولیــدی حضور داشــته 
و از طریــق منابــع بانــک یــا منابــع صنــدوق توســعه 
ملــی بــه تامیــن طرح هــای کان کشــور پرداختــه 

اســت.
محمودرضا عیسی خانی

بانــك ســپه در ســال های اخیــر در پروژه هــای مختلــف اقتصــادی 
کالن کشــور شــامل نفــت، گاز، پتروشــیمی و صنایــع مولــد 
تولیــدی حضــور داشــته و از طریــق منابــع بانــك یــا منابــع صندوق 
ــه اســت.  ــه تامیــن طرح هــای کالن کشــور پرداخت توســعه ملــی ب
پیش تــر ایــن بانــك اعــالم کــرده بــود کــه در 1۶ پــروژه بــزرگ 

و اســتراتژیك اقتصــادی کشــور بــه ارزش بیــش از 
ــا  ــپه ب ــك س ــت. بان ــته اس ــور داش ــارد دالر حض 10میلی
حمایــت مالــی از پروژه هــای راهبــردی نفــت وگاز، 
پتروشــیمی، نیــروگاه، ســیمان، فــوالد، کشــاورزی و 
صنایع غذایــی، بهداشــت ودرمــان و گردشــگری موجب 
افزایــش تولیــد و اشــتغال شــده اســت کــه بخشــی از ایــن 
ــرژی  ــه ان ــور و در زمین ــوب کش ــا در جن ــا عموم طرح ه

هســتند.

* مهندسی و توسعه سروک آذر
توســعه  و  مهندســی  طــرح  طرح هــا،  ازایــن  یکــی 
ــرح  ــرمایه گذاری ط ــزان کل س ــت. می ــروک آذر اس س
1.121 میلیــون دالر اســت کــه ســهم بانــك ســپه از کل 
ســرمایه گذاری 800 میلیــون دالر بــا عاملیــت ایــن بانــك 
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی خواهــد بــود. مدت 
زمــان اجــرای پــروژه 5 ســال اســت کــه در مهــران اســتان 
ــه  ــروژه ک ــن پ ــل ای ــا تکمی ــود. ب ــی می ش ــالم اجرای ای
ــد  ــت تولی ــت ظرفی ــته اس ــرفت کار داش ــد پیش 98درص
۶5هــزار بشــکه نفــت در روز ایجــاد می شــود. افزایــش 
ــا  ــی ب ــترک نفت ــن مش ــت میادی ــور از برداش ــهم کش س
عــراق، اشــتغال زایی پایــدار، اجــرای طــرح توســط 
پیمانــکاران داخلــی و جلوگیــری از خروج ارز از کشــور 
ــوراک  ــن خ ــی، تامی ــکاران داخل ــوان پیمان ــت ت و تقوی
ــرات  ــری از اث ــگاه های گاز و جلوگی ــاز پاالیش ــورد نی م
ــك  ــرش، کم ــوخت گاز ت ــی از س ــت محیطی ناش زیس
ــروم  ــق مح ــژه مناط ــه وی ــور ب ــعه کش ــد و توس ــه رش ب
ــرای  ــتقیم ب ــتغال مس ــاد اش ــعه یافته و ایج ــر توس و کمت
حــدود 500 نفــر از جملــه مزیت هــای طــرح اســت. 
 )SAED( ــروک آذر ــعه س ــی و توس ــرکت مهندس ش
ــی  ــترک نفت ــدان مش ــرداری از می ــعه و بهره ب ــرای توس ب
 OIEC ــا ســرمایه گذاری شــرکت های اهــداف و آذر ب
ــال ها  ــن س ــول ای ــد و در ط ــیس ش ــال 1391 تاس در س
موفــق شــد بــا توســعه ایــن میــدان و بهره بــرداری از فــاز 
اول تولیــد زودهنــگام بــا ظرفیــت 30 هــزار بشــکه نفــت 
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ــدان مشــترک و  ــن می در روز، نقــش مهمــی در برداشــت از ای
ــد. ــا کن ــرای کشــور ایف ارزآوری ب

* مهندسی توسعه آب آسیا
در ایــن طــرح تســهیالت اعطایــی بانك ســپه یك هــزار و 300 
میلیــارد ریــال بــوده و تســهیالت ریالــی از محــل منابــع داخلــی 
ــرا  ــاس اج ــروژه در بندرعب ــن پ ــت. ای ــده اس ــن ش ــك تامی بان
ــد 200هــزار مترمکعــب  ــی آن، تولی می شــود و دســتاورد نهای
ایجــاد  مزیت هــای  ازجملــه  اســت.  روز  در  شــیرین  آب 
طــرح، ایجــاد اشــتغال مســتقیم بــرای یکصــد نفــر، اســتفاده از 
ظرفیت هــای بالقــوه بــرای تولیــد آب بــرای مصــارف صنعتــی 
و شــرب و مقابلــه بــا بحــران کمبــود آب از طریــق تولیــد آب 
شــیرین از دریــا اســت. تاکنــون 95درصــد از پــروژه پیشــرفت 
ــی  ــی داخل ــای بازرگان ــه فعالیت ه ــام هم ــت. انج ــته اس داش
ــتای  ــی در راس ــف بازرگان ــات مختل ــام خدم ــی، انج و خارج
ــی  ــی عمران ــای صنعت ــه پروژه ه ــام کلی ــرکت، انج ــت ش فعالی
و… بــه ویــژه در منابــع آب و فاضــالب، ارائــه خدمــات 
در خصــوص تولیــد و توزیــع انــرژی، ســاخت و نصــب و 
ــوط  ــروگاه، خط ــیرین کن، نی ــرداری آب ش ــدازی بهره ب راه ان
انتقــال انــرژی آب و ایســتگاه های پمپــاژ اخــذ و اعطــای 
نمایندگــی از و بــه شــرکت های داخلی و خارجی و مشــارکت 
و ســرمایه گذاری در خصــوص موضــوع شــرکت بــا اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی داخلــی و خارجــی و تاســیس شــرکت های 
تولیــدی خدماتــی و بازرگانــی، شــرکت در مناقصــات داخلــی 
و خارجــی، اخــذ وام و تســهیالت ارزی و ریالــی از کلیــه 
ــی،  ــی و خارج ــاری داخل ــی و اعتب ــات مال ــا و موسس بانك ه

ــه  خدمــت مشــارکت در خصــوص موضــوع شــرکت و کلی
ــت. ــرکت اس ــوع ش ــه موض ــاز در زمین ــای مج فعالیت ه

* شرکت سیمان تیس چابهار
شــرکت ســیمان تیــس چابهــار یکــی دیگــر از پروژه هــای 
بانــك ســپه در جنــوب کشــور اســت. منطقــه جکی کــور 
شهرســتان ســرباز چابهــار محــل اجــرای ایــن پــروژه اســت 
ایــن طــرح 10 هــزار  کــه میــزان کل ســرمایه گذاری 
میلیــارد ریــال و ســهم بانــك ســپه از ســرمایه گذاری 
ارزی، 23میلیــون یــورو اســت. تســهیالت ریالــی مصــوب 
بانــك در ایــن پــروژه ســه هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه 
بانــك ســپه تامین کننــده مالــی ارزی و ریالــی از منابــع 
حســاب ذخیــره ارزی و داخلــی بانــك اســت. مــدت زمــان 
اجــرای پــروژه شــش ســال تعریــف شــد کــه پــروژه تولیــد 
ــروژه ســیمان  ــرداری رســیده و پ ــه بهره ب ــل ب کلینکــر کام
ــن  ــد ای ــت تولی ــت. ظرفی ــته اس ــرفت داش ــد پیش ۶0درص
طــرح یك میلیــون تــن ســیمان خاکســتری در ســال خواهــد 
بــود. نزدیکــی طــرح بــه مرزهــای آبــی و خاکــی در جنوب 
و شــرق کشــور و ســهولت در امــر صــادرات محصــوالت 
تولیــدی، کمــك بــه توســعه و شــکوفایی اقتصــادی و 
ــرزی  ــروم م ــق مح ــی از مناط ــی و محرومیت زدای اجتماع
و جلوگیــری از مهاجــرت، افزایــش صــادرات غیرنفتــی و 
ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای 230 نفــر از جملــه مزیت هــای 

ایــن طــرح اســت.
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* نفت و گاز صبا اروند
کل  میــزان  ارونــد  صبــا  گاز  و  نفــت  طــرح  در 
ــون دالر اســت  ــارد و100 میلی ســرمایه گذاری 15 میلی
کــه ســهم بانــك ســپه از ســرمایه گذاری 2هــزار 
میلیــون دالر اعــالم شــده اســت. تســهیالت اعطایــی بــا 
عاملیــت بانــك ســپه از محــل منابــع صنــدوق توســعه 
ــال  ــروژه 5/ 5 س ــرای پ ــان اج ــدت زم ــت. م ــی اس مل
پیش بینــی شــده کــه در اســتان خوزســتان، منطقــه 
دشــت آزادگان اجرایــی می شــود. ظرفیــت تولیــد 
ــرای  ــا اج ــت و ب ــت در روز اس ــکه نف ــزار بش 550 ه
طــرح مزیت هایــی از جملــه افزایــش ســهم ایــران 
ــی غــرب کارون، اســتفاده از  ــن مشــترک نفت از میادی
ــه  ــدار ب ــتغال زایی پای ــاد اش ــوه، ایج ــای بالق ظرفیت ه
ــد  ــه رش ــك ب ــتقیم، کم ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص
ــر  ــروم و کمت ــق مح ــژه مناط ــه وی ــور ب ــعه کش و توس
توســعه یافته و ایجــاد اشــتغال بــرای حــدود یك هــزار 
ــود.  ــور می ش ــب کش ــتقیم نصی ــورت مس ــه ص ــر ب نف

ــت. ــته اس ــرفت داش ــروژه پیش ــد پ ــون 70درص تاکن

* حفاری دانا کیش
میــزان کل ســرمایه گذاری در ایــن پــروژه 820 میلیــون 
ــادل  ــرمایه گذاری مع ــپه از س ــك س ــهم بان دالر و س
500 میلیــون دالر اســت. منابــع بــا عاملیــت بانــك ســپه 
از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی تامین می شــود و 
مــدت زمــان اجــرای پــروژه 5 ســال اســت. ایــن پــروژه 
در محــل فــاز 17 و 18 پــارس جنوبــی )اســتان بوشــهر، 
منطقــه عســلویه( اجــرا می شــود. ظرفیــت تولیــد پروژه 

50 مترمکعــب گاز خــام و طبیعــی خواهــد بــود.

ــن  ــران از میادی ــهم ای ــش س ــرح افزای ــاد ط ــای ایج ــه مزیت ه ازجمل
مشــترک گازی منطقــه پارس جنوبــی بــا قطــر و حفــظ منافــع و مصالــح 
ــارف  ــیمی و مص ــای پتروش ــوراک واحده ــن خ ــور، تامی ــی کش مل
عمومــی و صنعتــی، امــکان صــادرات محصــوالت اولیــه و جانبــی بــه 
ــعه  ــد و توس ــه رش ــك ب ــدار، کم ــتغال زایی پای ــی، اش ــای جهان بازاره
کشــور بــه ویــژه مناطــق محــروم و کمتــر توســعه یافته و ایجــاد اشــتغال 

مســتقیم بــرای حــدود 500 نفــر اســت.
شــرکت حفــاری دانــا در ســال 2002 در جزیــره کیــش واقــع در 
خلیج فــارس بــه ثبت رســیده اســت. ایــن شــرکت یکی از شــرکت های 
تابعــه گــروه انــرژی دانــا بــوده و در حــال حاضــر از کارفرمایــان اصلــی 
شــرکت مهندســی و خدمــات حفــاری ســروک کیــش در پروژه هــای 
ــارس اســت. تمرکــز  ــع در خلیج ف ســرویس های حفــاری دریایــی واق
ــای  ــت و گاز در میدان ه ــای نف ــاری چاه ه ــا حف ــرکت دان ــی ش اصل

خشــکی و دریایــی اســت.

* تامین مالی طرح های آبرسانی وزارت نیرو
ــازمان  ــرو و س ــپه، وزارت نی ــك س ــن بان ــده بی ــه منعق ــق تفاهم نام طب
برنامه ریــزی و بودجــه کشــور، تامیــن مالــی طرح هــای آبرســانی 
ــن  ــپه از ای ــك س ــهم بان ــود. س ــی ش ــرا م ــن و اج ــرو تامی وزارت نی
ســرمایه گذاری 7.528 میلیــارد ریــال اســت. ســهم اســتان فــارس 419 
میلیــارد ریــال، ســهم اســتان کرمــان 54۶ میلیــارد ریــال و ســهم اســتان 
ــال  ــارد ری ــتان ها 905 میلی ــایر اس ــال و س ــارد ری ــتان 5۶58میلی خوزس
اســت. مــدت زمــان اجــرای پــروژه 2 ســال و دوره تامیــن مالــی طــرح، 
ــان، خوزســتان و  ــارس، کرم ــروژه، ف 5 ســال اســت. محــل اجــرای پ
ــا  ســایر اســتان ها )اســتان ســمنان و کهگیلویــه و بویراحمــد( اســت. ب
پایــان کار آبرســانی بــه اســتان های مذکــور و همراهــی با سیاســت های 
ــه ســرانجام خواهــد رســید. از مزیت هــای ایجــاد  ــن طــرح ب کالن ای
طــرح، تامیــن آب شــرب جمعیــت شــهری و روســتایی و بــه تبــع آن 
افزایــش جمعیــت، جلوگیــری از مهاجــرت جمعیــت روســتایی و بــه 

هــم خــوردن ترکیــب جمعیتــی اســت.
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ــی ــروه صنعت  گــ
 ایــران خــــودرو و
مســئولیت  ایفــای 
ــنبار  اجتماعی؛ ایــ
ــی ــت از جوان  حمای

ــت جمعی

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در راســتای اجــرای قانــون »حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت« و نیــز 
عمــل بــه مســوولیت های اجتماعــی خــود در قبــال جامعــه، نیمــی از ظرفیــت طرح هــای فــروش محصــوالت 

خــود را بــه مــادران دارای دو فرزنــد و بیشــتر اختصــاص می دهــد.

* طرح  فروش ویژه مادران
بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی بــه نقــل از  دانســتنی 
انالیــن، در پــی تصویــب قانــون »حمایــت از خانــواده و 
جوانــی جمعیــت« گــروه صنعتــی ایران خــودرو در نظــر دارد، 

طــرح  فــروش ویــژه مــادران را همزمــان بــا 
ســایر روش هــای فــروش اجــرا کنــد و 
ــنامه،  ــالغ بخش ــس از اب ــب پ ــن ترتی بدی
ــام بــرای مادرانــی کــه تولــد  امــکان ثبت ن
ــاه  ــان م ــم آب ــخ نوزده ــان از تاری فرزندش
امســال بــه بعــد اســت، فراهــم خواهد شــد.

ــی  ــادران متقاض ــداد م ــه تع در صورتی ک
بیــش از ظرفیــت فــروش باشــد، از طریــق 
ــدون  ــر این صــورت ب قرعه کشــی و در غی

قرعه کشــی ثبت نــام انجــام می شــود.
پــس از ثبت نــام اولیــه، اطالعــات مــادران بــرای تاییــد 
ــس از آن  ــود و پ ــال می ش ــط ارس ــع ذیرب ــه مراج ــرایط ب ش
امــکان ثبــت نــام قطعــی و واریــز وجــه فراهــم خواهــد شــد.
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 مسئولیت اجتماعی، صرفا امور خیریه نـیست/تولید
مسئوالنه با بهره مندی از تکنولوژی های روز

ــه ضــرورت  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــاق ای رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات

ــه شــرایط و  توجــه مدیــران بنــگاه در اســتفاده درســت و بهینــه از تکنولــوژی هــا گفــت: توجــه ب

بحــران هــای حــال حاضــر کشــور ماننــد وضعیــت آب در اصفهــان ، آب و هــوا در شــهرهای بزرگــی 

چــون تهــران و دیگــر شــهرها؛ بخشــی از ضــرورت توجــه مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی اســت؛ کــه 

احسان انصاریمغفــول مانــده اســت.

