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صنعت ساختمان یکی از بخش های مهمی 
است که به شکل های مختلف با زندگی مردم 
جامعه ارتباط دارد. در شــرایط کنونی یکی از 
چالش های اصلی جامعه ما موضوع ســاخت 
مســکن و مســائلی اســت که با این موضوع 
ارتباط پیدا می کند. به همین دلیل اســتفاده 
از راهکارهــا و مفاهیمی که می تواند به ما در 
زمینه ارتقای کیفی وضعیت ساختمان سازی 

کمک کند ضروری به نظر می رسد.
به صورت کلی ساختمان ها را به سه نوع کلی 
اعم از ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری 
تقســیم بندی می کنند. هر کدام از این انوع 
ســاختمان نیز دارای ویژگی های خاص خود 
هستند.در چنین شرایطی مسئولیت اجتماعی 
مفهومی اســت که در ابعــاد مختلف صنعت 
ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.مفهومی 
که می تواند بر ساحت های مختلف ساختمان 
سازی تأثیرگذار باشد و از بسیاری از آسیب های 
احتمالی جلوگیری کند.مســئولیت اجتماعی 
در ســه جنبه در زمینه ساختمان سازی می 
تواند نقش موثری ایفا کند.نخست مسئولیت 
اجتماعی در مرحله ســاخت و ساز و در بین 
سازندگان ســاختمان ها موضوعیت دارد. این 
مرحله مهم ترین مرحله ایجاد یک ساختمان 
اســت و به همیــن دلیل اگر به مســئولیت 
اجتماعی به صورت دقیق توجه شود بسیاری 
از چالش های احتمالی ساختمان از بین خواهد 
رفت.سازندگان و کسانی که در مرحله ساخت 
و ساز مسکن نقش دارند باید نگاه مسئوالنه و 
دوراندیشــانه ای به ساختمان در حال ساخت 
داشــته باشند. این افراد باید این نکته را مورد 

نظر داشته باشــند که همه پیامدهای مثبت 
یا منفی یک ســاختمان در نهایت متوجه آنها 
خواهد شد. به همین دلیل باید با دوراندیشی 
همــه جوانب مختلف را در نظر بگیرند.در این 
مرحله ســازندگان ساختمان ها می بایست به 
همه پیامدهــای اقداماتی که انجام می دهند 
توجه کننــد و اگر گمان می کنند اقدامی که 
انجام می دهند در آینده می تواند پیامدهای 

مخربی به همراه داشــته باشــد باید از چنین 
اقدامی خودداری کننــد. نکته دیگری که در 
ایــن مرحله باید مورد توجه قــرار بگیرد این 
است که ساختمانی که امروز ساخته می شود 
باید از نظر کیفیت و امکانات به شکلی ساخته 
شــود که در ســال ها و یا دهه ها بعد نیز قابل 
استفاده باشــد و بتوان از آن استفاده کند. در 
نتیجه در این مرحله ســازندگان ساختمان ها 

 مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی
 حلقه ارتباطی بخش های مختلف حلقه ارتباطی بخش های مختلف

صنعت ساختمانصنعت ساختمان
سید رضا جمشیدی - مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و کنشگر اجتماعی
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باید با ظرافت و دوراندیشــی به موضوع نگاه 
کنند.به عنوان مثال سازندگان ساختمان ها 
می توانند شرایط خاصی را برای معلوالن در 
نظر بگیرند و یا بــا تمهیداتی که انجام می 
دهند در هدررفت انرژی صرفه جویی کرده و 
اجازه ندهند انرژی هدر برود.این اقدامات در 
راستای مسئولیت اجتماعی است که انجام 
می شــود و پیامدهای آن تا سال ها بعد نیز 

باقی می ماند.نکته دیگری که در این مرحله 
حائز اهمیت است انتخاب صحیح لوکیشین 
و بررسی های زیســت محیطی به خصوص 
تجاری،کارخانجــات  ســاختمان های  در 
صنعتی و ســازه های اداری و خدماتی است 
که باید مورد توجــه قرار بگیرد.موضوع دوم 
به ســاختمان هایی باز می گردد که ساخته 
شده و باید اقدامات الزم مانند مقاوم سازی را 

درباره آنها لحاظ کنند. در این زمینه باید تمهیدات 
الزم برای انواع چالش ها در زمینه ســاختمان مورد 
توجه قرار داشته باشد و نسبت به رفع چالش ها اقدام 
شود.در این زمینه نیز مسئولیت اجتماعی می تواند 
نقش کابردی داشــته باشد.در این مرحله می توان 
شرایط کیفی ساختمان ها را در راستای مسئولیت 
اجتماعی ارتقا داد و از تجهیزات کارآمدی که تولید 
می شود برای باال بردن کیفیت ساختمان ها استفاده 
کرد. نکته دیگری که در این مرحله باید مورد توجه 
قرار بگیرد آســیب شناســی وضعیت ساختمان و 
جلوگیری از آسیب هایی است که می تواند به کلیت 

ساختمان آسیب وارد کند.
موضــوع دیگری کــه در این زمینه وجــود دارد 
ساختمان های فرسوده است که حاکمیت،شهروندان 
و بنگاه های اقتصادی نسبت به آن مسئولیت اجتماعی 
دارند.در این زمینه شهروندان باید نسبت به مسائلی 
که می تواند زمینه احیا بافت فرسوده را فراهم کند 
احساس مسئولیت کنند و با نهادهای مرتبط همکاری 
کنند. از سوی دیگر حاکمیت و نهادهای حاکمیتی 
مانند شهرداری ها می توانند با تسهیل گری و فراهم 
کردن شرایط الزم برای احیای بافت فرسوده در این 
زمینه نقش خود را ایفا کنند. از مشخصات این بافت ها 
می توان به خصوصیاتی چون ریزدانگی بناها، عرض 
کم معابر، قدمت باالی ابنیه، غیر مقاوم بودن آن ها، 
متروکه شدن برخی از ساختمان ها، امکان جابجایی 
جمعیت و فعالیت ها، جایگزینی فعالیت های ناسازگار، 
توان مالی پایین ســاکنین و خدمات رسانی ضعیف 
اشــاره کرد.در چنین شــرایط مدیریت شهری می 
تواند با شناخت نیازها، تنگناها، توان ها و فرصت های 
احیای بافت فرســوده از طریق تشــریک مساعی و 
توانمندسازی ساکنین به ایجاد محیطی شایسته برای 
سکونت ساکنین محلی اقدام نماید. احیای بافت های 
فرسوده می تواند ارزش کالبدی را ارتقاء داده و رغبت 
شهروندان به سکونت در آن افزایش دهد.در نهایت نیز 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند در زمینه 
سازه هایی تاریخی و هویتی که از نظر ملی و فرهنگی 
برای ما دارای اهمیت است نقش خود را ایفا کنند و 
شرایط بازسازی آنها را فراهم کنند.بسیاری از این بناها 
قدمــت تاریخ و فرهنگی دارند و برای هویت جمعی 
یک جامعه دارای اهمیت هســتند. به همین دلیل 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود با حمایت هایی که انجام می 
دهند اجازه ندهند این بناها از بین برود و یا شرایط 

مرمت و بازسازی آنها را به وجود بیاورند. 