* برگزاری دومین نشست کمیسیون مسئولــــیت اجتماعی و 
حاکمیت شرکتی اتاق ایران

ــاق  ــت شــرکتی ات ــن نشســت کمیســیون مســئولیت اجتماعــی و حاکمی دومی
ــیون  ــای کمیس ــط اعض ــه توس ــورت گرفت ــات ص ــت اقدام ــا محوری ــران ب ای
ــل  ــران در مح ــی ای ــاق بازرگان ــرکتی ات ــت ش ــی و حاکمی ــئولیت اجتماع مس
ــت  ــا رعای ــه صــورت حضــوری ب ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــد ات ســاختمان جدی

ــق مجــازی  پروتکل هــای بهداشــتی و از طری
ــه  ــه ب ــرد توج ــا رویک ــکایپ ب ــرم اس ــا پلتف ب
محــور  بنگاههــا  در  اجتماعــی  مســئولیت 
اصلــی رشــد و توســعه کشــور برگــزار شــد.
* اولیایی: مسئولیت اجتماعی فراتر 

از امور خیریه است
ــس کمیســیون مســئولیت  ــی رئی ــر اولیای دکت
ــران  ــاق ای  اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات

ــن جلســه گفــت:  در ای
ــد مســئولیت  اگــر چــه عــده ای فکــر می کنن
اقــدام  همــان  شــرکت ها  اجتماعــی 
خیریــه  و  نیکوکارانــه  یــا  بشردوســتانه 
ــا مســئولیت اجتماعــی در تعریــف  اســت، ام
گســترده تری از امــور خیریــه هــا قــرار گرفتــه 

اســت.
مســئولیت اجتماعــی اقداماتــی اســت کــه 
ــررات و  ــر از مق ــطحی فرات ــرکت ها در س ش
بــرای ایجــاد تــوازن بیــن نیازهــای ذینفعــان و 
ســودآوری انجــام می دهند.حــوزه مســئولیت 
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اجتماعــی رســالتی اســت بــرای فعــاالن اقتصــادی کــه باید 
بــا بهــره منــدی از تکنولوژیهــای روز بــه تولیــد مســئوالنه 

توجــه کننــد.
ــگاه در  ــران بن ــه مدی ــرورت توج ــه ض ــد ب ــا تاکی وی ب
اســتفاده درســت و بهینــه از تکنولــوژی هــا گفــت: توجــه 
بــه شــرایط و بحرانهــای حــال حاضــر کشــور ماننــد 
وضعیــت آب در اصفهــان ، آب و هــوا در شــهرهای 
بزرگــی چــون تهــران و دیگــر شــهرها ؛ بخشــی از 
ضــرورت توجــه مســئولیت اجتماعــی بنگاهــی اســت؛ که 

ــت. ــده اس ــول مان مغف
ــروع  ــان ش ــد از خودم ــا بای ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش اولیای
ــه فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی از  ــد ب ــم ، بای کنی
جملــه هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران آمــوزش داده شــود 
و نیــز در هیــات رئیســه اتــاق ایــران ایجاد حساســیت شــود 

کــه مســئولیت اجتماعــی صرفــا کار خیریــه نیســت.
و  اجتماعــی  مســئولیت  کمیســیون  رئیــس 
حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران تاکیــد کــرد: 
ــه  ــن نکت ــدار در ای ــعه پای ــاد توس ــل ایج اص
اســت کــه اگــر بنگاههــا بــه تولیــد مســئوالنه و 
محصــوالت خــود توجــه کننــد چــرا کــه بــی 
توجهــی بــه ایــن حــوزه، تبعاتــی بــرای جامعه 
محلــی و در نتیجــه جامعــه ملــی و بیــن المللی 
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
ــه عنــوان  آســیب هــای جــدی مــی گــردد ب
مثال گرمایــش نیــم درجــه ای زمیــن کــه 
فریــاد جامعــه بیــن المللــی را بهمــراه داشــته از 

ــت. ــه اس آن جمل
وی در ادامــه گفــت: متاســفانه مفاهیــم عنــوان شــده در ایــران گــم 
شــده اســت و تنهــا مفهــوم باقیمانــده از مســئولیت اجتماعی مثــال 
ــن حــوزه  ــد ای ــا اســت هــر چن ــم ه ــی خان ــور ب ــه ام رســیدگی ب

جــزو وظایــف ذاتــی حــوزه مســئولیت اجتماعــی اســت.
دکتــر اولیایــی گفــت: اصــل توجه و دســت یافتن به توســعه پایدار 
تنهــا بــا رویکــرد مســئوالنه میســر خواهد شــد کــه می توانــد نقش 
ــه اهــداف ملــی را موجــب گــردد از ایــن  بســزایی در دســتیابی ب
رو بــا نظــر هیــات رئیســه کمیســیون ، ترویــج، توســعه و فرهنــگ 
ســازی ایــن حــوزه در اتاقهــای سراســر کشــور رویکــرد ایــن دوره 

کمیســیون قــرار گرفته اســت.
هــای  نقــش کارشناســانه کمیســیون  بــه  رئیــس کمیســیون 
تخصصــی اتــاق ایــران اشــاره کــرد و افزود: کمیســیون مســئولیت 
ــتی  ــاال دس ــای ب ــد از نهاده ــرکتی بای ــت ش ــی و حاکمی اجتماع
ــد و اگــر الزم  ــد کــه در ایــن حــوزه چــکار کــرده ای ــه کن مطالب
ــذاری  ــتراک گ ــه اش ــری، ب ــازنده، یادگی ــاط س ــکان ارتب ــد ام ش
ــئولیت اجتماعی را  ــرکتی و مس ــت ش ــرد حاکمی ــه رویک و تجرب
ــا فراهــم ســازد. ــای مربوطــه دســتگاهها و نهاده ــرای حــوزه ه ب

ــئولیت اجتماعی  ــتاندارد مس ــج اس ــه تروی ــی ب اولیای
ــت: از  ــان داش ــرد و بی ــد ک ــی تاکی ــر همگان و خی
ــیون  ــن دوره کمیس ــتور کار ای ــای در دس ــه ه برنام
ــی و  ــئولیت اجتماع ــتاندارد مس ــق اس ــج و تحق تروی
ــت  ــور اس ــی کش ــش خصوص ــی در بخ ــر همگان خی
ــد  ــه همیــن منظــور از ظرفیــت کارشناســان توانمن ب

ــود. ــم ب ــد خواهی ــره من ــوزه به ــن ح درای

* گزارش اتاق بازرگانی فارس در زمینه مسئولیت اجتماعی
درادامــه ایــن جلســه ســهیال محبــی رئیــس کمیســیون مســئولیت اجتماعی اتــاق بازرگانــی فــارس گزارشــی از اقدامــات اتــاق 
فــارس ارائــه کــرد و گفــت: اتــاق فــارس در زمینــه آزادســازی زندانیــان ســهم مهمــی را ایفــا کــرده اســت و در ایــن راســتا 
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از برگــزاری فــرش قرمــزی بــا حضــور امیــر جدیــدی 
بازیگــر نقــش اول فیلــم قهرمــان خبــر داد.

* گزارش اقدامات صورت گرفته در زمینه 
مسئولیت اجتماعی اتاق کرمان

ــس  ــور رئی ــادی پ ــدس نجــف آب ــن نشســت مهن در ای
کمیســیون مســئولیت اجتماعــی اتــاق کرمــان شــرحی 
از اقدامــات انجــام شــده در اتــاق کرمــان را ارایــه داده 
ــا ابرازعالقــه اتــاق کرمــان جهــت همــکاری هــای  و ب
متقابــل بــا اتــاق ایــران را تاکیــد کــرده و عنــوان کــرد: 
رویکــرد ترویــج و ترغیــب در مناطــق مختلــف کشــور 
نمــی توانــد یکســان باشــد چــرا کــه بســترهای فرهنگی 
ــور  ــف کش ــق مختل ــای مناط ــا و نیازه ــرورت ه و ض

متفــاوت اســت.
وی افزود: متاســفانه شــاهد هســتیم بنگاههــای اقتصادی 
در انجــام درســت مســئولیت اجتماعی خــود عملکــرد 
ــی  ــئولیت اجتماع ــیون مس ــد و کمیس ــی ندارن صحیح
اتــاق کرمــان ســعی در اصــالح ایــن رویــه دارد و 
ضــرورت ایــن اصــالح بــا ایجــاد فرهنــگ ســازی 

ــت. اس
*درمــان: بایــد بــه یــک مــدل خــاص در 
ــت مســئولیت  ــا محوری ــع نهادهــا ب تجمی

اجتماعــی برســیم

دکتــر درمــان، مدیرعامــل شــبکه ملــی موسســات نیکــوکاری 
و خیریــه در خصــوص تعــدد انجمــن هــا در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی خاطرنشــان کــرد : کمیســیون مســئولیت اجتماعی و 
حاکمیــت شــرکتی اتــاق ایــران مــی توانــد بعنــوان پایگاهــی بــرای 
تجمیــع انجمــن هــا و نهادهــای همســو باشــد تــا بــا اســتفاده از یــك 
همســویی منجــر بــه کار تیمــی فاخــر و اثــر بخشــی در ســطح ملــی 
شــود.وی تاکیــد کــرد: تشــکیل انجمــن هــا مطالــب ایشــان بایــد بــا 

ــود. ــت کار ش کیفی
ــا  وی همچنیــن پیشــنهادی مبنــی بــر تعریــف یــك مــدل خــاص ب
ــك  ــه کــردن ی ــاد و اضاف ــردم نه ــرت ســازمانهای م ــه کث توجــه ب
شــاخه بــا محوریــت مســئولیت اجتماعــی بــه نشــان امیــن الضــرب 

را مطــرح کــرد.
• دکتــر فــاح: اصــاح فرهنــگ و دیــگاه فردی نســبت 

بــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی ضروری اســت.
دکتــر فــالح پژوهشــگر حــوزه مســئولیت اجتماعی در ایــن نشســت 
ــدان  ــه عالقمن ــد ب ــی توان ــق م ــای موف ــه ه ــی نمون ــت: بررس گف

ــر بخــش باشــد. ــردی اث ــا در ارتقــای فرهنــگ ف ــد ت کمــك کن
وی در ادامــه افــزود: پیشــنهاداتی مبنــی بــر ضــرورت اصــالح 
ــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی  ــردی نســبت ب ــگاه ف فرهنــگ و دی
ــویق  ــه تش ــش داوطلبان ــدی از دان ــره من ــی و به ــعه اجتماع در توس
ــرد  ــئولیت اجتماعی ) راهب ــش مس ــعه دان ــتای توس ــه در راس ــا تنبی ی
عملــی بجــای آمــوزش( جمــع 
را  عملــی  هــای  نمونــه  آوری 

ــد. ــرح کردن مط
• جمشــــیدی: تـــرویـــج 

ــم  ــی مه ــئولیت اجتماع مس
ــت. ــا اس ــش م ــن چال تری

ــا  ــید رض ــه س ــن جلس ــه ای در ادام
ــانه  ــئول رس ــر مس ــیدی مدی جمش
عضــو  و  اجتماعــی  مســئولیت 
کمیســیون مســئولیت اجتماعــی 
اتــاق  شــرکتی  حاکمیــت  و 
بازرگانــی ایــران خاطرنشــان کرد: 
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ــد و  ــت، تولی ــا اس ــش م ــن چال ــزرگ تری ــی ب ــائل ترویج مس
عرضــه محتــوا دو موضــوع مهــم در تحقــق ترویــج مســئولیت 
ــد  ــفانه در تولی ــت و متاس ــرکتی اس ــت ش ــی و حاکمی اجتماع
محتــوا، موضــوع مســئولیت اجتماعی بــا کار خیــر اشــتباه 
گرفتــه مــی شــود.به همیــن دلیــل نیــاز بــه واکاوی روابــط ایــن 

ــم. ــاز داری ــه نی ــن زمین ــوزش در ای ــوم و آم دو مفه
روشــنگری  و  تفهیــم  در  دیگــر  ســوی  داد:از  ادامــه  وی 
پیوســت هــای مســئولیت اجتماعــی شــامل مســئولیت اجتماعی 
شــهروندی و شــرکتی نیــز مــی بایســت اطالعــات صحیــح بــه 
مخاطــب وذی نفعــان داده شــود.در شــرایط کنونــی بــا تعریــف 
هــای متفاوتــی کــه از مســئولیت اجتماعی میشــود بهتــر اســت 
ایــن تعاریــف جمــع شــوند و بــه صــورت محتــوای آموزشــی 

بــه کمــك رســانه هــا توســعه پیــدا کنــد.
مدیــر مســئول رســانه مســئولیت اجتماعی بــا بیــان درخواســتی 
از حاضریــن جلســه افزود:اعضــای کمیســیون و زیرمجموعــه 
هــای آنهاهــر نــوع محتــوا و اقدامــی در حــوزه مســئولیت 
اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی را اعــالم کننــد تــا در رســانه 

هــا منتشــر شــود.
ــر  ــئولیت اجتماعی و خی ــتاندارد مس ــوی: اس • رض

ــی  ــن الملل ــتاندارد ۲۶۰۰۰ بی ــان اس ــی هم همگان
ــت. اس

ــدگاه هــای خــود را  ــن  دی ــه جلســه برخــی از حاضری در ادام
ــد. مطــرح کردن

اســتاندارد  تدویــن  حــوزه  کارشــناس  رضــوی 
پیگیــری  گفــت:  جلســه  ایــن  در  مســئولیت اجتماعی 
ــه  ــام کمیت ــه ن ــتاندارد ب ــه ای در ســازمان اس تشــکیل کمیت
ملــی اســتاندارد مســئولیت اجتماعــی کــه هــدف از تشــکیل 
آن بــه رســمیت شــناختن برخــی اســتاندارد هــا مثــل ایــزو 
2۶000 اســت کــه در نهایــت ایــن اســتاندارد تصویــب شــد.

ــئولیت اجتماعی و  ــتاندارد مس ــرد: اس ــان ک ــر نش وی خاط
خیــر همگانــی همــان اســتاندارد 2۶000 بیــن المللــی اســت 
کــه بــر اســاس شــرایط کشــور بومــی ســازی شــده اســت.

• خامنــوی: افزایــش تعــداد کثیــری از انجمــن 
هــای خیریــه

خامنــوی، رئیــس هیــات مدیــره انجمــن خیریه نیکــوکاری 
ابــرار نیــز در ایــن نشســت گفــت: امــروزه شــاهد افزایــش 
تعــداد کثیــری از انجمــن هــای خیریه و ســازمان هــای مردم 
ــك  ــر ی ــدوارم ه ــه امی ــتیم ک ــه هس ــطح جامع ــاد در س نه
فعالیــت هــای موثــری در انجــام امــور خیریــه انجــام دهنــد.

• حاضرین جلسه 
الزم بــه ذکــر اســت در ایــن جلســه آقایــان اولیایــی، نجــف 
آبــادی پــور، فــالح ، درمــان، جمشــیدی، خامنــوی، و خانم 
ــان  ــوری و آقای ــورت حض ــوی بص ــمی ، رض ــی، قاس محب
لشــگری، ترکمــان، دارســتانی فراهانــی، شــهبازی و آقــای 
جــان نثــاری از طریــق اســکایپ بصــورت مجــازی حضــور 

داشتند.
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۷ اصل مسئولیت اجتماعی
ــای کار  ــردم پ ــی کــه م ــوی گفت:جای ــاد عل ــردی بنی ــزی و نظــارت راهب ــاون برنامه ری مع
نباشــند مــا در بنیــاد علــوی وارد اقدامــات الزم نمــی شــویم  کــه البتــه تــا بــه حــال بــا ایــن 

اتفــاق مواجــه نشــده ایــم.

* مقدمه ای که خواندن آن خالی از لطف 
نیست

ــك  ــدف ی ــی، ه ــئولیت اجتماع ــانه مس ــزارش رس ــه گ ب
ســازمان از گام برداشــتن در مســیر مســئولیت اجتماعــی و 
عمــل کــردن بــه آن، افزایــش مشــارکت در دســتیابی بــه 
توســعه پایــدار اســت. بــا در نظــر گرفتــن ایــن هــدف، اگــر 
ــول  ــی ازاص ــع و کامل ــرفصل های جام ــوان س ــه نمی ت چ
مســئولیت اجتماعــی ارائــه داد، در عیــن حــال بهتــر اســت 
ــی خواهــد  ــی کــه در پ ــر هفــت اصل ســازمان ها عــالوه ب
آمــد، اصــول ویــژه مرتبــط بــا هــر موضــوع اصلــی )مندرج 

در بنــد ۶( را مدنظــر قــرار دهنــد.
توصیــه می شــود ســازمان ها رفتــار خــود را بــر پایــه 
ــا  ــق ب ــاری کــه مطاب ــن رفت ــا و قوانی اســتانداردها، راهنماه
اصــول پذیرفتــه  شــده  رفتــار درســت و مناســب در شــرایط 
مشــخص، ســامان دهنــد، حتــی اگــر این شــرایط دشــوار و 

چالــش  برانگیــز باشــد.
ــه   ــود ک ــنهاد می ش ــتاندارد پیش ــن اس ــری ای ــه کارگی در ب
هرســازمان، شــرایط جامعــه، محیــط زیســت، مالحظــات 
همچنیــن  و  ســازمانی  سیاســی،  فرهنگــی،  قانونــی، 
تفاوت هــای شــرایط اقتصــادی را در نظــر گیــرد و در 
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ــا  ــود ب ــار خ ــازگاری رفت ــرای س ــال ب ــن ح عی
هنجارهــای رفتــاری بیــن  المللــی تــالش کنــد.

* پاسخگویی
اصــل ایــن اســت: یــك ســازمان بهتــر اســت در 
مــورد اثــرات خــود بــر جامعــه، اقتصــاد و محیط 
ــنهاد  ــل پیش ــن اص ــد. ای ــخگو باش ــت پاس زیس
می کنــد کــه یــك ســازمان بهتــر اســت نظــارت 
مناســب و همچنیــن وظیفــه پاســخگویی بــه ایــن 

نظــارت را عهــده دار شــود.
اصــل پاســخگویی،  مدیریــت را متعهــد می کنــد 
تــا در خصــوص ســهامداران ممتــاز ســازمان 
پاســخگو بــوده و همچنیــن ســازمان را نســبت به 
پاســخگویی در برابــر نهادهــای قانونــی کشــور 

در رابطــه بــا قوانیــن و مقــررات، ملــزم کنــد.
ــه  ــه ب ــازمان و جامع ــر س ــودن ب ــخگویی ب پاس
اثــرات کلــی تصمیمــات و فعالیت هــا بــر جامعــه 
ــی  ــور ضمن ــه ط ــن ب ــت، همچنی ــط زیس و محی
ــه نظــر مــی رســد پاســخگویی  ــد ب ــان می کن بی
ســازمان در برابــر افــرادی کــه تحــت تاثیــر 

پیامدهــای تصمیمــات و فعالیت هــای آن قــرار گرفته انــد و نیــز کل جامعــه، بــا 
ــاوت اســت. ــرات و شــرایط، متف ــت اث ــه ماهی توجــه ب

ــر جــای می گــذارد.  ــی ب ــرات مثبت ــه اث ــر ســازمان و جامع ــودن، ب پاســخگو ب
هرچنــد میــزان پاســخگویی ممکــن اســت متفــاوت باشــد، امــا بهتــر اســت بــا 
ــوزه  ــه ح ــازمان هایی ک ــد س ــر می رس ــه نظ ــد ب ــب باش ــارات متناس ــد اختی ح
ــات و  ــت تصمیم ــه کیفی ــتری ب ــه بیش ــت، توج ــیع تر اس ــا وس ــارات آنه اختی
امــر نظــارت داشــته باشــند. همچنیــن، پاســخگویی قبــول مســئولیت بــه هنــگام 
وقــوع اشــتباه، شــامل چاره جویــی بــرای اصــالح آن و اقــدام بــرای پیشــگیری 

از وقــوع مجــدد اشــتباهات خواهــد شــد.
توصیه می شود یك سازمان  نسبت به مسائل زیر پاسخگو باشد:

- اثــرات تصمیمــات و فعالیت هــای خــود بــر جامعــه، محیــط زیســت و 
ــا؛ ــم آنه ــی مه ــای منف ــاً پیامده ــاد، خصوص اقتص

ــا  ــرای پیشــگیری از تکــرار پیامدهــای منفــی غیرعمــدی ی - اقداماتــی کــه ب
می گیرنــد. صــورت  پیش بینی نشــده 

* شفافیت
اصــل ایــن اســت: توصیــه می شــود یــك ســازمان در مــورد اثــرات تصمیمــات 

و فعالیت هایــی کــه بــر جامعــه و
محیط زیست دارد، به نحوی آشکار و شفاف عمل کند.