6
تابستان 1401

7
تابستان 1401

 فرمان رییس جمهور به شرکت  های دولتی  فرمان رییس جمهور به شرکت  های دولتی 
برای تعهد به انجام مسئولیت  های اجتماعیبرای تعهد به انجام مسئولیت  های اجتماعی

 رئیس جمهور متعهد بودن شــرکت های 
دولتی به انجام مســئولیت های اجتماعی را 
ضروری برشــمرد و گفت: البته شرکت های 
دولتی نمی توانند به بهانه انجام مسئولیت های 
خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت های 

هنگفت داشته باشند.
  آیت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیســی در 
جلسه هیأت دولت، با اشاره به انتشار گزارش 
نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شــرکت 
فــوالد مبارکه، تاکیــد کرد: دولــت، ایجاد 
شفافیت و نظارت بر شــرکت های دولتی را 
افزایش می دهد و خود را موظف می داند با 

هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.
رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صنعت، 
معــدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی 
در فوالد مبارکه در همان ابتدای شــروع به 
کارش، دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها 
در فوالد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند 
و به تخلفات آنهــا برابر ضوابط و مقررات در 

مراجع صالح رسیدگی شود.

آیــت اهلل رئیســی ســاماندهی وضــع 
شرکت های دولتی و اصالح شیوه انتصابات در 
هیات مدیره شرکت ها را یک ضرورت برشمرد 
و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر 
و تحول شرکت های زیرمجموعه خود نهایت 
دقت را در به کارگیری نیروی انســانی صالح، 
خبره و کارآمد داشــته باشــند تا بیت المال 

صیانت شود.
رئیس جمهور متعهد بودن شــرکت های 
دولتی به انجام مســئولیت های اجتماعی را 
ضروری برشــمرد و گفت: البته شرکت های 
دولتی نمی توانند به بهانه انجام مسئولیت های 
خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت های 

هنگفت داشته باشند.
آیت اهلل رئیســی به وزیر رفــاه ماموریت 
داد: ضمــن تشــکیل کمیتــه ای مرکب از 
وزارتخانه هــای مرتبــط در مــدت ۱۵ روز، 
آیین نامه ای بــه منظور نظام منــد کردن و 
شــفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت 
اجتماعــی این شــرکت ها، تدویــن و برای 

تصویب به دولت پیشنهاد دهد.رئیس جمهور 
در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به 
اقدامات دولت در یک سال گذشته برای بهبود 
وضعیت اقتصادی کشــور تاکید کرد: تبیین 
خدمــات دولت برای مردم و به ویژه نخبگان، 
موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد 

عمومی می شود.
آیــت اهلل رئیســی در بخش دیگــری از 
سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه 
در خصوص آخریــن اقدامات صورت گرفته 
برای رفع تحریم ها، از اقدامات این وزارتخانه و 
تیم مذاکره کننده کشورمان نیز قدردانی کرد 
و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق 

ملت کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس جمهور با بیان این که دولت مردمی 
تالش برای پیشــرفت کشور و رفع مشکالت 
را بــا قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این 
دولــت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی 
گره نزده و همه برنامه های توسعه ای کشور با 

جدیت پیگیری می شود./ایسنا
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حضور زنان در ورزشگاه و مسئولیت اجتماعیحضور زنان در ورزشگاه و مسئولیت اجتماعی

 پس از فــراز و نشــیب های زیادی که 
پیرامون حضور زنان در ورزشگاه ها صورت 
گرفت در نهایت زنان عالوه بر بازی های تیم 
ملی در بازی های داخلی نیز به ورزشــگاه 
رفتند تا برخی حساســیت هایی که نسبت 

به این موضوع وجود داشت از بین برود.
با این وجود حضور زنان در ورزشــگاه ها 
نقطه آغاز یک فرایند مسئولیت اجتماعی 
در ســطح جامعه خواهد بود و این موضوع 
نیاز به فرهنگ ســازی و آسیب شناسی از 

جنبه های مختلف دارد.
بــدون تردید مســئولیت اجتماعی می 
تواند در ابعاد مختلف این موضوع را تحت 
تأثیر قرار بدهد و به طی کردن این فرایند 

کمک کند.
به صورت کلی حضور زنان در ورزشگاه ها 
در سه ســطح خرد »کنشگری خود فرد«، 
میانی »فراهم بودن زیرساخت ها« و کالن 
به عنوان »برخورداری از حقوق شهروندی« 

قابل تبیین است.

هنگامــی که بــرای زن امکاناتی فراهم 
می شــود که در صحنه وسیع تری حضور 
پیــدا کند، به دنبال این امر افزایشــی در 
سطح درک و آگاهی فرد نیز ایجاد می شود 
و احســاس هویت شــخصیتی متناسب با 
هویت اجتماعی شکل می گیرد. وقتی فرد 
احساس هویت بیشتر می کند قطعا بیشتر 
می تواند در جامعه موفق باشد و در جامعه 
نقش های مختلــف را ایفا کند و در نهایت 

بهتر احقاق حق کند.
به صورت طبیعی هنگامی که این اتفاق 
نمی افتد و ساختار سنتی که عدم تساوی 
و تبعیض را تقویت می کرد با این شــرایط 
تقویت شود و تداوم پیدا کند، تبعیض هم 

تقویت می شود.
در اینجا است که دیگر بحث فقط حضور 
زنان در ورزشگاه نیســت بلکه وقتی زنان 
از ســطحی از آگاهی برخوردار می شوند 
بــه نارضایتی هم می رســند. ناآگاهی، به 
آســیب های بزرگ تر مــی انجامد و این 

پیامدها حلقه های بهم پیوسته یک زنجیرند 
که منجر به آسیب های دیگر می شود.

 مسئولیت اجتماعی زنان 
برای حضور در ورزشگاه

در مرحله نخست باید مسئولیت اجتماعی 
حضور زنان در ورزشــگاه ها را متوجه زنان 
دانست. این زنان هستند که با رویکردی که 
در ورزشگاه ها در پیش می گیرند می توانند 
وضعیت چشم انداز آینده را مشخص کند. 
اگر زنان به شــکلی رفتــار کنند که حضور 
آنها در ورزشگاه ها به عنوان یک برگ برنده 
فرهنگی و اجتماعی برای جامعه تلقی شود 
بســیاری از دغدغه ها و نگرانی هــا از بین 
خواهد رفت و جامعه می تواند خود را آماده 

تغییرات دیگری در حوزه زنان کند.
از ســوی دیگر اگر زنان مسئوالنه با این 
موضــوع برخورد نکنند و بــه ناهنجاری ها 
دامن بزنند این خطر وجود خواهد داشــت 
که بسیاری از مطالبات دیگر زنان نیز تحت 

احسان انصاری
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الشعاع این موضوع قرار بگیرد و در مطالبات 
دیگر حساسیت ها درباره زنان بیشتر شود.

بــه همیــن دلیــل در مرحله نخســت 
مســئولیت اجتماعی که زنــان در موضوع 
حضور در ورزشگاه ها دارند تا حدود زیادی 
چشــم انداز آینده را در این زمینه مشخص 
می کند و از اهمیت زیادی برخوردار است.

 مسئولیت اجتماعی مسئوالن 
نسبت به حضور زنان در ورزشگاه

با توجه به اینکه حضور زنان در ورزشگاه 
در یک ســال اخیر آغاز شــده است هنوز 
ایــن حضور  بــرای  زیرســاخت های الزم 
فراهم نیســت و این احتمال وجود دارد که 
فقدان زیرساخت های الزم برخی مناسبات 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ما را به هم بزند. 
به همین دلیل مسئوالن در این زمینه باید 
زیرساخت های الزم را برای حضور زنان در 

ورزشگاه فراهم کنند. 
از سوی دیگر حضور زنان در ورزشگاه ها 
باعث خواهد شد که برخی پرخاشگری هایی 
که تاکنون در ورزشــگاه ها وجود داشــته 
کاهش پیدا کند و مالحظات اخالقی اجازه 
ندهد هــر کالم و یا رفتاری در ورزشــگاه 

وجود داشته باشد.
 مسئولیت اجتماعی جامعه

جامعــه ایران به واســطه دغدغه حضور 
زنان در ورزشــگاه ها تن به یک تغییر مهم 
داده کــه می تواند در تحقق مطالبات دیگر 
زنان جامعه نقش تعیین کننده ای داشــته 
باشــد.اگر جامعه این تغییر را به عنوان یک 
تغییر مهم درک کند و حمایت های الزم را 
از حضور زنان انجام دهد راه برای تغییرات 
جدید و متناســب با زندگی در جهان امروز 

فراهم خواهد شد.
ما در قرن ۲۱ زندگــی می کنیم و برابری 
حقوق شــهروندی میان زنان و مردان یک امر 
پذیرفته شــده جهانی است. ما نمی توانیم در 
ایران زندگی کنیــم و خواهان ایجاد ارتباط با 
دنیای بیرون باشــیم اما در ســایر عرصه ها بر 
اساس اندیشه های سنتی و کلیشه های ذهنی 
خود زندگــی کنیم. یکــی از مصادیق بحث 
تســاوی حقوق زن و مرد، حضور زنان مانند 
مردان در ورزشگاه اســت. این امر هم نیاز به 
تغییر در نگرش در تصمیم گیری هاســت  که 
موضوع را پذیرفته و در برابرش مقاومت نکند تا 

جامعه مجبور شود هزینه های بیشتری بدهد.
به هر حال هر تغییر و تحول اجتماعی در 
جامعه نیازمند بسترهای مناسب است و اگر 
این بسترها وجود نداشته باشد ممکن است 
تغییــرات با تأخیر در جامعه شــکل بگیرد 
و یــا از بین برود. نکته دیگــری که در این 

زمینه وجود دارد تأثیر حمایت های مسئوالن 
از حضور زنان در ورزشگاه هاست.مســئوالن 
جامعه باید از این تغییر استقبال کنند و حضور 
زنــان را به عنوان یک گام مهم برای پذیرش 
برخی واقعیت های زندگی  در جهان امروز در 
نظر بگیرد. در چنین شــرایطی زنان با انگیزه 
بیشــتری در عرصه های مختلف حضور پیدا 

خواهند کرد.

 مسئولیت اجتماعی مردان
اگر چــه چالش های زنــان در جامعه ما 
بیشتر به خود زنان ارتباط پیدا می کند اما 
در موضوع حضور زنان در ورزشگاه با توجه 
به شــرایطی که جامعه مــا دارد مردان نیز 

دارای مسئولیت اجتماعی هستند.
مــردان باید برخــی رفتارهایــی که در 
گذشته در ورزشگاه ها وجود داشته را تعدیل 
کنند و به دلیل اهمیت موضوع حضور زنان 
در ورزشــگاه ها رفتاری را در پیش بگیرند 
که متناســب با دغدغه همه افراد جامعه و 
به خصوص زنان باشــد. در چنین شرایطی 
امنیت فکری و اجتماعی برای حضور زنان 
در ورزشــگاه ها فراهم می شود و در نتیجه 
این حضور می تواند همبســتگی و اعتماد 

اجتماعی را در سطح جامعه افزایش بدهد.
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 اقدامات مهم دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی اقدامات مهم دولت در زمینه مسئولیت اجتماعی
در هفته دولتدر هفته دولت

هفته دولت یکی از مقاطعی است که دولت ها 
ویتریــن خدمات خود را به جامعه ارائه می کنند.