توصیــه می شــود یــك ســازمان بــه صــورت واضــح، دقیــق، کامــل و درحــد 
ــات  ــت ها، تصمیم ــی، سیاس ــی و کاف منطق
ــا را  ــئولیت آنه ــه مس ــی را ک و فعالیت های
برعهــده دارد افشــا کــرده و اثــرات قطعــی 
و محتمــل ایــن مــوارد بــر جامعــه و محیــط 
ــد.  ــراز کن ــا آن اب ــراه ب ــز هم ــت را نی زیس
ایــن اطالعــات بهتــر اســت بــه آســانی برای 
کســانی کــه تحــت تأثیــر ســازمان هســتند 
ــد،  ــرار گیرن ــده ق ــت در آین ــن اس ــا ممک ی
قابل اســتفاده و مســتقیماً در دســترس باشند. 
توصیــه می شــود ایــن اطالعــات بــه موقــع و 
مســتند بــوده و بــه صورتــی واضــح و عینــی 
ارائــه شــوند تــا ذی نفعــان، امــکان ارزیابــی 
دقیــق از اثــرات تصمیمــات و فعالیت هــای 

ســازمان بــر منافــع خــود را داشــته باشــند.
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اصــل شــفافیت، خواســتار فــاش  کــردن اطالعــات خصوصــی 
ــت  ــا حفاظ ــاری ی ــات انحص ــتن اطالع ــترس گذاش و در دس
شــده از نظــر قانونــی و یــا اطالعاتــی کــه افشــای آن بــه حریــم 
امنیتــی، تجــاری و یــا شــخصی افــراد تجــاوز می کند، نیســت.

ــته  ــفافیت داش ــل ش ــوارد ذی ــازمان در م ــود س ــه می ش توصی
باشــد:

-  هدف، ماهیت و مکان فعالیت های آن؛
- هویــت ســهامداران اصلــی در جهت دهــی فعالیت هــای 

ــازمان؛ ــی س اصل
ــامل  ــا ش ــری آنه ــرا و بازنگ ــات، اج ــاذ تصمیم ــوه اتخ - نح
ــارات  ــخگویی ها و اختی ــئولیت ها، پاس ــا، مس ــف نقش ه تعری

ــازمان؛ ــف س ــای مختل در بخش ه
- ارزشــیابی ســازمان از عملکــرد مســئولیت اجتماعــی از 

طریــق معیارهــا و اســتانداردها؛
- عملکــرد ســازمان در رابطــه بــا مســائل مرتبــط و مهــم 

مســئولیت اجتماعــی؛
- منابع، مبالغ و موارد سرمایه گذاری؛

- پیامدهــای شناخته شــده و احتمالــی تصمیمــات و فعالیت هــای 
خــود بــر ذی نفعــان آن جامعــه، اقتصــاد و محیط  زیســت؛

بــرای  اســتفاده  مــورد  رویه هــای  و  معیــار  و  ذی نفعــان   -
شناســایی، انتخــاب و تعامــل بــا آنهــا؛

- ایجــاد بخــش مســتقل و قابــل مشــاهده در تارنمــای هــر 
ســازمان بــرای مســئولیت پذیــری اجتماعــی؛

- سازمان ها ضمن ایجاد بخش مستقل و قابل مشاهده در
 

* رفتار اخاقی
اصــل ایــن اســت: یــك ســازمان بهتــر اســت همــواره اخالقــی 

رفتــار کنــد.
توصیــه می شــود رفتــار یــك ســازمان بــر اســاس اصــول 
اخالقــی صداقــت، عادالنــه و درســتی باشــد. ایــن اصــول 
اخالقــی نشــان دهنده اهمیتــی اســت کــه ســازمان بــرای مــردم، 
موجــودات زنــده و محیــط زیســت و تعهــد آن درجهــت اثرات 
تصمیمــات و فعالیت هــای خــود بــر منافــع ذی نفعــان قائــل 

اســت.
ــور  ــه ط ــت ب ــر اس ــازمان بهت ــک س ی
فعاالنــه، رفتــار اخاقــی خــود را بــا 
اســتفاده از روش هــای زیــر ارتقا 

دهــد:
و  ارزش هــا  ابــالغ  و  شناســایی   -

بنیــادی؛ اصــول 
- توســعه و اســتفاده از ســاختارهای 
حکمرانــی و نظام راهبردی ســازمان 
ــی  ــار اخالق ــای رفت کــه ســبب ارتق
تصمیم گیری هــای  ســازمان،  در 
ــازمان ها و  ــر س ــا دیگ ــاط ب آن و ارتب

ــود؛ ــان می ش ذی نفع
بــه  و  نهادینه ســازی  شناســایی،   -
کارگیــری اســتانداردهای رفتــار اخالقــی 
متناســب بــا اهــداف و فعالیت هــا و در عیــن حــال 
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ــا اصــول ذکــر شــده در ایــن  ســازگار ب
اســتاندارد؛

رعایــت  ترویــج  و  -تقویــت 
آن؛ اخالقــی  رفتــار  اســتانداردهای 

-تعریــف و ابــالغ اســتانداردهای رفتــار 
ســاختار  از  انتظــار  مــورد  اخالقــی 
حکمرانــی، کارکنــان، تأمین کننــدگان، 
مواقــع  در  و  قــرارداد  طرف هــای 
ــژه  ــران و به وی ــان و مدی ــب صاحب مناس
کســانی کــه فرصــت دارنــد ضمــن 
بــر  حفــظ هویــت فرهنــگ بومــی، 
ــرد و  ــت، راهب ــگ، امان ــا، فرهن ارزش ه
کارکــرد ســازمان و افــرادی کــه فعالیت 
می کننــد تاثیــر قابــل توجهــی بگذارنــد؛

- رفــع یــا حــل تعــارض منافــع در سراســر ســازمان کــه می توانــد 
منجــر بــه بــروز رفتــار غیراخالقــی در ســازمان شــود؛

- ایجــاد ســازوکارهای نظــارت و کنتــرل بــرای پایــش، حمایــت 
و تقویــت رفتــار اخالقــی؛

- ایجــاد و حفــظ ســازوکارهایی بــرای تســهیل در گــزارش 
ــی؛ ــرس از تالف ــدون ت ــی ب ــر اخالق ــای غی رفتاره

- تشــخیص و پرداختــن بــه موقعیت هایــی کــه قوانیــن و مقــررات 
ــار  ــا رفت ــا در تناقــض ب ــدارد و ی محلــی در مــورد آنهــا وجــود ن

اخالقــی اســت؛
- نهادینه  ســازی تعهــد بــه رعایــت هنجارهــای پذیرفته شــده  
بین المللــی رفتــار اخالقــی هنــگام تحقیقــات روی انســان ها]1۶5[ 
اخالقــی  رفتــار  اســتانداردهای  بــه  کاربــردن  و  )اتخــاد  و 
پذیرفته شــده  بین المللــی هنــگام انجــام تحقیقــات بــا افــراد 

ــانی(؛ انس
ــا  ــت آنه ــات و موجودی ــه حی ــی ک ــات هنگام ــت حیوان - حمای
تحــت تأثیــر فعالیت هــای ســازمان قــرار می گیــرد. ایــن موضــوع 
شــامل فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای حیوانــات بــه 
ــا  ــتفاده از آنه ــی و اس ــل، جابه جای ــد مث ــداری، تولی ــگام نگه هن

می شــود]175[؛
ــی  ــئولیت اجتماع ــرد مس ــا رویک ــی ب ــور اخالق ــن منش - تدوی

ســازمانی.

* رعایت منافع ذی نفعان
ــواره  ــت هم ــر اس ــازمان بهت ــك س ــت: ی ــن اس ــل ای اص

ــد. ــار کن ــی رفت اخالق
اصــل ایــن اســت: توصیــه می شــود ســازمان منافــع 
ذینعفــان خــود را رعایــت کــرده و همواره آنهــا را مدنظر 

قــرار دهــد و نســبت بــه ایــن منافــع پاســخگو باشــد.
اگرچــه اهــداف ســازمان ممکــن اســت بــه منافــع 
ــدود  ــتریان آن مح ــا مش ــا ی ــان، اعض ــان، صاحب مؤسس
ــا گروه هــای دیگــری  ــراد ی ــا ممکــن اســت اف شــود، ام
نیــز در ارتبــاط بــا ســازمان، دارای حقــوق، ادعــا یــا منافــع 
خاصــی باشــند. کــه بهتــر اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد 
در مجمــوع، ایــن افــراد یــا گروه هــا، ذی نفعــان ســازمان 

را شــکل می دهنــد.
توصیه می شود یک سازمان:
- ذی نفعان خود را شناسایی کند؛

- از منافــع و نیازهــای ذی نفعــان آگاه باشــد و آنهــا را بــه 
رســمیت بشناســد و همچنیــن از حقــوق قانونــی ذی نفعان 
ــان  ــب آن ــده از جان ــراز ش ــای اب ــه نگرانی ه ــع و ب مطل

پاســخ دهــد؛
- بــه رســمیت شــناختن برخــی ذی نفعــان می تواننــد 
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ــر  ــازمان تأثی ــای س ــر فعالیت ه ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ب
بگذارنــد؛

بــا ســازمان و  توانایــی نســبی ذی نفعــان در تمــاس   -
مشــارکت و اثرگــذاری بــر آن را ارزیابــی کنــد و در نظــر 

ــرد؛ بگی
ــیع تر  ــارات وس ــا انتظ ــان ب ــع ذی نفع ــان مناف ــاط می - ارتب
جامعــه، توســعه پایــدار و همچنیــن ماهیــت رابطــه ذی نفــع 
ــه زیربنــد 3-3-1 مراجعــه شــود( را در نظــر  ــا ســازمان )ب ب

داشــته باشــد؛
ــا از  ــع آنه ــت مناف ــن اس ــه ممک ــان را ک ــرات ذی نفع - نظ
ــر  ــود، در نظ ــر ش ــازمان متأث ــای س ــات و فعالیت ه تصمیم
گیــرد، حتــی اگــر آنهــا نقــش رســمی در حکمرانــی 
ســازمان نداشــته و یــا از منافــع خــود اطــالع نداشــته باشــند؛

* رعایت حاکمیت قانون
رعایــت  اصــل  می شــود  توصیــه  اســت:  ایــن  اصــل 
ــد. ــرا باش ــزام پذی ــك ال ــوان ی ــه عن ــون را ب ــت قان حاکمی

حاکمیــت قانــون به برتــری قانــون اشــاره دارد، به خصوص 
بــه ایــن ایــده کــه هیــچ فــرد یــا ســازمانی باالتــر از قانــون 
وجــود نــدارد و دولــت نیــز مطیــع قانــون اســت. حاکمیــت 
قانــون بــا اعمــال مســتبدانه  قــدرت مغایــرت دارد. بــه طــور 
ــه  کلــی، در مباحــث مربــوط بــه حاکمیــت قانــون این گون
ــاس  ــر اس ــررات ب ــن و مق ــه قوانی ــت ک ــده اس ــرح ش مط
ــه صــورت آشــکار و  رویه هایــی معیــن تدویــن، ابــالغ و ب

عادالنــه اجــرا شــوند. در مفهــوم مســئولیت اجتماعــی، احتــرام بــه 
حاکمیــت قانــون یعنــی ایــن کــه فعالیت-هــای ســازمان بــا تمــام 
قوانیــن و مقــررات مربــوط کشــور مطابقــت دارد. مطلــب بــاال بــه 
ــازمان  ــود س ــه می ش ــه توصی ــد ک ــاره می کن ــوع اش ــن موض ای
ــه خــود گام  ــوط ب ــن و مقــررات مرب در جهــت آگاهــی از قوانی
بــردارد و اعضــای ســازمان را از تعهــد خــود بــه رعایــت و نظارت 

بــر اجــرای قانــون آگاه ســازد.

یک سازمان بهتر است:
تمامــی  در  قانونــی  الزامــات  بــا  مطابــق   -
ــی  ــد، حت ــل کن ــود عم ــت خ ــای فعالی حوزه ه
ــت  ــی ضمان ــزان کاف ــه می ــن ب ــر آن قوانی اگ

ــند؛ ــته باش ــی نداش اجرای
- اطمینــان یابــد کــه روابــط و فعالیت هــای 
ــب و  ــی مناس ــوب قانون ــا چارچ ــق ب ــود مطاب خ

ــت؛ ــط اس مرتب
- نسبت به تمامی مقررات قانونی آگاه باشد؛

ــه بازنگــری رفتارهــای  ــه صــورت دوره ای، ب - ب
ــط  ــررات مرتب ــن و مق ــه قوانی ــبت ب ــود نس خ

ــردازد.    بپ

* رعایت هنجارهای رفتاری
ســازمان  می شــود  توصیــه  اســت:  ایــن  اصــل 
ــت  ــی را رعای ــی و بین الملل ــاری مل ــای رفت هنجاره
کنــد، ضمــن اینکــه بــه اصــل حاکمیــت قانون وفــادار 

ــد. باش
در شــرایطی کــه قانــون بــا اجــرای آن، حفاظــت 
کافــی از محیــط زیســت و جامعــه را فراهــم نمی کند، 
ــل  ــا حداق ــد ت ــالش کن ــك ســازمان ت ــر اســت ی بهت

ــد؛ ــت کن ــی را رعای ــاری بین الملل ــای رفت هنجاره



- در کشــورهایی کــه قانــون یــا اجــرای آن بــا هنجارهــای رفتــاری 
بین المللــی در تضــاد اســت، توصیــه می شــود ســازمان تمــام تــالش 

خــود را بــرای احتــرام بــه ایــن هنجارهــا بــه کار گیــرد؛
- در شــرایطی کــه قانــون یــا اجــرای آن در تناقــض بــا هنجارهــای 
رفتــاری ملــی و بین المللــی اســت و عــدم پیــروی از ایــن هنجارهــا 
ــه می شــود  ــس توصی ــی آورد، پ ــار م ــه ب ــل توجهــی را ب ــات قاب تبع
ســازمان در حــد امــکان و تــوان، ماهیــت فعالیت هــا و روابــط خــود 

ــد؛ در آن محــدوده را بازنگــری کن
از فرصت هــا و کانال هــای  توصیــه می شــود یــك ســازمان   -
ــع  ــط و مراج ــازمان های مرتب ــر س ــر ب ــرای تأثی ــی ب ــروع و قانون مش
حکومتــی اســتفاده کنــد تــا آنهــا در جهــت رفــع این گونــه تناقضات 

اقــدام کننــد؛
فعالیت هــای  در  مشــارکت  از  ســازمان  می شــود  توصیــه   -
ــا هنجارهــای رفتــاری ملــی و بین المللــی  ســازمان های دیگــر کــه ب

ــد. ــاب کن ــت، اجتن ــازگار نیس س

* رعایت حقوق بشر
توصیــه مــی شــود ســازمان حقــوق بشــر را رعایــت کنــد و هــر دو 
ــد  ــمیت بشناس ــه رس ــودن آن را ب ــمول ب ــان ش ــت و جه ــه اهمی جنب
)همچنیــن بــه موضــوع اصلــی حقــوق بشــر در زیربنــِد ۶-3 مراجعــه 

شــود(.

توصیه می شود یك سازمان:
- توجــه بــه جهــان شــمول بــودن ایــن قانــون و عــدم 
ــرد آن در تمامــی کشــورها، فرهنگ هــا و  ــر کارب تغیی

ــرد؛ ــا را بپذی موقعیت ه
- در شــرایط و موقعیت هایــی کــه حقــوق بشــر مــورد 
توجــه قــرار نمی گیــرد یــا رعایــت نمی شــود، در 
ــن  ــردارد و از چنی ــوق بشــر گام ب ــت حق جهــت رعای

ــد؛ شــرایطی ســوء اســتفاده نکن
ــرای آن  ــا اج ــی ی ــون مل ــه قان ــی ک ــت  های - درموقعی
ــل  ــه اص ــد، ب ــی نمی کن ــت کاف ــر حمای ــوق بش از حق
احتــرام بــه هنجارهــای رفتــاری بین المللــی وفــادار 

باشــد 
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* رسانه، امنیت ملی؛ فرصت ها و چالش های ۱۴۰۱
ــازمان  ــکیل س ــالروز تش ــبت س ــه مناس ــن، ب ــتنی انالی ــزارش دانس ــه گ ب
ــلیمانی  ــا س ــردار غالمرض ــا س ــانه ب ــران رس ــت مدی ــانه نشس ــیج رس بس
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین، فرشــاد مهدی پــور معــاون مطبوعاتی 

تقدیر رئیس بسیج از 
شریعتمداری و دعایی/ امروز 
اصلی ترین نبرد، نبرد رسانه است

بــه مناســبت ســالروز تشــکیل ســازمان بســیج رســانه نشســت مدیــران رســانه 
بــا ســردار غامرضــا ســلیمانی رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین، فرشــاد 
ــران  ــی از مدی ــاد و جمع ــر ارش ــی وزی ــاون مطبوعات ــور مع مهدی پ

مســئول رســانه هــا بــا موضــوع »رســانه، امنیــت ملــی؛ فرصت هــا و 
ــانه ها  ــتر رس ــی بیش ــن هم افزای ــای ۱۴۰۱« و همچنی چالش ه

برگــزار شــد.

جمشیدی

وزیــر ارشــاد و جمعــی از مدیــران 
موضــوع  بــا  هــا  رســانه  مســئول 
»رســانه، امنیــت ملــی؛ فرصت هــا 
و چالش هــای 1401« و همچنیــن 
ــی بیشــتر رســانه ها برگــزار  هم افزای

ــد. ش
روزنامــه  مدیرمســئول   *
ــن  ــروز اصلی تری ــاد/ ام اعتم

ــت ــانه اس ــرد رس ــرد، نب نب
ــه  ــئول روزنام ــی« مدیرمس ــاس حضرت »الی
اعتمــاد در ابتــدای ایــن مراســم گفــت: امــروز 
اصلی تریــن نبــرد، نبــرد رســانه اســت و دشــمنان 
مــا از همــه امکانــات رسانه ای شــان در جهــت 
ــره  ــالمی به ــالب اس ــدان انق ــتن اراده فرزن شکس

ــد. مــی برن
وی ادامــه داد: در ایــن نبــرد بــزرگ نیــاز بــه 
اقدامــات بزرگــی هســت کــه متاســفانه جمهوری 
اســالمی غافــل از ایــن داســتان بــوده و همچنــان 
ایــن غفلــت بــه عنــوان نقیصــه وجــود دارد و بایــد 
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بدانیــم همگــی یــك خانــواده هســتیم. دشــمن ها از ابزارشــان 
خــوب اســتفاده کردنــد اما مــا پراکنده هســتیم و بــی اعتمادی 
ــد  ــم. اول بای ــار می کنی ــنتی رفت ــده و س ــاد ش ــان ایج ــن م بی
ــالف  ــت اخت ــن اس ــم و ممک ــا هم برادری ــه ب ــه هم ــم ک بدانی
ــی در  ــکان دارد اختالف های ــیم ام ــته باش ــی داش ــلیقه های س
دیدگاه هــای مــا وجــود داشــته باشــد امــا در اصــل حاکمیــت، 

وحــدت بیــن همدیگــر و ســایر اصــول یکــدل هســتیم.

ــی  ــائل اساس ــتراک در مس ــزار اش ــا ه ــه داد: صده وی ادام
ــوددارد و  ــوام و … وج ــن اق ــدت بی ــری، وح ــاع از رهب دف
ان شــاءاهلل بــا در نظــر گرفتــن همــه ســلیقه هــا بتوانیــم در ایــن 
ــدت  ــم مجاه ــاج قاس ــد ح ــد مانن ــا بای ــیر گام برداریم.م مس
ــاد  ــا اعتم ــد ب ــم. بای ــف را بپذیری ــلیقه های مختل ــم و س کنی
ــد دوران  ــینیم و مانن ــم بنش ــار ه ــنگر کن ــك س ــتر در ی بیش
دفــاع مقــدس کــه کســی نمی گفــت فالنــی چپــی اســت یــا 

راســتی باشــیم.

* مدیرمسئول روزنامه شرق/ چرا کانال های 

تلگرامی مرجعیت رسانه ای را به دست گرفتند
در ادامــه نشســت، »مهــدی رحمانیــان« مدیرمســئول روزنامــه 
شــرق گفــت: مــا ایرانــی هســتیم و محــوری کــه مــی 
ــد انقــالب اســت. برگــزاری  ــا را دور هم جمــع کن ــد م توان
این گونــه جلســه ها خیلــی مهــم اســت و نشــان مــی دهــد بــا 
اینکــه ســلیقه هــای مختلفــی داریــم امــا هــدف گــذاری مــان 
ــری و  ــوغ، پی ــی، بل یکــی اســت. تمدن هــا یــك دوره جوان
افــول دارنــد مــا در دوره تمــدن جــوان هســتیم و بایــد مراقب 
ــد  ــه ســواالت جدی ــا ب ــیم ت باش

پاســخ  هــای قدیمــی ندهیــم.
مــا  همــه  هــدف  افــزود:  وی 
ــتقل  ــاد و مس ــی آب ــاختن ایران س
اســت و بــرای رســیدن بــه چنیــن 
ــی وجــود همــه جریان هــای  ایران
بــدون  و  اســت  نیــاز  سیاســی 
ایــن جریــان هــا بــه مقصــد نمــی 
رســیم. بســیج می توانــد نــخ تمــام 
عامــل  کــه  باشــد  مهره هایــی 
وحــدت و هماهنگــی اســت و 
ــاره شــود  ــخ از هــم پ ــن ن اگــر ای
ــویی  ــمت و س ــه س ــره ب ــر مه ه
هــم  نشســت ها  ایــن  مــی رود. 
ــد موضوعــی باشــد و دســتور  بای
جلســه داشــته باشــد.ما هــم اگــر 
نداریــم  قبــول  را  موضوعــی 

می توانیــم دربــاره آن گفــت و گــو کنیــم.
ــش  ــال پی ــد س ــاهدیم چن ــه ش ــت: هم ــان داش ــان بی رحمانی
یــك کانــال تلگرامــی همــه را بــه بــازی گرفتــه بــود و چــرا 
ــا  ــت از م ــه و … مرجعی ــداد روزنام ــن تع ــتن ای ــا داش ــا ب م
ــت؟  ــیده اس ــی رس ــای خارج ــانه ه ــه رس ــده و ب ــه ش گرفت
صاحــب نظــران بایــد بیاینــد و ببینیــم کــه چــه کنیــم. چــرا 
بــا داشــتن 110 کانــال رادیویــی و تلویزیونــی و 300 مجلــه 
و روزنامــه ایــن مرجعیــت از مــا گرفتــه شــده و مدیریــت در 
صحنــه نداریــم. مــا در ســالگرد ســقوط هواپیمــای اوکراینی 
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هســتیم. خانــواده اینهــا همــه 
ــای انقــالب  هســتند چــرا  بچه ه
ــد؟  ــد و دلخورن ــد دارن ــا نق اینه
احســاس می کنــم ایــن موضــوع 
مــا  رســانه ای  مدیریــت  بــه 

ــت. ــط اس مرتب

* مهدی پور/ از اختاف 
سلیقه دفاع می کنیم

»فرشــاد مهــدی پــور« معــاون 
در  ارشــاد  وزیــر  مطبوعاتــی 

ایــن مراســم گفــت: اگــر اینجــا هســتیم، بــه چنــد ویژگــی ایرانــی بــودن مــا 
برمی گــردد از جملــه کنشــگری جمعــی. اینکــه اهالی رســانه چه نقشــی در 
ارتقــا یــا کاهــش امنیــت ملــی و ســرمایه اجتماعــی دارنــد، از چالشــی ترین 
موضوعــات امــروز مــا اســت و در ادامــه همانطور که دوســتان مدیرمســئول 

گفتنــد، رســانه هــای چاپــی هنــوز دغدغــه هایــی دارنــد.
وی ادامــه داد: شــبکه هــای اجتماعــی و گســترش رســانه هــا موجــب تاثیــر 
بــر مرجعیــت رســانه ای کشــور شــده اســت. مســائلی از جملــه تغییــر نســل 
ــه  ــا ب ــی شــده کــه م ــی موجــب تعــارض های و گســترش ارتباطــات جهان
ــروز مجموعــه ای از  ــم. ام ــن مســائل توجــه کنی ــه ای ــد ب ــوان رســانه بای عن
گسســت هــا را داریــم؛ مــا اختــالف ســلیقه داریــم و از ایــن دفــاع می کنیــم. 
ــر  ــم، بهت ــل کنی ــه خــرد تبدی ــا را از ســطح کالن ب ــم تعارض ه اگــر بتوانی
اســت. از جهتــی ممکــن اســت افتــراق برایمــان تبدیــل به موضوعــی جدی 
ــم  ــل کنی ــه خــرد تبدی ــا را از ســطح کالن ب ــم تعارض ه شــود. اگــر بتوانی

بهتــر اســت. آنچــه اینجــا مهــم اســت بعــد ذهنــی امنیــت اســت.

ــت  ــی امنی ــد ذهن ــاد بع ــم نم ــاج قاس ــزود: ح ــور اف مهدی پ
بــود. ســردار ســلیمانی ویژگــی هــای خاصــی مثــل قــدرت 
ــی  ــی و مذهب ــای قومیت ــکاف ه ــت دادن ش ــی، از دس مل
داشــت. درســت اســت کــه حــاج قاســم فــرد رســانه ای نبود 
امــا بــا منــش و عملــش در برخــورد بــا مســائل در ایــن عرصه 
بســیار تاثیــر گــذار بــود. مــا نیــز بــه عنــوان رســانه بایــد بــا 
همفکــری و تعامــل تــاش کنیــم کــه موضوعــات را مدیریت 

کنیــم.

* رییس سازمان بسیج مستضعفین/ 
بسیج خانه رسانه ها است

ــازمان  ــس س ــلیمانی« ریی ــا س ــردار غالمرض س
بســیج مســتضعفین در ایــن مراســم خطــاب بــه 
نماینــدگان رســانه ها گفــت: بســیج خانــه شــما 
ــد  ــد برنامــه ای بای اســت و همانطــور کــه گفتی
ــه داشــته باشــد.  ــن جلســه ها ادام ــا ای ــم ت بریزی
ــی اندیشــه ورز  ــت عال ــك هیئ ــانه ی بســیج رس
دارد کــه می توانــد بــه شــکل گیری چنیــن 
نشســت هایی بــه صــورت مســتمر کمــك 
ــن اســت  ــه ســازمان بســیج هــم ای ــد و روی کن

ــم. ــت را پشــتیبانی کنی ــای مقاوم کــه رده ه
ــه  ــد روز دیگــر ب ســردار ســلیمانی گفــت: چن
ــالب  ــه گام دوم انق ــدور بیانی ــالگی ص ــه س س
ــردی  ــند راهب ــه س ــن بیانی ــیم و ای می رس
دوم  گام  در  عمیــق  و  غنــی  بســیار  و 
ــت  ــن اس ــت و ممک ــا اس ــش روی م پی
ــه تحلیــل طــور دیگــری باشــد. مــا  زاوی
انتظــار تحقــق بســیج نوینــی در گام دوم 
انقــالب اســالمی داریــم. جــان کالم 
ــای  ــه جنبه ه ــق هم ــه گام دوم تحق بیانی
ــه  ــت و در ادام ــی اس ــاالری دین مردم س
ــالمی را  ــن اس ــدن نوی ــق تم ــای تحق بن
ــی  ــت زمان ــك فرص ــروز ی ــا ام دارد. م
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ذی قیمتــی را در اختیــار داریــم تــا این 
ــیم. ــق ببخش ــه را تحق بیانی

همــه  در  بایــد  بســیج  افــزود:  وی 
تــالش  ســاالری  مــردم  جنبه هــای 
کنــد. ایجــاد ایــران قــوی از مســیر 
مــردم  جنبه هــای  همــه  تحقــق 
ــد  ــد. بای ــد ش ــق خواه ــاالری محق س
ببینیــم نقطــه آغــاز حرکــت مــا بعــد از 
دفــاع مقــدس درســت بــوده؟ مــا کــه 
ظرفیت هــای خوبــی بــرای ســازندگی 
کشــور داریــم قطعــاً بــا همه مشــکالت 
مــی توانیــم بــر آنهــا فائــق آییــم. بایــد 
تحلیــل کنیــم کــه چــرا وضعیــت 
ــه  ــن مرحل ــه ای ــروز ب ــا ام اقتصــادی م
رســیده اســت  و بایــد ایــن ســوال 
سیاســت های  کــه  دهیــم  پاســخ  را 
ــدس  ــاع مق ــد از دف ــا بع ــادی م اقتص
درســت بــوده اســت یــا خیــر. در ایــن 
مرحلــه رســانه هــا ماننــد نگین انگشــتر 
نقــش پیــش قراولــی دارنــد و مــی 
ــاز  ــکالت را ب ــل مش ــیر ح ــد مس توانن

ــالف  ــیر اخت ــن مس ــه در ای ــد. البت کنن
ســلیقه یــك تهدیــد نبــوده و یــك 

فرصــت اســت.
عنــوان  بــه  بســیج  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــاده اس ــا آم ــانه ه ــزار رس خدمتگ
ــا  ــد. م ــتیبانی کن ــا پش ــانه ه ــا از رس ت
بــه عنــوان تقویــت کننــده تشــکیالت 
ــاده  ــالمی آم ــالب اس ــه انق ــردم پای م
همــکاری و کمــك بــه رســانه هــا 
هســتیم. در بســیج پــر تیــراژ تریــن 
ــرد و  ــی گی ــورت م ــنجی ص افکارس
ــورد هــر موضوعــی  ــم در م ــی توانی م
48 ســاعته افــکار ســنجی علمــی انجام 
ــا  ــانه ه ــه رس ــه ب ــن زمین داده و در ای
کمــك کنیــم. ما بــه دنبال الگوســازی 
هســتیم و بــه دنبــال تصــدی گــری 
نیســتیم و بســیج هــم اگــر رســانه دارد 
آنهــا در خدمــت بســیج نیســتند و مانند 

ــد. ــی کنن ــل م ــا عم ــانه ه ــایر رس س
ســردار ســلیمانی در ادامه افــزود: ملت 
ایــران را بایــد در مخاطــره هــا و بحران 

هــا شــناخت. نمونــه ایــن مــورد 
را در کمــك هــای مومنانــه 
دیدیــم. برخــی فکــر مــی کننــد 
ــی  ــا دولت ــك ه ــن کم ــه ای ک
و حکومتــی بــوده اســت امــا 
اینطــور نبــوده و اقشــار مختلف 
مــردم پــای کار آمدنــد و بــرای 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــال برخ مث
از  بیــش  کرونــا  دوران  در 
یــك میلیــون بســته معیشــتی را 
ــیج  ــد. بس ــع کردن ــه و توزی تهی
و  ایــران  مــردم  خدمتگــزار 
رســانه ها اســت و اگــر صــالح 
ــداوم  ــا را ت ــم نشســت ه دانســتید، می توانی
ببخشــیم. همچنیــن مــا بــه رویکــرد تحولــی 
ــا  ــه آنج ــانه ب ــاءاهلل رس ــم و ان ش ــاز داری نی
برســد و  نیازمندی هایمــان برطــرف شــوند.

ــران  ــن نشســت، برخــی از مدی ــه ای در ادام
رســانه هــا ســخنان کوتاهــی بیــان کردنــد.

* مدیر مسئول روزنامه اطاعات
ــی«  ــود دعای ــید محم ــالم س ــت  االس حج
مدیــر مســئول روزنامــه اطالعــات نیــز 
گفــت: مــا میــراث خدمــات کســانی را 
تعقیــب می کنیــم کــه خدمــات بزرگــی در 
ــد. ــام داده  ان ــردم انج ــی م ــتای آگاه راس

* مدیرمسئول روزنامه ابتکار
»محمدعلــی وکیلــی« مدیرمســئول روزنامه 
ابتــکار نیــز گفــت: وضــع موجــود جامعــه و 
ــت  ــراض اس ــورد اعت ــدت م ــه ش ــور ب کش
و تجلــی ایــن اعتــراض هــا را در اقشــار 
خــاص جامعــه مــی بینیــم. شــرطی کــردن 
ــی از  ــی یک ــخه های آن ــا نس ــات ب اعتراض
اشــکاالت اســت بــه ایــن دلیــل کــه غافلیــم 
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از اینکــه ســایر اقشــار هــم اعتراضــات نهفتــه خــود را نمایــان 
ــد مراقــب باشــیم کــه ادراک  ــن بای ــر ای ــد. عــالوه ب می کنن
ــی  ــام منف ــدی نظ ــه کارآم ــبت ب ــد نس ــه نبای ــی جامع عموم

شــود.
ــال  ــی در ح ــروز ادراک عموم ــفانه ام ــه داد: متاس وی ادام
از بیــن رفتــن اســت. رســانه در ایــن دوره بایــد توجــه 
بیشــتری بــه مــردم داشــته باشــند، در رســانه بایــد بــا یکدیگــر 
ــه در  ــرا ک ــد چ ــن باش ــر نمادی ــی اگ ــم حت ــری کنی همفک
ــکان  ــود ام ــی ش ــی منف ــر ادراک عموم ــران اگ ــه ای جامع
ــی کــه می بایســت  برگشــت آن ممکــن نیســت. کارگزاران
ایــن را اصــالح کننــد خودشــان گرفتــار آســیب جــدی مانند 

ــورم هســتند. بحــران معیشــت، کاغــذ و ت

* مدیر مسئول خبرگزاری تقریب مذاهب
»مرتضــی بیــات« مدیــر مســئول خبرگــزاری تقریــب مذاهب 
نیــر طــی ســخنانی بیــان داشــت: یکــی از موضوعــات مهــم، 
حــوزه امنیــت روانــی اســت. امــروز رســانه هــا نقــش مهمــی 
در ایجــاد امنیــت روانــی و فرهنگــی دارنــد. بــرای هدفمنــد 

کــردن ایــن نشســت ها اگــر کار گروه هایــی ایجــاد شــود 
ــر روی امنیــت فرهنگــی متمرکــز شــویم کارمــان تــداوم  ــا ب ت

بیشــتری خواهــد داشــت. 