این هفته که به دلیل گرامیداشت شهدای واالمقام 
رجایی و باهنر نامگذاری شــده زمانی اســت که 
دولت تالش می کند اولویت های خود را به جامعه 
ارائه کند و به همین دلیل روی موضوعاتی تأکید 
مــی کند که در آینده در دســتور کار دولت قرار 

خواهد گرفت.
شناخت نقش و فعالیت های دولت در پیشبرد 
مســئولیت اجتماعــی در کنار مدیریــت پایدار 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی کشــور به 
درک بهتر نقش و ارتباط آن با کسب و کار کمک 
می کند. بخــش دولتی شــامل دولت های ملی، 
استانی، شهری، و سایر مسئوالن محلی می شوند.

در ســطح دولتی، کشورهای سراسر دنیا برای 
افزایش رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط  زیستی 
شهروندانشان مسئولیت اجتماعی را دنبال می کنند 
و در راســتای اهداف توسعه پایدار و سیاست های 
پایدار خود، در سطح سیاست گذاری به تسهیل و 
ترویج مسئولیت اجتماعی می پردازند.تفاوت های 
اقتصاد سیاسی هر دولتی در پنج عنصر اساسی قابل 
یافتن است. برنامه ریزی برای استراتژی مسئولیت 

اجتماعی در سطح ملی باید با در نظر گرفتن پنج 
فاکتور سطح توسعه یافتگی، مدل های دولت-بازار، 
ســاختارهای نهادی قانون گذاری، چارچوب های 
سیاست گذاری و تفاوت های فرهنگی صورت گیرد.

این فاکتورها در کشــورهای مختلف با هم تفاوت 
دارند و این تفاوت ها به تغییر میزان مســئولیت و 
اهمیت هر یک از بازیگران در جامعه برای ترویج 
مسئولیت اجتماعی منجر می شود. در هر کشوری 

رابطه بسیار نزدیکی بین این فاکتورها وجود دارد.
ساختارهای نهادی قانون گذاری و چارچوب های 
سیاست گذاری به سطح توسعه یافتگی و مدل های 
دولت-بــازار وابســته اند و با توجه بــه رابطه ها، 
ماهیت، نقش و ســاختار مسئولیت اجتماعی در 
هر جامعه ای متفاوت از دیگری اســت. در نهایت، 
تفاوت های فرهنگی، تدوین استراتژی مسئولیت 
اجتماعی در سطح ملی را تحت تأثیر قرار می دهد.

افتتاح ۲۳ پروژه مسئولیت اجتماعی در هفته دولت
در همین راستا مدیر نظارت بر طرح های 
عمرانــی مناطق نفت خیز شــرکت ملی 
نفت ایران از افتتاح و بهــره برداری از ۱۳ 
طرح هادی روســتایی، ۹ طرح ورزشــی و 
تکمیــل ۵۰۰ واحد منزل مســکونی در 

شهرستان مسجد سلیمان خبر داد.
بابک دارابی در آیین رسمی بهره برداری 
و آغاز عملیات اجرایی طرح های وزارت نفت 
ضمن گرامیداشت هفته دولت و  شهیدان 

واالمقام دولت، رجایی و باهنر، اظهار کرد: در راستی ایفای مسئولیت های 
وزارت نفت و شــرکت ملی نفت ایران و همسو با اهداف دولت سیزدهم 
مبنی در کنار مردم بودن، در سفرهای استانی رئیس جمهوری، مصوباتی 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی برای شرکت ملی نفت ایران مصوب شده 
اســت که میزان آن برای استان خوزستان ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
مصوب شده است که این عدد ۵۰ درصد اعتبار سفرهای استانی رییس 

جمهوری اســت.به گفته دارابی، مصوبات 
ویژه ســفرهای اســتانی رئیس جمهوری 
دارای ویژگی های خاصی همچون هدفمند 
بودن و دارای برنامه بودن هستند که به طور 
مســتمر از طریق ستاد رییس جمهوری و 
مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی مناطق 
نفتخیز مــورد نظارت و پیگیری برای اجرا 

قرار می گیرند.
دارابی با بیــان اینکه افتتاح ۲۳ پروژه 
برای افتتاح در هفته دولت برنامه ریزی شده است، افزود: این پروژه ها 
شــامل ۱۳ طرح هادی، ۹ طرح ورزشــی و طرح ســاخت ۵۰۰ واحد 

مسکونی در مسجد سلیمان اشاره کرد.
مدیــر نظارت بر طرح های مناطق نفت خیــز در پایان از موافقت ها و 
مساعدت های وزیر نفت و دستور ویژه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 

برای تامین اعتبار طرح های مسئولیت های اجتماعی قدردانی کرد.

بیتا خداویسی  
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قدردانی از دستور رئیسی برای انجام مسئولیت  اجتماعی در استان بوشهر
همچنیــن اســتاندار و امام جمعه بوشــهر در نامه ای از دســتور 
رئیس جمهوری درباره نحوه انجام فعالیت مســئولیت  اجتماعی نفت 
در استان بوشهر که به  تازگی با دستور وزیر نفت همه  این فعالیت ها 
با محور ســازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام می شود، 

قدردانی کردند.
در نامه  غالمعلی صفایی بوشــهری، نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه بوشهر و احمد محمدی زاده، استاندار بوشهرآمده خطاب به 

رئیس جمهوری آمده است:
با عنایت به دستور صادره حضرتعالی در سفر پاییز سال گذشته 
به اســتان مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت های اجتماعی 
واحدهای تابع وزارت نفت در اســتان بوشــهر،پس از هشــت ماه 
پیگیری های مجدانه از سوی مسئوالن استان و با همکاری مسئوالن 
وزارت نفت، توافقنامه ای بین اســتانداری بوشهر و نمایندگان تابع 
وزارت نفت در اســتان با موضوع مسئولیت های اجتماعی نفت به 
امضا رســید که در این توافق نامه میــزان و نحوه کمک های مالی 
مجموعه های وزارت نفت به اســتان بوشهر تعیین شد و ان شاءاهلل 

مبنای اقدامات اجرایی بعدی خواهد شد.
بی تردید این اقدام تحســین برانگیز، بدون درایت و مدیریت انقالبی 
آن مقام محترم محقق نمی شــد، لذا با توجه به بازخوردهای مثبت این 
دســتور حکیمانه و مدبرانه جنابعالی در بین مردم و مســئوالن استان 
فرصت را غنیمت شمرده از دســتور صادره ریاست جمهوری اسالمی 
ایران و مســاعدت و حمایت های جواد اوجی، وزیر نفت، مدیران عامل 
شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی و سهامداران 
شرکت های پتروشیمی مســتقر در منطقه )امیر آشتیانی، وزیر دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش و عبدالعلی 
علی عسکری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس( و نمایندگان اعزامی آن 

شرکت ها در نشست های هماهنگی تشکر و قدردانی می کنیم«.