* تقدیر رئیس بسیج از شریعتمداری و دعایی
»حســین شــریعتمداری« مدیــر مســئول روزنامــه کیهــان در ادامه 
ــته  ــه داش ــه ها ادام ــن جلس ــدوارم ای ــت: امی ــم گف ــن  مراس ای
باشــد. عزیــزان مشــکالت را همانطــور کــه در میــدان هســتند، 

ــن مشــکالت حــل شــود. ــم ای ــد و امیدواری ــان می کنن بی
وی ادامــه داد: از یــاد نبریم کــه یــك جــاده آســفالت چندبانــده 
پیــش رویمــان نیســت. بــرای حــل مشــکالت بایــد ایــن شــرایط 
را درک کنیــم و بدانیــم کــه اول کجــا هســتیم و بعــد اینکه اگر 
اصــول و  مبانــی را قبــول داریــم ســلیقه هایمان را بــر آن اســاس 
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــفارش های ح ــی از س ــم. یک ــم کنی تنظی
ایــن اســت کــه بــرای دشــمن کوچــه بــاز نکنیــم، مــا خودمــان 
هســتیم. مــن هــم می گویــم دشــمن در دشــمنی هایش بیشــتر از 

داخــل اطالعــات مــی  گیــرد.
از حســین  ســلیمانی  ســردار غالمرضــا  مراســم  پایــان  در 
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ــیمی ــع پتروش ــاله صنای ــرد ۲۰ س  عملک
ــی ــئولیت اجتماع در مس

ســاخت، بازســازی و تجهیــز مــدارس، اماکــن آموزشــی و ورزشــی و مســکن، تأمیــن منابــع مالــی 
ــی،  ــز درمان ــتان ها و مراک ــز بیمارس ــاخت و تجهی ــق، س ــاخت های مناط ــت زیرس ــرای تقوی ب
ــه  ــی، مدیریــت بحــران، حفــظ محیــط زیســت و پیشــگیری و مقابل توانمندســازی جوامــع محل
بــا شــیوع ویــروس کرونــا بخشــی از اقدام هــای صنعــت پتروشــیمی در مســیر ایفــای مســئولیت 

اجتماعــی در ۲۰ ســال اخیــر اســت.

صنعــت پتروشــیمی از ســال 1379 تــا 1399 در حوزه مســئولیت 
اجتماعــی اقدام هــای بی شــماری در حوزه هــای آموزشــی، 
ورزشــی، توانمندســازی، درمانی، خدماتــی، عمرانی، فرهنگی، 
ــازی  ــی، توانمندس ــت، اجتماع ــط زیس ــری، محی ــی و هن مذهب
جوامــع محلــی، مدیریــت بحــران و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس 
ــا )از دو ســال گذشــته( انجــام داده اســت. ایــن گــزارش  کرون

ــردازد. ــیمی می پ ــت پتروش ــاله صنع ــای 20 س ــه اقدام ه ب

* آموزش:
صنعــت پتروشــیمی در ایــن 20 ســال در حــوزه آمــوزش در 
128 مــورد ایفــای نقــش کــرده اســت کــه ۶۶ مــورد بــرای 
ســاخت و بازســازی مــدارس و اماکــن آموزشــی، 12 مــورد 
بــرای تجهیــز مــدارس و دانشــگاه ها و 50 مــورد نیــز از دیگر 

مــوارد مشــمول در حــوزه آمــوزش بــوده اســت.
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* ورزشی:
82 اقــدام در حــوزه ورزش از ســوی صنعت پتروشــیمی 
ــورد آن  ــه 51 م ــده ک ــت ش ــا 99 ثب ــال های 79 ت در س
شــامل ســاخت و بازســازی ســالن ها و اماکــن ورزشــی 

بــوده اســت.

* توانمندسازی:
79 مــورد مســاعدت مالــی بــه نهادهــا و ارگان هــا بــرای 
ــزات،  ــن تجهی ــه و تأمی ــاخت های منطق ــت زیرس تقوی
ــدار، 81  ــتغال زایی پای ــای اش ــرای طرح ه ــورد اج 14 م
مــورد مســاعدت مالــی و تأمیــن کاال بــه افــراد نیازمنــد، 
اقدام هــای  از  تعمیــر مســکن  11 مــورد ســاخت و 
ــازی  ــوزه توانمندس ــور در ح ــیمی کش ــت پتروش صنع
بــوده اســت کــه در مجمــوع 252 اقــدام در ایــن حــوزه 

صــورت گرفتــه اســت.

* درمانی:
اقدام هــای بی شــماری از ســوی صنعــت پتروشــیمی 
طــی ایــن ســال ها در بخــش درمانــی انجــام شــده 
اســت کــه در مجمــوع شــامل 8۶ مــورد در ایــن 
حــوزه می شــود؛ 18 مــورد بــرای تجهیــز و تعمیــر 
بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی، 13 مــورد ســاخت 
ــاعدت  ــورد مس ــی، 31 م ــز درمان ــتان ها و مراک بیمارس
مالــی بــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی از جملــه ایــن 

ــت. ــوده اس ــوارد ب م

* خدماتی:
در  مــورد   114 در  پتروشــیمی ها 
بخــش خدماتــی جوامــع محلــی 
 94 کــه  کرده انــد  نقــش  ایفــای 
اقدام هــای  شــامل  آن  مــورد 
متناســب بــا شــرایط بحرانــی و ســایر 
مــوارد شــامل اشــتغال، تأمیــن امنیت 

… اســت. و 

* عمرانی:
توســعه  بــه  کمــك  مــورد   98

زیرســاخت های عمرانــی و 18 مــورد کمــك و مســاعدت مالــی 
بــه نهادهــا و ارگان هــای متولــی فعالیت هــای عمرانــی از خدمــات 
ــال  ــیمی در 20 س ــت پتروش ــوی صنع ــده از س ــی انجام ش عمران

اخیــر اســت کــه در مجمــوع 11۶ مــورد می شــود.
فرهنگــی، مذهبــی و هنــری: 157 اقــدام در بخــش فرهنگــی، 
ــی ثبــت شــده  ــن دوره زمان ــری پتروشــیمی ها در ای ــی و هن مذهب
ــه  ــاخت ابنی ــامل س ــا ش ــورد از آنه ــه 35 م ــوری ک ــت، به ط اس
ــکوفایی  ــه ش ــك ب ــورد کم ــری، 11 م ــی و هن ــی، مذهب فرهنگ
ســنت ها، هنرهــا، آداب و رســوم منطقــه و ایجــاد اشــتغال پایــدار و 
3۶ مــورد کمــك بــه مســاجد و تأمیــن اقــالم فرهنگــی می شــود.

* محیط زیست:
۶9 مــورد ایجــاد و نگهداشــت فضــای ســبز پایــدار بــه مســاحت 
2280 هکتــار، 9 مــورد حمایــت از گونه هــای گیاهــی و جانــوری، 
و  فلرینــگ  پســاب های صنعتــی،  تولیــد  مــورد کاهــش   57
گازهــای گلخانــه ای و سیســتم پایــش آنالیــن و 9 مــورد اصــالح 
فرآیندهــای تولیــد و کاهــش مصــرف انــرژی در ایــن حــوزه ثبت 
ــن  ــی در ای ــت محیط ــدام زیس ــوع 144 اق ــت؛ در مجم ــده اس ش

مســیر انجــام شــده اســت.
پیشــگیری و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کوویــد 19: صنایــع 
پتروشــیمی در دو ســال گذشــته گام هــای بلنــدی به منظــور مقابلــه 
ــا در ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی  ــا شــیوع ویــروس کرون ب
پوشــش  بــرای  پتروشــیمی  محصــوالت  تأمیــن  برداشــته اند؛ 
تقاضــای جامعــه بــرای مــواد شــوینده و بهداشــتی، تولیــد و توزیــع 
مــواد ضدعفونی کننــده دســت از ســوی شــرکت پژوهــش و 
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فنــاوری پتروشــیمی، عرضــه اختصاصــی مــواد اولیــه مــورد نیاز 
تولیدکننــدگان منســوجات، تجهیــزات بهداشــتی و ماســك در 
بــورس، مدیریــت تولیــد و توزیــع گســترده بیــش از 2500 تــن 
ــی در ســطح شــرکت ها و  ــرای مصــارف گندزدای آب ژاول ب
ــتان های  ــاز شهرس ــورد نی ــار م ــی از اعتب ــن بخش ــهرها، تأمی ش
پیرامــون محــل اســتقرار شــرکت های پتروشــیمی بــرای مقابلــه 
بــا کرونــا، تأمیــن بخشــی از تجهیــزات مــورد نیــاز بیمارســتان ها 
و مراکــز درمانــی و تهیــه و توزیــع بســته های معیشــتی در 
شــهرهای اطــراف مناطــق ویــژه اقتصــادی ماهشــهر و عســلویه 
ــوده  ــی ب ــن صنعــت در شــرایط کرونای ــای ای ــه اقدام ه از جمل

اســت.

:۱۳۹۹ *
ــال در  ــارد ری ــال 1399، 7500 میلی ــیمی در س ــت پتروش صنع
ــزان  ــن می ــه کــرده کــه از ای حــوزه مســئولیت اجتماعــی هزین
4840 میلیــارد ریــال در بخــش اجتماعــی و 2۶۶0 میلیــارد 
اســت.  بخــش زیســت محیطــی صــرف شــده  ریــال در 
ــی،  ــاختی و عمران ــای زیرس ــامل اقدام ه ــی ش ــوزه اجتماع ح
فرهنگــی/ ورزشــی، درمانــی/ پزشــکی، آمــوزش و پژوهــش، 
حمایت هــای اجتماعــی، توانمندســازی جوامــع محلــی، مقابلــه 

بــا انتشــار کرونــا و مدیریــت بحــران و حــوزه زیســت محیطی 
شــامل اقدام هــای ایجــاد و نگهداشــت فضــای ســبز، حمایــت 
آالیندگــی،  کاهــش  هزینه هــای  گیاهــی،  گونه هــای  از 

ــت. ــوده اس ــوری ب ــای جان ــت از گونه ه حمای

:۱۴۰۰ *
ــئولیت  ــوزه مس ــرای ح ــی ب ــارد ریال ــزار میلی ــرد 7 ه هزینه ک
اجتماعــی در ســال 1400 از ســوی صنعــت پتروشــیمی 
برنامه ریــزی شــده کــه از ایــن مقــدار، 3533 میلیــارد ریــال در 
۶ مــاه نخســت امســال در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری شــده 
اســت؛ 428 میلیــارد ریــال در زمینــه زیرســاختی و عمرانــی، 
87 میلیــارد ریــال در بخــش فرهنگــی و ورزشــی، 401 
ــارد  ــکی، 780 میلی ــی و پزش ــوزه درمان ــال در ح ــارد ری میلی
ــال  ــارد ری ــش، 755 میلی ــوزش و پژوه ــه آم ــال در زمین ری
ــال در حــوزه  ــارد ری ــت اجتماعــی، 73 میلی در بخــش حمای
ــا،  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــال ب ــارد ری توانمندســازی، ۶38 میلی
ــال  ــارد ری ــران، 33۶ میلی ــت بح ــال در مدیری ــارد ری 15 میلی
در بخــش نگهداشــت فضــای ســبز و 20 میلیــارد ریــال بــرای 

گونه هــای جانــوری./



تشکیل تعاونی های مسئولیت اجتماعی
 معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی و تحقیقــات اتــاق تعــاون ایــران گفــت: پیشــنهاد مــن 
ــئولیت  ــوزه مس ــر در ح ــال حاض ــه در ح ــی ک ــکل های ــیاری از تش ــه بس ــت ک ــن اس ای
اجتماعــی فعالیــت مــی کننــد بــه دنبــال ایجــاد تعاونــی هــای مســئولیت اجتماعــی در 

کشــور باشــند..
فاطمه ملکی

* در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا تعاونی ها، 
اقتصاد اصلی کشور را بر عهده گرفتند

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعــی، علــی مطیــع جهانــی، 
معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی و تحقیقــات اتــاق تعــاون ایران 
در پنــل چهــارم وبینــار »گفتگویــی پیرامــون سیاســت های 
ــخنرانی  ــه س ــی« ب ــی و خیرهمگان ــئولیت اجتماع ــی، مس رفاه

پرداخــت.
ــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از کشــورهای  مطیــع جهانــی ب
ــر عهــده  ــی هــا اقتصــاد اصلــی کشــور را ب ــا تعاون مطــرح دنی

ــد، اظهــار داشــت: گرفتن

در بســیاری از کشــورهای مطــرح دنیــا تعاونــی هــا، اقتصــاد 
اصلــی کشــور را بــر عهــده گرفتنــد و در کنــار آن در حوزه 

مســئولیت اجتماعــی نیــز نقــش پــر رنگــی را دارند.
در کشــور هنــد و آمریــکا اقتصــاد مردمــی تعــاون در کنــار 
اقتصــاد خصوصــی شــکل گرفتــه اســت و بســیاری از بانك 
ــی مدیریــت مــی  ــه صــورت تعاون ــا ب ــزرگ در دنی هــای ب

شــوند.

* تشکیل تعاونی های مسئولیت اجتماعی
ــاق تعــاون  معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی و تحقیقــات ات



ایــران پیشــنهادی را مبنــی بــر تشــکیل تعاونــی های مســئولیت 
اجتماعــی مطــرح کــرد و افــزود:  

پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه بســیاری از تشــکل هایــی کــه در 
حــال حاضــر در حــوزه مســئولیت اجتماعی فعالیــت می کنند 
بــه دنبــال ایجــاد تعاونــی هــای مســئولیت اجتماعی در کشــور 
باشــند و در واقــع در ایــن راســتا همــه تشــکل هــا مــی تواننــد 
در ایــن مــورد فعــال باشــند و اقدامــات مســئولیت اجتماعی در 
ــا شــکل  قالــب هــای گســترده تــری صــورت مــی گیــرد و ب
ــی در  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــوی در ح ــازمانی ق ــری س گی

مواقــع لــزوم بــه کمــك مــردم و دولــت مــی آیــد.
ــا  ــکل ه ــیاری از تش ــه بس ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــد ب رون
مــی تواننــد بــا فعالیــت هایــی کــه دارنــد در حــوزه خــود بــا 
ــی ایــن  یکدیگــر متحــد شــوند و مزیــت تشــکیل ایــن تعاون
ــا  ــا ب ــه صــورت انفــرادی ی اســت کــه هــر شــخصی دیگــر ب
ــه  ــانی ب ــك رس ــوع کم ــود در موض ــای خ ــزی ه ــه ری برنام
اقشــاری کــه در حــوزه مســئولیت اجتماعــی هســتند، فعالیــت 

نمیکنــد.
ــد، ظرفیــت هــای  ــه فعالیــت گروهــی مــی پردازی زمانیکــه ب

ــوزه  ــوی در ح ــازمانی ق ــود و س ــی ش ــاد م ــتری ایج بیش
مســئولیت اجتماعــی شــکل میگیــرد کــه در مواقــع نیــاز به 

ــد. ــت بیاین ــردم و دول کمــك م
مطیع جهانی در ادامه گفت: 

تشــکیل تعاونــی هــای توســعه عمــران شــهری و روســتایی 
یکــی از برنامــه هــای اساســی در کشــور اســت و تعاونــی 
ــه را در  ــردم منطق ــی م ــارکت تمام ــد مش ــی توانن ــا م ه

بخــش هــای مختلــف جــذب کننــد.
ــاش و  ــرار مع ــق ام ــز از طری ــین نی ــای مرزنش ــی ه تعاون
تامیــن نیازهــای خــود بــه دنبــال هدفگــذاری و اقدامــات 
ــئولیت  ــف و مس ــای مختل ــت ه ــب فعالی ــی در قال تعاون

ــتند. ــی هس اجتماع
جایگاهــی کــه بــرای عدالــت اجتماعــی و تحقــق اهــداف 
ایــن حــوزه در جهــان شــکل گرفتــه مــی توانــد بــه عنــوان 
یــك هــدف بــزرگ در حــوزه مســئولیت اجتماعــی 
ــد در ســطح کیفــی  ــی توان ــن نقــش م مطــرح شــود و ای
و بــدور از هرگونــه ســرمایه در قالــب تعاونــی هــا بــا نــگاه 
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مــردم محــور یــك نــوع مســئولیت جدیــد را از طریــق اعضــای 
جامعــه بــه مــردم و همنوعــان خــود داشــته باشــند.

* اصول ۷ گانه تعاون و شرکت های تعاونی
معــاون پشــتیبانی، برنامــه ریــزی و تحقیقــات اتــاق تعــاون ایــران 
ــی  ــای تعاون ــرکت ه ــاون و ش ــه تع ــول 7 گان ــه اص ــان ب در پای

ــت:  ــار داش ــت، اظه پرداخ
اصــل اول تعــاون، عضویــت اختیــاری و آزاد اســت کــه بــه 
معنــی ایــن اســت کــه تعاونی هــا ســازمانهایی اختیــاری هســتند و 
عضویــت در آنهــا بــرای تمــام افــــرادی کــه بتواننــد از خدمــات 
آنهــا اســتفاده کننــد و مســئولیت های ناشــی از عضویــت را 
بپذیرنــد بــدون تبعیضــات جنســی، اجتماعــی، نــژادی، سیاســی یا 

ــت. ــی آزاد اس مذهب
اصــل دوم تعــاون، کنتــرل دموکراتیــك توســط اعضــاء؛ اعضــا 
بــه راحتــی خــود مــی تواننــد در عملکــرد ســازمان هــا و تعاونــی 
ــارت  ــود نظ ــکیل  میش ــف تش ــای مختل ــوزه ه ــه در ح ــی ک های

داشــته باشــند 

ــاء  ــادی اعض ــارکت اقتص ــاون، مش ــوم تع ــل س اص
اســت کــه ســرمایه هــای انــدک در کنــار هــم جمع 

میشــود و مــی توانــد یــك تعاونــی تشــکیل دهــد.
عــدم  و  خودگردانــی  تعــاون،  چهــارم  اصــل 
وابســتگی اســت کــه تعاونی هــا ســازمان هایــی 
خودگــردان و خودیــار هســتند کــه توســط اعضــاء 

می شــوند. کنتــرل 
اصــل پنجــم تعــاون، آمــوزش، کارورزی و اطــالع 
ــن اصــول تعــاون و  رســانی اســت کــه از مهــم تری
ــرای  ــا ب ــی ه ــی اســت و تعاون ــای تعاون شــرکت ه
اعضــاء، نماینــدگان منتخــب، مدیــران و کارکنــان 
ــد،  ــی آورن ــم م ــوزش و کارورزی فراه ــود آم خ
بطــوری کــه آنهــا بتواننــد بــه نحــوه مؤثــر بــه 

ــد.  ــك نماین ــود کم ــی خ ــرفت تعاون پیش
اصــل ششــم تعــاون، همــکاری بیــن تعاونی ها اســت 
کــه تعاونی هــا از طریــق همــکاری بــا یکدیگــر در 
ســازمان های محلــی، ملــی، منطقــه و 
بین المللــی بــه اعضــای خــود بــه 
مؤثرتریــن طریــق خدمــت کــرده 
ــت  ــی را تقوی ــت تعاون و نهض

می کننــد.
اصــل  انتهــا  در  و   
هفتــم تعــاون، توجــه 
ــت  ــه اس ــه جامعــ ب
بــا  تعاونی هــا  کــه 
تصویــب سیاســت هــا 
ــرای  ــاء ب ــط اعض توس
توســعه پایــدار جوامــع 
خــود فعالیــت می کننــد.
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ــره ــن کنگ  در چهارمی
 بیـــن الـمـــللی
 مــددکاری اجتماعــی

ــت؟ ــه گذش چ
هــر ســاله بــه مناســبت روز والدت حضــرت علــی)ع(، 
ــن  ــط انجم ــمی توس ــی مراس ــددکار اجتماع روز م
ــازمان های  ــکاری س ــا هم ــی ب ــددکاری اجتماع م
دانشــگاه ها،  کشــور،  قــوای  همــه  از  مختلــف 
اجتماعــی و  انجمن هــای علمــی حــوزه علــوم 
توانبخشــی، ســازمان ها غیــر دولتــی فعــال در حــوزه 
مــددکاری اجتماعــی، زنــان، کــودکان، افــراد 
دارای معلولیــت، ســالمندان و.. برگــزار می شــود 
ــی  ــای مل ــی روزه ــه نزدیک ــه ب ــا توج ــال ب ــه امس ک
و جهانــی ایــن همایــش در تاریــخ چهــارم اســفندماه 
۱۴۰۰ بــه صــورت برخــط )آنایــن( بــا حضــور 
ــئولین و  ــور و مس ــی کش ــاتید داخل ــؤولین و اس مس
ــی مــددکاری اجتماعــی برگــزار  ــن الملل اســاتید بی

ــد. ش
بیتا خداویسی

بــه گــزارش رســانه مســئولیت اجتماعی ، ســید حســن موســوی چلــك ، رئیس 
انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران در ابتــدای چهارمیــن کنگــره بیــن المللی و 
ســی و ششــمین همایــش مــددکاری اجتماعــی در ایران بــا موضوع مــددکاری 
اجتماعــی و ادغــام اجتماعــی افــزود: امســال چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی و 

ســی و ششــمین همایــش ملــی را بــا عنــوان 
»مــددکاری اجتماعــی و ادغــام اجتماعــی« 
ــت  ــن اس ــا ای ــدف م ــم و ه ــزار کردی برگ
کــه نشــان داده شــود ادغــام اجتماعــی بــرای 
کرامــت، امنیــت و فرصــت یــك فــرد بــرای 

داشــتن زندگــی بهتــر مهــم اســت.
کار،  بــرای  فرصــت  بــدون  افــزود:  وی 
ــه آمــوزش، مــردم را  مطالعــه و دسترســی ب
ــر ایــن  ــا فقــر ریشــه دار مواجــه می کنــد. ب ب
بــاور هســتیم کــه عرصه بــرای حضــور افراد 
ــش  ــد بی ــی بای ــای اجتماع ــرای فعالیت ه ب
ــره ای  ــگاه جزی از پیــش فراهــم شــود و از ن
داشــتن بــه افــراد حتــی بــا نیازهــای خــاص 

ــز کــرد. پرهی
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران 
خاطرنشــان کــرد:  همــه مــردم بــا هــر 
شــرایطی بایــد فرصــت مشــارکت اجتماعی 
و زندگــی در بطــن جامعــه در کنــار مــردم 
ــی  ــام اجتماع ــذا در ادغ ــند ل ــته باش را داش
ــرش اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی  پذی
باالیــی  اهمیــت  از  اجتماعــی  تلفیــق  و 
برخــوردار اســت. همیــن اعتقــاد را هــم 
ــتگذاری های  ــه سیاس ــه در عرص ــم ک داری
ــام  اجتماعــی هــم می بایســت موضــوع ادغ

ــرد. ــرار گی ــرلوحه ق ــی را س اجتماع
جهانــی  فدراســیون  اخــالق  کمیســر 
ایــن  گفــت:  اجتماعــی  مــددکاران 
نامگــذاری بهانــه ای خواهــد بــود تــا بــه 
اهمیــت ادغــام اجتماعــی نــه طــرد افــراد در 
ــتگذاری های  ــای سیاس ــه، در حوزه ه جامع
کالن و برنامــه ریــزی هــای ملــی و محلــی 
ــرد و مــددکاران  توجــه بیشــتر صــورت گی
در  پژوهشــگران  و  اســاتید  اجتماعــی، 
ــوم  ــانی، عل ــوم انس ــف عل ــای مختل حوزه ه
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اجتماعــی، توانبخشــی، کــودکان، ســالمندی و.. راه هــای نهادینــه 
شــدن و عملــی شــدن ایــن رویکــرد را در ســازمان های مختلــف 

ــد. ــه کنن ــود را ارائ ــنهادات خ ــی و پیش بررس

* تحقق عملی ادغام اجتماعی،  توانمند 
سازی جامعه است

در ادامــه ولــی اســماعیلی ، رییــس کمیســیون اجتماعــی 
مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در ابتــدا خدمــت همــه 
میهمانــان داخلــی و خارجــی) بویــژه دبیــرکل فدراســیون 

ــی  ــن جهان ــس انجم ــی، ریی ــددکاران اجتماع ــی م جهان
دانشــگاه هــای مــددکاری اجتماعــی، رییــس منطقــه آســیا- 

اقیانوســیه فدراســیون جهانی (، اســاتید، سیاســتگذاران اجتماعی، 
پیشکســوتان، مــددکاران اجتماعــی، مســوولین ،کارشناســان، 

دانشــجویان فــرا رســیدن روز ملــی مــددکاری اجتماعــی کــه 
مصــادف بــا روز والدت بــزرگ مــددکار عالــم اســالم حضــرت 
علــی)ع( اســت را، تبریــك مــی گویــم. همینطــور روز جهانــی 
ــه  ــم ب ــره ه ــن کنگ ــزاری ای ــه برگ ــی را ک ــددکاری اجتماع م

مناســبت فــرا رســیدن ایــن دو مناســبت اســت.
ــی  ــان کنون ــته در جه ــه زیس ــرد: تجرب ــان ک ــماعیلی خاطرنش اس
نشــان مــی دهــد کــه شــاهد افزایــش مســایل و مشــکالت 
اجتماعــی هســتیم کــه همیــن شــرایط زمینــه را بــرای بهــره گیری 
از ظرفیــت متخصصیــن مختلــف از جملــه مــددکاران اجتماعــی 

و همینطــور ضــرورت بازنگــری در سیاســتگذاری هــای 
اجتماعــی را بیــش از پیــش فراهــم کــرده اســت.

رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســالمی 
در پایــان بیــان داشــت: برایــن بــاور هســتم کــه تصویــب 
قانــون تشــکیل ســازمان نظــام مــددکاری اجتماعــی کــه 
االن هــم در مجلــس طــرح شــده و کمیســیون اجتماعــی 
هــم کمیســیون اصلــی رســیدگی کننــده بــه ایــن طــرح 
هســت مــی توانــد نقــش مــددکاران اجتماعــی را افزایش 
ــه عنــوان رییــس ایــن کمیســیون درکنــار  دهــد و مــن ب
ــم درکمیســیون و مجلــس حمایــت مــی  ســایر همکاران
ــق  ــه ح ــاز ب ــی و نی ــم و اساس ــاق مه ــن اتف ــا ای ــم ت کنی
ــی  ــس عمل ــن مجل ــی در ای ــددکاری اجتماع ــه م جامع

شــود.

ــه هــای  * مشــارکت مــردم؛ یکــی از مقول
اصلــی پلیــس

و  اجتماعــی  فرهنگــی  معــاون   – حاجیــان  ســردار 
ســخنگوی ناجــا در ادامــه همایــش اظهــار داشــت:

اکنــون در یــك هــزار و 10 کالنتــری کشــور دایــره 
ایجــاده  اجتماعــی  مــددکاری  و  اجتماعــی  مشــاوره 
کرده ایــم و امــروز پلیــس در الیــه هــای کوچــك 
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اجتماعــی در بطــن و متــن زندگــی مــردم حضــور موثــر دارد و 
در کالنتــری و پاســگاهها بــه مــا کمــك مــی کنــد بــا مــردم در 

ــم. ــه دهی ــاوره ارای ــردم مش ــه م ــیم و ب ــتقیم باش ــاس مس تم
وی اظهــار داشــت: در مراکــز اســتانی 50 مرکــز مشــاوره 
تحصیلــی ، ازدواج و خانوادگــی ورود کــرده انــد و در ایــن 
مراکــز از روانشناســان خبــره اســتفاده مــی کنیــم تــا بــا ایــن نــگاه 
ــاه گذشــته 700  ــم کــه در 10 م ــه دســت بیاوری ــی ب ــج مثبت نتای
هــزار پرونــده ارجــاع شــده کــه بــا حــدود رشــد یك درصــد 72 
درصــد پرونده هــا بــا حضــور پلیــس بــه سیســتم قضایــی ارجــاع 
ــتفاده  ــوع اس ــن موض ــر از ای ــورهای دیگ ــر کش ــد و اگ داده نش

ــه بحــث موضوعــات اجتماعــی کمــك کــرده انــد. کننــد ب
معــاون فرهنگــی اجتماعــی و ســخنگوی ناجــا گفــت: احتــرام به 
فرهنــگ هــا و قومیــت هــای مختلف و بســت و زمینه مشــارکت 
مــردم یکــی از مقولــه هــای اصلــی پلیــس اســت چــون امنیــت 
ــت  ــرای امنی ــی شــود کــه از کلمــه اســتقرار ب ــدار م ــی پای زمان

اســتفاده کنیــم و امنیــت را مردمــی کنیــم.

* موضوع ادغام اجتماعی با ۲ معنا پیش می آید
وی در ادامــه اظهــار داشــت: از همــه عزیزانــی کــه ایــن 
کنفرانــس را دارای ارزش بیــن المللــی و جهانــی اســت را فراهم 
ــت  ــم و امنی ــم نظ ــاد داری ــم و اعتق ــی کن ــکر م ــد تش ــرده ان ک
ــه  ــر جامع ــرد و اگــر ه ــی گی ــرار م ــای توســعه ق اجتماعــی مبن

ــا همگرایــی و انســجام اجتماعــی نظــم اجتماعــی را در  ب
کشــور حکمفرمــا کنــد مــی توانــد بــه توســعه اقتصــادی، 

ــد. ــك کن ــی کم ــم جهان ــی و نظ ــی و اجتماع فرهنگ
ــه  ــاز ب ــی نی ــم جهان ــه نظ ــیدن ب ــرای رس ــه داد: ب وی ادام
همــکاری جهانــی داریــم و ســازمان هــا و نهادهــای 
مختلــف کارکردهــای خودشــان را بایــد انجــام دهنــد و 
افــراد جامعــه هــم قانونمنــد باشــند تــا در حــوزه اجتماعــی 
ــا  ــه پوی ــك جامع ــا ی ــم ت ــم کنی ــن را فراه ــات ای موجب
ــت  ــای امنی ــاخت ه ــد و زیرس ــه رخ ده ــطح جامع در س

ــرد. ــکل گی ــی ش اجتماع

* وابستگی به مواد؛ یکی از چهار بحران 
اجتماعی

محمــد جمالــو، معــاون کاهش تقاضا و توســعه مشــارکت 
هــای مردمــی ســتاد مبــارزه بــا موادمخــدر ریاســت 
ــود  ــی در بهب ــام اجتماع ــت ادغ ــاره اهمی ــوری درب جمه
ــزوذ:  ــدر اف ــدگان موادمخ ــرف کنن ــو مص ــی س و بازتوان
ــت  ــت بازگش ــه اهمی ــوب ب ــارج از چارچ ــی خ ــا نگاه ت
معتــادان بهبــود یافتــه بــه فعالیــت هــای اجتماعــی نداشــته 

ــده نمــی شــود. ــت آن دی باشــیم، اهمی
ــاد را  ــروز اعتی ــد علــل و عوامــل ب وی اظهــار داشــت: بای
از منظــر جامعــه شناســی مــورد توجــه قــرار دهیــم و مــی 
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ــی  ــان و بازتوان ــد درم ــوده فراین ــه مفق ــه حلق ــت ک ــوان گف ت
افــراد معتــاد بــه مــواد و بازگشــت بــه فعالیــت هــای اجتماعــی 

نیازمنــد یــك پدیــده جامعــه شــناختی اســت کــه در ســتاد 
مبــازره بــا مــواد مخــدر بــه آن پرداختــه ایــم.

ــك  ــوان ی ــه عن ــواد را ب ــرف م ــر مص ــت: اگ وی گف
ناهنجــاری بــزرگ از منظــر کنتــرل اجتماعــی بررســی 
کنیــم، هرچقــدر پیونــد دهنــده هــای فــرد بــه اجتمــاع 
ــری  ــراوان ت ــا مشــکالت ف ــرد ب ــر شــود، ف ــف ت ضعی

روبــرو خواهــد شــد کــه عواملــی ماننــد پیوســت 
و وابســتگی بــه دیگــران، تعهــد اجتماعــی و کســب 

ــاور در  ــل ب ــن عام ــب و همچنی ــادی مناس ــت اقتص وضعی
ــتند. ــذار هس ــیار اثرگ ــه بس ــه جامع ــرد ب ــت ف بازگش

* طرح یاریگران زندگی از ۹۷ تا حاال
ــه از  ــی ک ــران زندگ ــرح یاریگ ــزود: ط ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ســال 1397 در حــال اجراســت بدنبــال اســتفاده بهتــر از ظرفیت 

هــای اجتماعــی در حــوزه پیشــگیری از مــواد مخــدر اســت.
وی در ادامــه گفــت: بایــد فراینــد جدیــد در پیشــگیری از 
ــن  ــی در ای ــران زندگ ــرح یاریگ ــه ط ــد ک ــر باش ــاد مدنظ اعتی
راســتا نقــش اثربخشــی را ایفــا کــرده اســت کــه در ایــن 
طــرح بازیگــران و افــراد مشــهور در جامعــه بــه عنــوان ســفیران 
ایــن حضــور دارنــد و البتــه در ایــن طــرح همچنــان بــه دنبــال 

ــتیم. ــازی هس ــت س ظرفی

ــر  ــی ب ــداد مبتن ــه ام ــددکاری کمیت ــام م * نظ
ــت ــام اس اس

 حســین خدرویســی معــاون حمایــت و ســالمت کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( در ادامــه همایــش افــزود: در کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی)ره( نظــام مــددکاری مبتنــی بــر دیــن مبین اســالم 

و توانمنــد کــردن افــراد و زندگــی شــرافتمندانه آنهــا اســت.
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــت و ســالمت کمیت ــاون حمای مع
گفــت: پیشــروان و پایــه گــذاران مــددکاری اســالمی و 
حمایــت از فقــرا، انبیــا و امامــان اســالم بــوده انــد کــه امــام علی 

ــت. ــه اس ــب گرفت ــی لق ــددکاری اجتماع ــن م )ع( بزرگتری
ــراد آســیب  ــواده آنهــا و اف ــدان و خان ــا فرزن ــزود: کار ب وی اف

دیــده و ســالمندان عزیــز بســیار ســخت اســت و بــا توجــه به 
شــرایط و تعریــف فقــر، شــرایط کار بــرای مــددکاران نیــز 

بســیار پیچیــده شــده اســت.

* فعالیت مددکاران کار کردن در راستای 
سامت اجتماعی افراد است

وی تصریــح کــرد: امــروزه فعالیــت مــددکاران کار کــردن 
ــراد اســت و مــددکاران  در راســتای ســالمت اجتماعــی اف
ــال  ــه بدنب ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــك ب ــوزه کم ــال در ح فع
آســیب، نیازمنــد کمــك رســانی هســتند و دیگــر افــرادی 
کــه در قالــب پیشــگیری نیازمنــد یــاری رســانی مــددکاران 

هســتند.