رویکرد مثبت دولت سیزدهم نسبت به مسئولیت اجتماعی
به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم مورد توجه 
جدی دولت قرار گرفته مســئولیت اجتماعی  اســت و به همین دلیل 
رئیســی و مدیران دولتی به مسئولیت اجتماعی به عنوان یک اولویت 

نگاه می کنند. 
هر چند نباید توجه به مسئولیت اجتماعی در دولت را به وزارت نفت 
خالصــه کرد اما همین که رئیس جمهور بــه صورت جدی به موضوع 
مسئولیت اجتماعی اهتمام دارد انگیزه ای خواهد شد تا بخش های دیگر 

دولت نیز به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه کنند.

به نظر می رسد یکی از موضوعاتی که در دولت سیزدهم مورد توجه جدی دولت قرار گرفته مسئولیت اجتماعی  است و به 
همین دلیل رئیسی و مدیران دولتی به مسئولیت اجتماعی به عنوان یک اولویت نگاه می کنند. هر چند نباید توجه به مسئولیت 
اجتماعی در دولت را به وزارت نفت خالصه کرد اما همین که رئیس جمهور به صورت جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی 

اهتمام دارد انگیزه ای خواهد شد تا بخش های دیگر دولت نیز به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه کنند
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 مدیران به موضوع مسئولیت اجتماعی مدیران به موضوع مسئولیت اجتماعی
نگاه ویژه ای داشته باشندنگاه ویژه ای داشته باشند

در این نشست خبری دکتر ابوالفضل 
کیانی بختیــاری، مدیرعامل ســازمان 
مدیریــت صنعتــی گفت: بــا ربع قرن 
تالش در این سازمان در راستای ارزیابی 
شــرکت های بــزرگ و با این فلســفه 
وجودی رتبه بندی این شرکتها را آغاز 

کردیم.
وی افزود: ما شــاهد این هســتیم و 
بررســی میکنیم که تاثیــرات و نقش 
توسعه حوزه های  در  بزرگ  شرکت های 
مختلــف کشــور به چه شــکل اســت 
همچنین شــرکتهای متوسط و کوچک 
در زنجیــره تامین نیازهای کشــور چه 

تاثیراتی دارد.
کیانی بختیاری خاطرنشــان کرد: ما 
در شــرکتهای بزرگ اشتغالزایی بزرگی 
هم خواهیم داشــت و تفاوت اشتغال در 
شرکتهای بزرگ با شــرکتهای کوچک 
و متوسط در این اســت که اشتغال در 
شــرکتهای بزرگ پایدار و ماندگار است 
اما در شــرکتهای کوچک و متوسط به 
نســبت شــرکتهای بــزرگ از پایداری 

مداوم برخوردار نیست.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی 
در خصــوص توصیه به مدیران کشــور 
بیان داشت: انتظار داریم که به موضوع 
مسئولیت اجتماعی و مدیریت مسئوالنه 
در شرکتهای بزرگ توجه ویژه ای شود 
و شــرکتها در این راستا اقداماتی انجام 

دهند و کارکردهایی داشته باشند.
وی با بیان اینکه توقع از شرکت های 

ســرمایه گذاری این اســت که به جای 
پرداختن به مســائل کاذب، منابع خود 
را به سمت تولید هدایت کنند، گفت: به 
عنوان مشوق برای شرکت ها مقرر شده 
از امسال مدیران عامل شرکت های برتر 
می توانند  به صورت بورســیه در مقطع  
ارشــد و دکترای حرفه ای در رشــته ام 
بــی ای به صورت رایگان از آموزش های 

سازمان استفاده کنند.

محمودرضا عیسی خانی 
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 اطالعاتی در خصوص بیست و پنجمین اطالعاتی در خصوص بیست و پنجمین
همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایرانهمایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران

ســازمان مدیریت صنعتــی در ســال ۱۴۰۱ برای بیســت و پنجمین 
)IMI-100 ســال متوالی رتبه بندی شــرکت های برتر ایران )رتبه بنــدی 

را انجام میدهد و ۵۰۰ شرکت بزرگ و موثر در اقتصاد کشور را طی همایشی 
که در ۳ بهمن ماه سال جاری برگزار میشود، معرفی خواهد کرد.

این همایش با حضور مقامات کشــوری، مدیران شرکت های برتر و بزرگ 
ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی برگزار می شــود و در آن، 

از شــرکتهای برتری کــه رتبه های ویژه ای کســب می کنند، تقدیر خواهد 
شد.رتبه بندی IMI-100 در سال نخست )۱۳۷۷( با رتبه بندی ۱۰۰ شرکت 
برتر ایران از نظر شاخص میزان فروش )درآمد( آغاز شد و در سال های بعد از 
آن، با توجه به استقبال خوب شرکت ها و برای پاسخگویی به درخواست آنها، 
به تدریج، تعداد شرکت های فهرست به ۵۰۰ شرکت افزایش یافت، همچنین، 

تعداد شاخص های مورد بررسی نیز به ۳۳ شاخص افزایش یافت.

مهم ترین اهداف رتبه بندی 
شرکت های برتر ایران:

 تولید اطالعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شف اف سازی 
فضای کسب و  کار

 رتبه بندی شرکت ها از ن ظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی
 گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی

 استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به برنامه ریزی اقتصادی در کشور
رتبه بندی های مشــابه IMI-100 هم  در سطح جهانی و هم در 

سـطح منـ طقه ای و کشـوری انـجـام می شود.
 در سطح جهانی: رتبه بندی Fortune Global 500 که ۵۰۰ 

شرکت بزرگ دنیا را رتبه بندی می کند.
  در ســطح منطقه ای: رتبه بندی DS100 که صد شرکت بزرگ 

کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی را رتبه بندی می کند.
 در سطح کشوری: در کشورهای آمریکا، ترکیه، هندوستان و برخی 

کشورهای دیگر انجام می شود.
در رتبه بندی شرکت های برتر ایران و رتبه بندی های مشابه فوق الذکر، 
ابتدا ۵۰۰ شــرکت براساس شــاخص”میزان فروش )درآمد(” انتخاب و 

رتبه بندی می شــوند. پس از آن، این ۵۰۰ شرکت براساس شاخص های 
دیگری نیز رتبه بندی می شــوند. نکته مهم این است که یک شرکت، در 
شاخص های مختلف، رتبه های متفاوتی می گیرد، یعنی مثال ممکن است 
در شــاخص فروش رتبه ۱۰ را داشته باشد ولی در شاخص “سودآوری” 
رتبه ۴۵ را به دست آورده باشد. به عبارت دیگر، شاخص های مختلف در 
این رتبه بندی ها با هم ترکیب نمی شوند تا در مجموع، به یک شرکت، یک 

رتبه تعلق گیرد.
انتخاب ۵۰۰ شــرکت براســاس “میزان فروش” از منطق اقتصادی و 
مدیریتی برخوردار است، زیرا “فروش” خروجی نهایی بنگاه های اقتصادی 
است. همچنین، میزان اثرگذاری فعالیت یک شرکت در ابعاد اقتصاد ملی، 

رابطه مستقیمی با میزان فروش شرکت دارد. 12
تابستان 1401
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   شاخص ها 
عنوان دسته بندی

 فروش  رشد فروش- فروش سرانه- ارزش افزوده- تعداد کارکنان – 
رشد اشتغال – دارایی- رشد دارایی شاخصهای اندازه و رشد شرکت

 سود آوری- رشد سود- بازده فروش- بازده دارایی- گردش دارایی- 
ســهم دارایی های غیر جاری از کل دارایی ها – بازده ارزش ویژه- نسبت 

مالکانه شاخصهای سودآوری و عملکرد
 بهره وری کل، بهره وری کل عوامل، بهره وری نیروی انســانی، بهره 

وری سرمایه شاخص های بهره وری
 صادرات – صادرات سرانه-رشد صادرات- نسبت صادرات به فروش 

شاخصهای صادرات
 نسبت جاری- نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش- نسبت 

خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی شاخصهای نقدینگی
 نسبت بدهی- نسبت پوشش هزینه بهره شاخصهای بدهی

 ارزش بازار – بازده بازار حقوق صاحبان ســهام- نسبت P/E – نسبت 
P/B شاخصهای بازار

شاخص های رتبه بندی در رتبه بندی IMI-100، شاخص های 
کّمی )مقداری( هستند و مقادیر آنها از “صورت های مالی حسابرسی 

شده ” شرکت ها استخراج می شود.
بنابراین ، بر خالف بســیاری از ارزیابی ها و رتبه بندی ها که در 
رتبه بندی شــرکت ها قضاوت ارزیابان دخالــت دارد و یا از خود 
اظهاری شرکت ها استفاده می کنند ، در رتبه بندی IMI-100، نرم 
افزار مربوط، براســاس مقادیر عددی، رتبه هر شرکت را مشخص 
می کند و هیچ قضاوتی توســط اجرا کنندگان رتبه بندی صورت 

نمی گیرد.
از ویژگی های رتبه بندی IMI-100، شفافیت بسیار باالی آن 
اســت، بطوری که رتبه هر شرکت در هر شاخص، به راحتی قابل 
بررسی و صحه گذاری اســت، زیرا در هر فهرستی، در مقابل نام 

در مجموع، در رتبه بندی شرکت های برتر ایران، شرکت ها براساس ۳۳ شاخص مذکور در جدول زیر مقایسه و رتبه بندی می شوند:
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شرکت، عالوه بر رتبه آن، کمیت آن شاخص درج شده است.
 Fortune و رتبه بندی های مشابه مثل IMI-100 نوع رتبه بندی
۵۰۰ و اهدافــی را که دنبال می کنند به گونه ای اســت که کلیه 
شــرکت ها در هر رشته کســب و کار، در فهرست حضور دارند و 
اساساً یکی از اهداف این رتبه بندی این است که امکان مقایسه بین 

کسب و کارهای مختلف را فراهم کند. 
گزارشات ساالنه رتبه بندی IMI-100 به خوبی نشان دهنده 

فواید این گونه مقایسه ها است.

چرا ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بزرگ مهم است؟
 سهم کشورها از نظر میزان درآمد 
در فهرست فورچون 500 در سال 2020

جایگاه 6 کشور اول فهرست فورچون در رتبه بندی کشورها 
از نظر GDP در سال 2020
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 GDPرتبه از نظر نام کشور رتبه در فهرست فورچون جهانی
6 بریتانیا 4 آلمان5 فرانسه آمریکا 2 چین 3 ژاپن 1

 برخی نتایج کلی در رتبه بندی سال 1400 )سال مالی 99(
)GDP(سهم ارزش افزوده شرکت ها از تولید ناخالص داخلی 

GDP ارزش افزوده ۱۰۰ شرکت اول : ۱۸درصد 
GDP ارزش افزوده ۵۰۰ شرکت: ۲۰ درصد 

)GDP(مقایسه فروش شرکت ها با تولید ناخالص داخلی 
G DP فروش ۱۰۰ شرکت اول: ۴۵ درصد 

GDP فروش ۵۰۰ شرکت: ۵۲ درصد 
اگر مجموع فروش ۵۰۰ شرکت را در نظر بگیریم، ۸۷ درصد متعلق به 
۱۰۰ شرکت اول بوده است که این خود، بزرگی این شرکت ها را در مقایسه 
با بقیه شــرکت ها نشان می دهد.در رتبه بندی IMI-100 عالوه بر انتشار 
فهرســت ۵۰۰ شرکت برتر ایران، فهرست شرکت ها در گروه های صنعتی 

)رشته های کسب و کار( نیز منتشر می شود. 
بنابرایــن، در ایــن رتبه بندی، عــالوه بر اینکه جایگاه هر شــرکت در 
فهرســت های عمومی نشــان داده می شــود، جایگاه شــرکت در گروه 
صنعتــی مربوط نیز مشــخص می شــود.در رتبه بندی ســال ۱۴۰۰ ، 
شــرکت ها در ۳۲ گروه صنعتی ) رشــته کســب و کار( قــرار گرفته اند.