* نیازمند ارزیابی درست از وضعیت موجود 
در جامعه هستیم.

علــی انتظــاری ، رییــس دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه 
ــام  ــوان ادغ ــا عن ــود ب ــخنرانی خ ــی در س ــه طباطبای عالم
اجتماعــی و همبســتگی اجتماعــی افــزود: برخــی واقعیــت 
هــا نشــان از عــدم موفقیــت مــا در کشــور در حــوزه کنتــرل 

و پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی دارد.
عالمــه  دانشــگاه  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده  رییــس 
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طباطبایــی گفــت: بایــد ارزیابــی درســتی از وضعیــت موجــود در 
ــیم. ــته باش ــور داش ــی در کش ــای اجتماع ــیب ه ــوزه آس ح

ــی  ــه ط ــت ک ــدی اس ــی فراین ــام اجتماع ــرد: ادغ ــه ک وی اضاف
ــای  ــری ه ــم گی ــد تصمی ــف در اجتمــاع در فراین ــراد مختل آن اف

جامعــه  بــا  مرتبــط  مشــارکت دارنــد.مختلــف 

ــون  ــای گوناگ ــه ه ــف در عرص ــات مختل ــه داد: اتفاق وی ادام
ــای  ــیب ه ــوزه آس ــود در ح ــه در کار خ ــد ک ــی ده ــان م نش
اجتماعــی موفــق نبــوده ایــم. یکــی از مهم تریــن اشــتباهات 
ــه  ــت ک ــناختی اس ــری و روانش ــی نگ ــر جزی ــی ب ــرد مبتن رویک
ــه  ــی ک ــود دارد، زمان ــه وج ــف در جامع ــای مختل ــه ه مواجه
ــوم اجتماعــی ضعیــف باشــد، کاری در خصــوص  گفتمــان عل

جریــان هــای اجتماعــی موجــود در جامعــه صورت ایــم.
ــی  ــه طباطبای ــوم اجتماعــی دانشــگاه عالم ــس دانشــکده عل رئی
تصریــح کــرد: اینکــه رخدادهــای بــزرگ اجتماعــی کــه منجــر 
بــه آســیب هــای اجتماعــی شــود را در نظــر نگیریــم و بعــد از آن 

بدنبــال ادغــام اجتماعــی باشــیم، درســت نیســت.

* تصمیــم گیــری هــای نادرســت در خصــوص 
الگوهــای مردمــی

انتظــاری بیــان داشــت: در شــرایط امــروز کــه ناشــی از تصمیــم 

ــی  ــای مردم ــوص الگوه ــت در خص ــای نادرس ــری ه گی
ــای شــبه  ــه ه ــا روی ــه ای ب ــری جامع ــه شــکل گی منجــر ب
ــه هــا  مــدرن شــده اســت. سیســتم مدیریــت شــهری محل
را تبدیــل بــه محلــه هــای اختصاصــی بــرای اغنیــا و فقــرا 
ــه  ــام در جامع ــال ادغ ــال بدنب ــت و ح ــرده اس ــل ک تبدی

هســتیم.
وی گفــت: بایــد از رویکــرد روانشــناختی صــرف بــه 
هژمونــی کــردن علــوم اجتماعــی حرکــت کنیــم و مردمی 
کــردن مهــم تریــن اســتراتژی در ایــن حــوزه اســت کــه 
زمینــه هــای آن در فرهنــگ مــا وجــود داشــته اســت و 
از طــرف دیگــر بایــد بــا الگوهــای شــبه مــدرن مقابله 

کنیــم و بــه آنهــا توجــه خــاص داشــته باشــیم.
وی اضافــه کــرد: بایــد محلــه هــای متشــکل از اقشــار 
مختلــف را احیــا کنیــم و در ایــن حــوزه مــی بایســت 

ــم برگردیم. ــه قدی ب

نیازمنــد  اعتیــاد  تــرک  * روش هــای 
جــدی بازنگــری 

حســین دژاکام ، مدیرعامــل کنگــره ۶0 دربــاره ادغــام 
اجتماعــی و طــرد افــراد از جامعــه افــزود: مــا بــه دنبــال ایــن 
هســتیم در چــه شــرایط و زمینــه ای می تــوان معتــادان را از 
جامعــه طــرد نکــرد و در مقابــل شــرایط جــذب آنهــا را در 

جامعــه فراهــم کــرد.
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مدیرعامــل کنگــره ۶0 گفــت: مشــکلی کــه در مســاله اعتیــاد 
وجــود دارد ایــن اســت کــه درمــان در ایــن حــوزه در ســطح 

جهــان در مســیر درســتی قــرار نــدارد.
وی بیــان کــرد: مــا در قالــب رونــد درمانــی معتــادان بــه هیــچ 
عنــوان مشــکل مالــی و کاریابــی بــرای افــراد نداریــم و اگــر به 
دنبــال درمــان درســت باشــیم، بســیاری از مشــکالت مرتبــط با 
خروجــی کار تــرک اعتیــاد و بازگشــت افــراد بــه جامعــه قابل 

حــل اســت.
مدیرعامــل کنگــره ۶0 معتقــد اســت کــه بایــد افــراد در جریان 
ــه  ــا را ب ــوان آنه ــا بت ــد ت ــرار گیرن ــازی ق ــورد بازس ــان، م درم

جامعــه برگردانــد.

“ســرمایه  افزایــش  الزامــات  و  زمینه هــا   *
جامعــه در  اجتماعــی” 

رضــا صفــری شــالی، رئیــس انجمــن علمــی رفــاه اجتماعــی 
ایــران دربــاره ادغــام و ســرمایه اجتماعــی بــه تبییــن رابطــه بیــن 
دو متغیر»ادغــام اجتماعــی« و »ســرمایه اجتماعــی« پرداخــت و 
اظهــار کــرد: ادغــام اجتماعــی بــه معنــای جــذب، جلوگیــری 
از طــرد و یکــی از بندهــای اساســی حقــوق شــهروندی اســت. 
ــی  ــت از حقوق ــور اس ــك کش ــهروند ی ــه ش ــخصی ک ــر ش ه
ــی  ــه دسترس ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه ازجمل ــت ک ــوردار اس برخ

ــع اشــاره کــرد. ــه فرصت هــا و مناب ــر ب براب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــی ای ــاه اجتماع ــی رف ــن علم ــس انجم رئی

اینکــه بایــد در هــر جامعــه و هرکــدام از سیاســتمداران، 
نهادهــا و ســازمان ها در برنامه ریــزی اجتماعــی مبحــث ادغــام 
ــا و  ــر برنامه ه ــت: اگ ــند گف ــته باش ــر داش ــی را مدنظ اجتماع
سیاســت ها سمت وســوی ادغــام اجتماعــی داشــته باشــد 

ــد. ــت کن ــی را تقوی ــرمایه اجتماع ــد س می توان
ــاره  ــت اش ــه عدال ــه مقول ــد ب ــر بای ــه دیگ ــزود: از زاوی وی اف
کــرد. اگــر قوانیــن اساســی اکثــر کشــورها را مــرور کنیــم بــر 

ــد. ــد کرده ان ــی تأکی ــت اجتماع عدال

حضــور  بــدون  »ســوگواری«  آســیب   *
کرونــا ایــام  در  دوســتان 

روزبــه کردونــی ، مدیــر عامــل موسســه عالــی پژوهــش 
ــا  ــر و ب ــال اخی ــی دو س ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــن اجتماع تامی
ــد ســوگ  ــی کــه بای ــا در حال ــد 19 خانواده ه ــی کووی پاندم
از دســت دادن عزیــزان را تحمــل می کردنــد، امــکان همدلــی 
و دریافــت همــدردی دیگــران را نداشــتند، اظهــار کــرد: عــدم 
امــکان ســوگواری در کنــار دوســتان تاثیــرات و آســیب های 
روحــی را ایجــاد کــرده و بــه نظــر می رســد حــوزه مــددکاری 
اجتماعــی توجــه بــه ایــن امــر را پــس از کرونــا باید در دســتور 

کار قــرار دهــد.
مدیــر عامــل موسســه عالــی پژوهــش تامیــن اجتماعــی گفت: 
مهم تریــن مســئولیت مــددکاری اجتماعی و فعــاالن اجتماعی 
بایــد در تعامــل بــا معقوالتــی نظیــر خیــر همگانی و مســئولیت 
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اجتماعــی باشــد تــا بتواننــد نقــش آفرینــی خــود را متناســب و 
ــه  ــا تغییــرات پارادایمــی و رویکــردی و اجتماعــی ب همزمــان ب

ویــژه پــس از اثــر گــذاری اجتماعــی کرونــا پیــش ببرنــد.
وی بــا اشــاره بــه مطالعــات انجــام شــده در زمینــه پاندمــی 

کوویــد 19، تصریــح کــرد: مطالعــات مــورد اجماعــی 
ــوک  ــه ش ــا س ــد کرون ــان می ده ــه نش ــود دارد ک وج
در حــوزه ســالمت، اجتماعــی _اقتصــادی و سیاســت 
ــرار  ــر ق ــت و اگ ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــذاری در جه گ

و  گفتمــان  اجتماعــی  مــددکاری  بحــث  در  باشــد 
ــیم  ــته باش ــر داش ــد نظ ــذاری را م ــت گ ــرد و سیاس رویک

بایــد بــه ســوالی مهــم جــواب دهیــم کــه در حــوزه مــددکار 
اجتماعــی در دوره پســا کرونــا و حیــن کرونــا چــه نقــش آفرینی 

تاریخــی بایــد اتفــاق بیافتــد؟.
ــددکار اجتماعــی کســی اســت  ــد اســت کــه م ــی معتق کردون
کــه شــناخت دقیــق از نیازمندی هــای جامعــه هــدف خــود دارد 
ــر  ــا ب ــد ت ــك می کن ــراد کم ــه اف ــخصی ب ــای ش ــا مهارت ه و ب

مشــکالت فائــق آینــد.
ــا و  ــم و سیاســت گذاری ه ــام مفاهی ــه داد: در تم ــی ادام کردون
رویکردهــای خــود بایــد بــه قبــل و بعــد شــیوع اپیدمــی کرونــا 
توجــه کــرد و دانســت کــه مــا بــه عنــوان فعــاالن اجتماعــی ایــن 
ــوزه  ــود در ح ــای خ ــی در رویکرده ــه تفاوت ــد چ ــه، بای عرص

اندیشــه ای، سیاســت گــذاری و اجرایــی قائــل شــویم.
ــنی از  ــبه روش ــر ش ــر تصوی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
اثــرات کرونــا بــر حوزه هــای اقتصــادی و ســالمت وجــود 
دارد و ایــن تصویــر بــه مــا قابلیــت برنامه ریــزی می دهــد، 
افــزود: از ایــن جهــت مهــم اســت کــه در حوزه هــای حمایــت 
اجتماعــی و مــددکاری اجتماعــی کــه معطــوف بــه خدمــت بــه 
ــرات  ــن تاثی ــت، آخری ــار اس ــن اقش ــن و نیازمندتری ضعیف تری
ــردم  ــم نیازمندی هــای روز م اجتماعــی را لحــاظ کــرده و بدانی

ــت. ــرده اس ــی ک ــه تغییرات ــا چ در آن حوزه ه

* وخیــم شــدن »خشــونت علیــه زنــان« در 
ــا ــی کرون پاندم

ــره انجمــن جامعه شناســی  ــات مدی ــا ،عضــو هی شــیرین احمدنی
ایــران بــا بیــان اینکــه پاندمــی کوویــد 19 منجــر شــد خشــونت 

ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــدا کن ــری پی ــرایط وخیم ت ــان ش ــه زن علی
ــا پاندمــی دیگــری تحــت  ــا ب پیــش از بــروز پاندمــی کرون
ــتیم  ــر و کار داش ــان س ــه زن ــونت علی ــی خش ــوان پاندم عن
ــان  ــر در جه ــون زن و دخت ــه 250 میلی ــك ب ــه نزدی چراک
از جانــب شــرکای زندگــی خــود مــورد آزار قــرار گرفتــه 

ــد. بودن
عضــو هیــات مدیــره انجمــن جامعه شناســی ایــران از 
تدویــن ســند راهنمــای پیشــگیری و مقابلــه بــا آزار جنســی 
ــن انجمــن  ــان توســط ای ــرای زن ــط هــای علمــی ب در محی

ــر داد. خب
ــی  ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــه شناس ــیار جامع ــن دانش ای
ــدت  ــی م ــابقه طوالن ــی س ــونت خانگ ــه خش ــان اینک ــا بی ب
دارد، ادامــه داد: بــا پاندمــی کویــد 19 خشــونت علیــه زنــان 
ــای  ــه نهاده ــت چراک ــرار گرف ــری ق ــم ت ــرایط وخی در ش
ــه  ــط دچــار ضعــف عملکــرد شــدند و دسترســی ب ذی رب
خدمــات نیــز بــرای ایــن زنــان دشــوار شــد. اگــر بــه زمینــه 
ــم  هــا و ریشــه ایــن مســاله توجــه داشــته باشــیم در می یابی
خشــونت علیــه زنــان محــدود بــه خشــونت خانگــی 
نمی شــود و زمینــه بــروز آن عرصــه خصوصــی و عمومــی 
نظیــر محــل تحصیــل و اشــتغال و معابــر و فضــای تــردد در 

ــود. ــامل می ش ــز ش ــهر را نی ش
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وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مطابــق بــا تحلیل هــای جامعــه 
اختــالالت  دچــار  همــواره  خشــونت گران  شــناختی 
روانشــناختی نیســتند و گاهی خشــونت گر از خشــونت تلقی 
رفتــاری متعــارف فرهنگــی دارد، توضیــح داد: بعضــا مــردان 
خشــونت گر خــود را خاطــی و متخلــف نســبت بــه ارزش هــا 
ــد.  ــز می پندارن ــه نی ــود را مردان ــار خ ــد و رفت ــی نمی کن تلق
در واقــع ایــن رفتــار طــی نســل ها تکــرار و تبدیــل بــه ســنت 
فرهنگــی شــده و شــاهد تــداوم ایــن خشــونت ها در عرصــه 
وســیع هســتیم. از ایــن رو فــرد خشــونت گر خــود را نیازمنــد 
تغییــر نمی دانــد چراکــه آموزشــی بــه او در ایــن زمینــه داده 

نشــده اســت.

* نقــش مــددکاران اجتماعــی در تربیــت 
ــاص ــودکان خ ک

در  اجتماعــی  مــددکاری  اســتاد  پوراصغریــان،  نــادر   
ســخنرانی خــود بــا عنــوان ادغــام اجتماعــی کــودکان و افراد 

ــی دارای  ــددکار اجتماع ــزود: م ــژه اف ــای وی ــا نیازه ب
نقــش جامعــه شــناس کاربــردی، مربــی و معلــم اســت 
کــه در حــوزه آمــوزش توانبخشــی و ارزیابــی اولیــه و 

ــد بســیار اثرگــذار باشــد. خروجــی مــی توان
اســتاد مــددکاری اجتماعــی گفــت: در قانــون حقــوق 
افــراد ویــژه بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و نقــش 
مــددکاران در تربیــت کــودکان خاص بســیار بااهمیت 

دیــده شــده اســت.
ایــن اســتاد مــددکاری اجتماعــی تصریــح کــرد: 
مــددکاری بــه عنــوان یــك تخصــص و مهــارت 

ــودک  ــای ک ــت ه ــا و محدودی ــی ه ــت. توانای ــرح اس مط
ــا  ــط او ب ــرد و رواب ــرار گی ــورد بررســی ق ــد م اســتثنایی بای
ــری از روش  ــا بهــره گی ــده شــود و ب ــد دی ــز بای دیگــران نی
هــای مختلــف کــودک بایــد بــه عنــوان فــردی مطالبــه گــر 

ــد. ــته باش ــت داش ــه فعالی در جامع
وی اظهــار داشــت: کــودک اســتثنایی بایــد بتوانــد در 
ــت در  ــتغال و عضوی ــب و کار و اش ــن، کس ــناخت قوانی ش
انجمــن هــا ســهم نقــش داشــته و در جامعــه حضــور داشــته 

باشــد.

ــی  ــای محل ــا و ظرفیت ه ــه بودجه ه ــکا ب * ات
در اجــرای طرح هــای ادغــام اجتماعــی موثــر 

است
ــم  ــگاه حکی ــی دانش ــات علم ــو هی ــی ، عض ــی طالب محمدعل
ــاره اهمیــت ادغــام اجتماعــی در ســکونت گاه  ســبزواری درب
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــهری اف ــی ش ــمی و بازآفرین ــای غیررس ه
مطالعــات وســیع، در همــه شــاخص هــا نشــانگر توســعه یافتگی 
مناطــق حاشــیه ای و غیررســمی شــهری در زمینه هــای مختلفی 

اســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه حکیــم ســبزواری گفــت: 
تجربیــات نشــان داده اســت کــه اتــکا بــه بودجــه هــا، ظرفیت ها 
و داشــته هــای محلــی در اجــرای طــرح هــای مرتبــط بــا ادغــام 
اجتماعــی بســیار اثرگــذار خواهــد بود. ادغــام ســازی اجتماعی 
ــد مجــدد بخشــی از پیکــره  ســکونتگاه هــای غیررســمی پیون

شــهر هــا اســت.