اطالعات تولید شــده در مــورد گروه های صنعتی، اطالعــات مفیدی را 
 در اختیار مســئولین و سیاســت گذاران صنعتی و اقتصادی کشور قرار 

می دهد، زیرا تصویر کسب و کار در کشور را نشان می دهد.
 

 سهم گروه های صنعتی از نظر میزان فروش
)براساس رتبه بندی سال 1400(

 سهم گروه های صنعتی از نظر صادرات
)براساس رتبه بندی سال 1400(

IMI-100 استفاده کنندگان از رتبه بندی 
 بنگاه های اقتصادی

 سازمان های حاکمیتی و سیاست گذاران اقتصادی
 سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی

 پژوهشگران و دانشجویان

اهمیت رتبه بندی IMI-100 برای بنگاه های اقتصادی: 
 شناسایی جایگاه شرکت ب ین 500 شرکت برتر و وضعیت 

رق ابتی آن:
بــه بنگاه ها کمک می کند تا از ج ایگاه خود بین ۵۰۰ شــرکت بزرگ 
کشور آگاه شوند و نیز، درباره وضعیت خود در مقایسه با رقیبان، شناخت 
شفاف و دقیقی پیدا کنند و آثار فعالیت-شان را بر وضعیت رقابتی خود 

مشاهده نمایند.
• کمک به شرکت ها در توسعه برند ملی و بین المللی آن ها:

شــرکت ها با قرار گرفتن در فهرست شــرکت های برتر ایران، شهرت، 
اعتبار و برند خود را ارتقا می دهند.

• تدوین برنامه های استراتژیک شرکت:
نتایج رتبه بندی در سال های مختلف، اطالعات ارزشمندی را در اختیار 
تحلیل گران مالی و استراتژیک شرکت قرار می دهد که منابع موثقی برای 

تدوین استراتژی های شرکت خواهند بود.
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 اهمیت رتبه بندی IMI-100 برای سازمان های حاکمیتی و 
سیاست گذاران اقتصادی

 تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی :
رتبه بندی به خودی خود می تواند به گسترش رقابت و تشویق آن در 

بخش خصوصی و دولتی کمک کند.
 تحلیل روند اقتصادی کشور:

با مشاهده نتایج رتبه بندی شرکت ها و به خصوص روند نتایج در سال های 
مختلف، تحوالت عرصه اقتصاد بنگاهی از منظری شــفاف تر قابل مشاهده 
خواهد بود. با بررسی مداوم نتایج رتبه-بندی بنگاه ها، تشخیص جهت حرکت 
کسب و کارهای اقتصادی و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف 
براساس اطالعات معتبر و مستند میسر خواهد بود و این امر ، دست اندر کاران 
سیاست گذاری های اقتصادی و صنعتی را در اخذ تصمیمات اقتصادی متناسب 

در راستای اهداف بلند مدت اقتصادی کشور یاری خواهد داد.

 اهمیت رتبه بندی IMI-100 برای سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی
 تحلیل بازار سرمایه:

فهرست رتبه بندی می تواند به فعاالن اقتصادی– به خصوص سهامداران 
و فعاالن بازارهای ســرمایه- اطالعات تحلیلی دقیق تری ارائه دهد. این 
اطالعات در کنار اطالعات معتبر دیگر، به شناسایی روند شرکت و پیش 

بینی روند آینده آن کمک می نماید.

 شناسایی فرصت های همکاری اقتصادی:
اطالعات مندرج در فهرست رتبه بندی می تواند به شرکت های داخلی 
و خارجی در یافتن فرصت های همکاری و مشارکت اقتصادی با بنگاه های 

مستعد یاری نماید.

 اهمیت رتبه بندی IMI-100 برای پژوهشگران و دانشجویان
این فهرســت بــا فراهم نمودن اطالعات شــفاف و مفیــد در مورد 
بنگاه های اقتصادی کشور، به دانشجویان برای انجام طرح های تحقیقاتی 
و پژوهشگران در شناخت دقیق تر از ساختار مالی و اقتصادی صنایع و 

بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور یاری می رساند.
از کارهای دیگری که در این رتبه بندی انجام می شــود، مشــخص 
کردن وضعیت مالکیت شرکت های حاضر در فهرست های این رتبه بندی 
است. بنابراین، شرکت ها از نظر وضعیت مالکیت به سه دسته: شرکت با 
مالکیت خصوصی، شرکت با مالکیت دولتی و شرکت با مالکیت نهادها و 

موسسات عمومی تقسیم می شوند.
در این مورد باید توجه داشــت و تاکید می کنیم که صرفا “وضعیت 
مالکیت شرکت” بررسی شــده و اعالم می شود و نه وضعیت شرکت از 
نظر دولتی یا خصوصی یا در اختیار موسســات عمومی بودن “مدیریت 

شرکت”.
اطالعات دیگری که در این رتبه بندی ارائه می شود، اطالعات مربوط 
به رتبه بندی ۵۰۰ شــرکت بزرگ آمریکا و ۵۰۰ شــرکت بزرگ ترکیه 
وهند و مقایســه این سه رتبه بندی و شــرکت های آن ها با رتبه  بندی 

IMI-100 و ۵۰۰ شرکت ایران است.
این مقایسه ها اطالعات مفیدی در زمینه مقایسه صنایع و رشته های 

مختلف کسب و کار در این چهارکشور ارائه می دهد.

 انتخاب 10 شرکت پیشرو و شرکت های برتر از نظر رشد سریع
در این رتبه بندی عالوه بر ارزیابی عملکرد ســاالنه شرکت ها، آن ها 
برای یک دوره چند ســاله نیز ارزیابی می شوند. براساس این ارزیابی، 
بین صد شرکت اول، شرکت هایی که از نظر ارتقای رتبه بیشترین رشد 
را داشته باشند به عنوان شــرکت های پیشرو و در دسته های صدتایی 
بعدی شــرکت هایی که بیشترین ارتقای رتبه را داشته باشند به عنوان 

شرکت های برتر از نظر رشد سریع، معرفی می شوند.

 شرکت های برتر صادرات گرا
در رتبه بندی شــرکت های برتر ایران، ۱۰ شــرکت برتر صادرات گرا 
مشخص می شوند. بنابراین، شرکت هایی که برای کشور ارزآوری دارند، 

معرفی خواهند شد.