وی اظهــار داشــت: در گذشــته فقــرا و اغنیــا در کنــار هم زندگی 
مــی کردنــد کــه عوامــل متعــددی باعــث جداســازی آنهــا شــده 
اســت. ادغــام اجتماعــی در قلــب عبــارات مختلفــی مطرح شــده 
ــد خشــونت هــای اجتماعــی  ــی مانن ــل آن واژه های کــه در مقاب
و قشــربندی قــرار دارد و نتیجــه ادغــام اجتماعــی فرصــت هــای 
یکســان، افزایــش کیفیــت زندگــی و بســیاری از مواهــب دیگــر 

اســت کــه نکتــه اصلــی افزایــش کیفیــت زندگــی اســت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه حکیــم ســبزواری تصریــح کــرد: 
انجمــن مــددکاران ایــران در برنامــه چهــارم ورود بســیاری 
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موثــری داشــته اســت و شــاید یکــی از دالیلــی کــه 25 
درصــد شــاخص هــای کیفیــت زندگــی در ایــن برنامــه دیده 
شــده، همــان حضــور اســت. در ســالهای گذشــته تعــداد 10 
ــاالی 100 هزارنفــر در ســبزوار  ــا جمعیــت ب محلــه جدیــد ب
ــه انجمــن  ــا حضــور فعاالن ــر مبنــای بازآفرینــی شــهری و ب ب

ــت. ــران صــورت گرف ــددکاری ای م

* افزایش مشارکت اجتماعی افراد
 فردیــن علیپــور، عضــو گــروه مــددکاری اجتماعی دانشــگاه 
علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی دربــاره اهمیــت 
توانبخشــی اجتماعــی در مــددکاری اجتماعــی افــزود: به نظر 

ــا مفهــوم همبســتگی  ــدواژه هــا ب مــی رســد کــه بســیاری از ایــن کلی
ــد. اجتماعــی نزدیکــی دارن

عضــو گــروه مــددکاری اجتماعــی دانشــگاه علــوم توانبخشــی و 
ســالمت اجتماعــی گفــت: مــددکاری اجتماعــی در قالــب یك رشــته 
دانشــگاهی بدنبــال توســعه و پیوســتگی اجتماعــی اســت کــه یکــی از 

مهــم تریــن اصــول آن توانمندســازی اجتماعــی اســت.
ــه  ــراد و دسترســی ب ــت اف ــر هوی ــن حــوزه ب وی اظهــار داشــت: در ای
ــاع  ــراد در اجتم ــارکت اف ــوص مش ــن در خص ــا و همچنی ــت ه فرص
تاکیــد ویــژه وجــود دارد و بایــد در قالــب توانایــی هــا، فرصــت هــا و 
هویــت افــراد در حــوزه توانبخشــی افــراد در جامعــه موردنظــر گرفتــه 

شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: درتوانبخشــی اجتماعــی بــر کارکردهــای 
ــت.هدف  ــده اس ــد ش ــه تاکی ــه جامع ــراد ب ــت اف ــی و بازگش اجتماع

ــت. ــراد اس ــی اف ــارکت اجتماع ــش مش ــا افزای ــی در اینج اصل
علیپــور گفــت: مــددکاری اجتماعــی و توانبخشــی اجتماعــی در حوزه 
ادغــام اجتماعــی فعالیــت دارنــد و مشــارکت هــدف در ایــن حــوزه هــا 
دیــده مــی شــود. سیســتمی بــرای ارائــه خدمــات توانبخشــی اجتماعــی 

یکــی از مشــکالت ایــن حــوزه اســت و پــس از هــر 
حادثــه و بحــران

*بــرای توجــه همزمــان بــه مکانیزم های 
طــرد کننــده و ادغــام کننده

 ســتار پرویــن، عضــو هیــات علمــی گــروه مــددکاری 
ــخنرانی  ــی در س ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش اجتماع
خــود بــا موضــوع کارکردهــای ادغــام اجتماعــی 
ــه  ــومی ب ــع س ــزود: ضل ــی اف ــددکاری اجتماع در م
نــام طــرد اجتماعــی در کنــار دو مفهــوم ادغــام و 
ــه  ــی ک ــود دارد. زمان ــز وج ــی نی ــددکاری اجتماع م
صحبــت از ادغــام اجتماعــی مــی شــود بایــد بــه 
ــه  ــده توج ــام کنن ــده و ادغ ــرد کنن ــای ط ــزم ه مکانی

ــیم. ــته باش ــان داش همزم
عــادل بخشــی بیــن نیازهــای روانــی اجتماعــی کوتــاه 

و بلندمــدت نیــز دچــار چالــش هســتیم.
ــی  ــددکاری اجتماع ــروه م ــی گ ــات علم ــو هی عض
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی گفــت: مفهــوم طــرد 
اجتماعــی و مکانیــزم هــای کالن کمــك کننــده 
جامعــه مــورد مطالعــه قــرار گیــرد تــا در حــوزه ادغــام 

ــود. ــل ش ــی حاص ــی موفقیت اجتماع

* مشــاهده ریشه مســائل در ســاختارهای 
جامعه کان 

ــی، حضــور  وی خاطرنشــان کــرد: مباحــث جغرافیای
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انســانها در فعالیــت هــای عــادی جامعــه و محرومیــت 
ــت هــا و مخاطــرات برخــی گــروه  ــن فعالی آنهــا در ای
هــا در خصــوص طــرد اجتماعــی در ایــن حــوزه بایــد 

موردنظــر باشــد.

ــددکاری  ــی م ــرد: وقت ــح ک ــن تصری پروی
ــد  ــا بای ــد، حتم ــث باش ــی موردبح اجتماع
ــه  ــاختارهای کان جامع ــائل در س ــه مس ریش

ــود. ــده ش دی

ــای  ــرورت ه ــی؛ از ض ــاط اجتماع * نش
توســعه و ممتــاز بــرای توســعه و زندگــی 

ــهری ــای ش پوی
اصغــر مهاجــری، عضــو هیــات علمــی دانشــکده علــوم 
اجتماعــی دانشــگاه آزاد تهــران مرکــزی دربــاره ادغــام 
ــی  ــاط اجتماع ــش نش ــش آن در افزای ــی و نق اجتماع
افــزود: وضعیــت مناســبی در شــهر هــا در حــوزه نشــاط 
ــهر  ــق ش ــی از مناط ــدارد و در برخ ــود ن ــی وج اجتماع
تهــران ایــن شــاخص نزدیــك بــه عــدد یــك یــا صفــر 
ــا شــرایط اســتاندارد، نشــاط  اســت کــه ایــن تناقــض ب

اجتماعــی را رضایــت بخــش نشــان نمــی دهــد.
عضــو هیــات علمی دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه 
آزاد تهــران مرکــزی گفــت: حــال ادغــام اجتماعــی که 
ــال  ــت آن ح ــه تبعی ــت ، ب ــوب نیس ــا خ ــه م در جامع

نشــاط اجتماعــی نیــز خــوب نیســت.
عضــو هیــات علمی دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه 
آزاد تهــران مرکــزی بیــان داشــت: برنامه ریزان شــهری 
بــر ایــن نیســتند کــه مشــارکت شــهروندان را در شــهر 
بیشــتر کننــد و در چنیــن شــرایطی نشــاط اجتماعــی از 
برخــی از محلــه هــا و برخــی شهرنشــینان دور می شــود.
ــن  ــی ای ــاط اجتماع ــاد نش ــکار ایج ــه داد: راه وی ادام
اســت کــه در فراینــد مشــارکت شــهری قــرار بگیریــم 
و برنامــه ریــزی و اجــرای مشــترک در واقــع نیــاز ایجاد 

ــکان  ــر اینصــورت ام نشــاط اجتماعــی در شــهرها اســت و در غی
ــدارد. ــد تهــران وجــود ن ادغــام در شــهری مانن

* زیسته کودکان کار غربت)کولی(
محمدحســن داودی، مدیرعامــل مدرســه صبــح رویــش نظــر خود 
ــودکان کار  ــته ک ــه زیس ــی و تجرب ــرد اجتماع ــوع ط ــا موض را ب
غربت)کولــی( در محلــه دروازه غــار اظهــار داشــت: غربــت هــا از 
ســالها از هندوســتان و پاکســتان بــه ســمت ایــران مهاجــرت کــرده 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــه م ــن مقال ــی در ای ــرد اجتماع ــد و ط ان

اســت.
ــه ریشــه یابی طــرد  ــا اشــاره ب مدیرعامــل مدرســه صبــح رویــش ب
اجتماعــی کــودکان کار در قالــب جامعــه غربــت گفــت: واقعیــت 
ایــن اســت کــه بچــه هــای غربــت بــه عنــوان کــودکان کار فاقــد 

هرگونــه مهارتــی هســتند.
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ــا موضــوع بســیار عجیبــی مواجــه  وی افــزود: در ایــن محلــه ب
شــدیم کــه بســیاری از افــراد ســاکن در ایــن محلــه نــگاه طــرد 
ــد و در راســتای ایــن تحقیــق  ــه افــراد غربــت دارن اجتماعــی ب
بدنبــال ریشــه هــای ایــن طــرد اجتماعــی بــوده ایــم کــه محقــق 

شــده اســت.
ــای  ــه ه ــه بچ ــت ک ــن اس ــت ای ــت: واقعی ــار داش داوودی اظه
غربــت بــه عنــوان کــودکان کار فاقــد هرگونــه مهارتی هســتند 
و ایــن طــرد اقتصــاد باعــث عــدم وجــود منابــع مالــی بــرای آنها 
اســت و طــرد اجتماعــی و شــکل گیــری کلونــی هــای درونــی 
بــرای ایــن افــراد، یکــی دیگــر از مشــکالت ایــن افراد و شــکل 
ــله  ــرد از سلس ــت و ط ــا اس ــرای آنه ــه ب ــزوا از جامع ــری ان گی
مراتــب قــدرت و شــغل یابــی و طــرد از خدمــات اساســی نیــز 

در خصــوص ایــن افــراد صــادق اســت.

* بــه دنبــال خــروج قربانیــان خشــونت خانگــی 
ــیم ــزوای اجتماعی باش از ان

منصــور فتحــی، عضــو هیــات علمــی گــروه مــددکاری 
ــا  ــود ب ــخنرانی خ ــی در س ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش اجتماع
موضــوع نقــش مــددکاران اجتماعــی در ادغــام اجتماعــی 
قربانیــان خشــونت خانگــی اظهــار داشــت: در زمینــه خشــونت 
خانگــی در کشــور آمــار رســمی وجــود نــدارد ولــی آمارهــای 
ــای  ــن ه ــا انجم ــی ب ــای تلفن ــاوره ه ــی و مش ــکی قانون پزش

ــی دارد. ــای خانگ ــونت ه ــان از رواج خش ــف نش مختل
ــی در  ــددکاران اجتماع ــت: م ــان داش ــگاه بی ــتاد دانش ــن اس ای
حــوزه خشــونت خانگــی دیــدگاه سیســتمی دارنــد و اقدامــات 
بســیاری در ایــن حــوزه بایــد صــورت گیــرد و ارتبــاط همدالنه 
ــد  ــز بای ــان نی ــای قربانی ــت و نیازه ــری اس ــکل گی ــد ش نیازمن

شناســایی و هدفگــذاری در راســتای کنتــرل باشــد.

ــرد  ــش ط ــه افزای ــد رو ب ــددکاران از رون * م
اجتماعــی پیشــگیری کننــد

ــددکاری  ــروه م ــی گ ــات علم ــو هی ــد، عض ــم قجاون کاظ
ــه  ــهر در ادام ــی ش ــالمی خمین ــگاه آزاد اس ــی دانش اجتماع
همایــش افــزود: حــدود نیــم قــرن اســت کــه طــرد اجتماعــی 
در حــوزه مــددکاری اجتماعــی ورود پیــدا کــرده اســت و در 
ســالهای اخیــر در کشــورما نیــز ایــن موضــوع مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.
عضــو هیــات علمــی گــروه مــددکاری اجتماعــی دانشــگاه 
کــه  اســت  الزم  گفــت:  شــهر  خمینــی  اســالمی  آزاد 
مــددکاران اجتماعــی بــا مداخــالت تاثیرگــذار از رونــد روبه 

ــد. ــگیری کنن ــی پیش ــرد اجتماع ــش ط افزای
وی اظهــار داشــت: گــروه هایــی ماننــد زنــان، فقــرا و گــروه 
هــای مختلــف در جامعــه حضــور کمرنــگ تــری پیــدا مــی 

کننــد و مفهــوم طــرد اجتماعــی را بیشــتر لمــس مــی کننــد.
وی بیــان کــرد: طــرد اجتماعی مــی تواند آثــار بســیاری را در 
جامعــه نشــان دهــد. طــرد اجتماعــی باعــث کاهش انســجام و 
همبســتگی اجتماعــی خواهــد شــد. دیگــر اینکــه ایــن رونــد 

مــی توانــد باعــث نابرابــری هــای اجتماعــی شــود.

* رسیدن به جامعه امن هدف اصلی مددکاری 
اجتماعی

طیبــه جعفــری رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعی ایران شــعبه 
خوزســتان نیــز در ایــن همایــش گفــت: هــدف اصلــی و مهــم 

مــددکاری اجتماعــی رســیدن بــه جامعــه امــن و پایــدار اســت.
وی تصریــح کــرد: در بحــث توانمندســازی افــراد آســیب دیده 
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مســائل و مشــکالت بســیاری وجــود 
دارد کــه بایــد همــه در ایــن زمینــه 

ــد. ــالش کنن ت
ــان  ــوارد بســیاری از زن ــه داد: م وی ادام
و مردانــی وجــود دارد کــه مرتکــب 
جــرم هایــی شــده و دوره محکومیــت را 
ــس از آن نتوانســته  ــا پ ــد ام ــده ان گذران
ــته  ــق داش ــور موف ــه حض ــد در جامع ان
باشــند و جامعــه آنهــا را نپذیرفتــه اســت.

ــراد را  ــه اف ــه اینگون ــژه ب ــه وی وی توج
بســیار مهــم و اساســی دانســت و گفــت: 

پذیرفتــن ایــن افــراد در جامعــه مــی توانــد در زندگی شــخصی 
ابــن اراد هــم تاثیــر مثبــت و موثــری داشــته باشــد.

* همه نهادها به ادغام اجتماعی توجه کنند
نــدا هاشــمی پــور رییــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی 
اســتان هرمــزگان نیــز در ایــن همایــش گفــت: همــه نهادهــای 
ــا  ــه ادغــام اجتماعــی توجــه داشــته باشــند ت ــد ب اجتماعــی بای

ــد. ــادی برگردن ــی ع ــه زندگ ــراد ب اف
وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان مثــال در افغانســتان ممکــن اســت 
افــرادی بــا چنیــن شــرایطی بــه دلیل یکســری شــرایط سیاســی، 
ــی  ــه م ــکل مواج ــا مش ــیر ب ــر مس ــی در ام ــادی و فرهنگ اقتص

شــوند کــه بایــد بــه آنهــا توجــه خــاص شــود.

* موارد اثرگذار در حوزه خودکشی چیست؟
ســارا نــوروزی مــددکار اجتماعــی حــوزه بهداشــت و درمــان 
در ســخنرانی خــود بــا موضــوع نقــش مــددکاری اجتماعــی در 
ادغــام اجتماعــی اقــدام کننــدگان به خودکشــی اظهار داشــت: 
ــام  ــی و ادغ ــن خودکش ــه بی ــد ک ــی گوی ــم م ــه دورکی نظری
اجتماعــی ارتبــاط وجــود دارد و هرانــدازه کــه پیونــد فــرد بــا 
دیگــران و جامعــه سســت شــود، احتمــال اقــدام بــه خودکشــی 

افزایــش مــی یابــد.
گفــت:  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  اجتماعــی  مــددکار 
خودکشــی یــك مســئله اجتماعــی اســت کــه در ایــران رونــد 
فزاینــده دارد و ســاالنه بیــش از 100 هــزار اقــدام بــه خودکشــی 

ــرد. ــی گی ــورت م ــور ص در کش
ــد  ــی توان ــز م ــی نی ــارهای اجتماع ــه فش ــه داد: البت وی ادام
ــددکاران  ــم آورد. م ــی را فراه ــه خودکش ــدام ب ــه اق زمین
ــد و در  ــی دارن ــات ضعیف ــوزه مطالع ــن ح ــی در ای اجتماع
حــوزه بهداشــت و درمــان ایــران در ســال گذشــته 21 هــزار 

ــد. ــه خودکشــی داشــته ان ــدام ب ــدام در خصــوص اق اق

* پیامد های طرد اجتماعی
محمدباقــر تــاج الدیــن، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد 
اســالمی تهــران مرکــز دربــاره پیامدهــای طــرد اجتماعی در 
جامعــه اظهــار داشــت: دومیــن پیامــد دیگــر محرومیــت از 
فرصــت هــای اجتماعــی ارزشــمند ماننــد تحصیل و کســب 
ــت  ــیاری از فرص ــی و بس ــای فرهنگ ــش ه و کار و کوش
هــای دیگــر اســت و امــکان دسترســی بــه آنهــا را نخواهنــد 

داشــت.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی تهــران مرکــز 
گفــت: اولیــن پیامــد طــرد اجتماعــی محرومیــت از حقــوق 
ــه  ــده در جامع ــن پدی ــدازه ای ــه هران ــت و ب ــهروندی اس ش
ــه  ــره شــمول دسترســی ب ــراد از دای ــن اف ــد ای گســترش یاب

ــد شــد. حقــوق شــهروندی خــارج خواهن
وی خاطرنشــان کــرد: پیامــد دیگــر در طــرد اجتماعــی از 
ــت و  ــراد اس ــی اف ــگاه اجتماع ــت و پای ــن منزل ــت رفت دس
منزلــت اجتماعــی اســت کــه یك جایــگاه مهم و ارزشــمند 

ــی دارد. ــراد درپ ــرای اف ب