 مشخص کردن پراکندگی استانی 500 شرکت بزرگ کشور
فعالیت دیگری که در این رتبه بندی انجام می شود، مشخص نمودن 
پراکندگی اســتانی ۵۰۰ شرکت در کشور اســت که میزان اثرگذاری 
استان ها در اقتصاد کشــور را نشان می دهد، به این معنی که مشخص 
می کنــد کدام اســتان ها از نظر اقتصادی و صنعتی قوی تر هســتند. 

همچنین مشخص می کند که هر استان در چه صنایعی تمرکز دارد.
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 جایگاه ایران در بین کشورهای جهان جایگاه ایران در بین کشورهای جهان
در زمینه توسعه پایداردر زمینه توسعه پایدار

امیرجهانگردی 

» رتبه بندی کشورها در زمینه توسعه پایدار 
و پایداری محیط زیست از بسیاری جهان حائز 
اهمیت اســت. یکی از مهــم ترین دالیل این 
رتبه بندی شناخت ظرفیت ها و کمبودهای هر 
کشور در زمینه توسعه پایدار و پایداری محیط 

زیست است.
در رتبه بندی ۱۵۷ کشــور جهــان از نظر 
شاخص جهانی توســعه پایدار، ایران در رتبه 
هشــتاد و نهم جهان جای گرفته اســت. در 
رتبه بنــدی ۱۵۷ کشــور جهــان از نظر یک 
شــاخص جهانی که عملکرد کشــورها برای 
دستیابی به اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار را 
مورد ارزیابی قرار می دهد، ایران در رتبه هشتاد 
و نهم جهان و باالتر از کشــورهایی همچون 
قطر، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، کویت 

و اندونزی جای گرفته است.
شاخص اهداف توسعه پایدار که توسط دو 
موسســه اس دی اس ان و برتلزمن شیفتانگ 
تهیه شده نشــان می دهد که رهبران جهان 
باید تالش های خود را برای محقق ســاختن 
۱۷ هــدف جهانی تقویــت کنند.این گزارش 
می افزایــد: »نــه تنهــا افزایــش گرایش به 
ملی گرایی و سیاست های حمایت گرایانه مانع 
از تحقق این اهداف می شود، بلکه همان گونه 
که گزارش نشان می دهد کشورهای صنعتی 
جهان در حال ایفای نقش خود به عنوان الگوی 

سایر کشورها نیستند.«

این گزارش ادامه می دهد کشورهایی که 
بهترین عملکرد را از نظر دستیابی به این 
اقتصادهای  بزرگ ترین  داشته اند،  اهداف 
جهان نیستند، بلکه کشورهای کوچک و 

توسعه یافته اند.
ســوئد در راس این فهرست قرار دا رد 
و کشــورهای دانمارک و فنالند در رتبه ه 
ای دوم و سوم هستند. در بین کشوره ای 
عضو گروه ۷، تنها آلمان و فرانسه در ب ین 
۱۰ کشور باالی این جدول دیده می شوند. 
آمریکا در این شاخص رتبه چهل و دوم را 
دارد؛ درحالی که روسیه و چین به ترتیب 

حائز رتبه های ۶۲ و ۷۱ هستند.
ایران با کســب نمره ۷/ ۶۴ از ۱۰۰، در 
رتبه هشتاد و نهم این فهرست قرار گرفته 
است.در بخشــی از این گزارش، از ایران 
به همراه کشــورهای چین، هند، منطقه 
خلیج فارس و آمریکا به عنوان کشورهایی 
که استفاده بیش از حد از سفره های آب 

زیرزمینی داشته اند، نام برده شده است.
در ایــن گــزارش، رتبه ایــران از نظر 
شــاخص رقابت پذیری جهانی در میان 
۱۳۴ کشور مورد بررســی هفتاد و سوم 
اعالم شده اســت. همچنین ایران از نظر 
شــاخص توسعه انســانی ، در بین ۱۵۷ 
کشور جهان، رتبه ۶۱ را به خود اختصاص 

داده است.

ایران بــرای ورود به 
حلقه تولید جهانی راهی جز 
صنعتی شدن، پیش روی 
خود نــدارد، اما زمانی  که 
پای مفهوم توسعه پایدار 
به میان می آید، اهمیت محیط زیست بیشتر از 
همیشه نمایان می شود. راه حل هایی که بتواند از 
بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب 
سامانه های زیستی، آلودگی جهانی، تغییر اقلیم، بی 
عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها در 
حال و آینده جلوگیری کند، کشورها را در مسیر توسعه 

پایدار قرار می دهد
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راهکارها و فرصت هاراهکارها و فرصت ها
مالیات های زیست محیطی یا مالیات های سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در 
حفظ محیط زیست بوده که سالیان طوالنی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده 
اســت. استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصاد محیط زیست پیشنهاد می کند 
بســیار الزم و ضروری است و مانع انتشــار آالینده های بیش از حد بهینه اجتماعی 
می شود.فعاًل در ایران سیستم جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما 
می توان با فراهم کردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمی اقتصادی به شکلی علمی 

مقدار مالیات های سبز را تعیین کرد.
توســعه کارآفرینی سبز، گســترش اقتصاد ســبز، توجه به ظرفیت های زیستی و 
قابلیت ها و مزیت های منطقه ای در طرح های اقتصادی، بهره وری سبز در منابع، مصارف 
و فرآیندها و کاهش تهدیدات محیط زیســتی، آلودگی ها و هزینه های درمان، تدوین 
سند اقدام برای کاهش مصرف انرژی، تأمین عدالت اجتماعی محیط زیستی با استفاده 
پایدار از منابع، برخورداری عادالنه جامعه و نسل آینده از محیط زیست و به کارگیری 
فناوری های نوین در حوزه انرژی و منابع برای کاهش شدت انرژی از جمله راهکارهای 
حفاظت محیط زیست در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بر اساس بندهای ابالغی مقام 

معظم رهبری است.
اســتفاده از ظرفیت های بین المللی با توجه به معاهدات محیط زیســتی و واردات 
فناوری هــای نویــن در حوزه انــرژی، توجه به ظرفیت زیســتی کشــور، آموزش و 
فرهنگ سازی در زمینه اقتصاد مقاومتی و محیط زیست، اجرای ماده ۱۹۰ قانون برنامه 
پنجم در مورد مدیریت سبز، به کارگیری فناوری های نوین و فناوری های سبز، تصویب 
قانون مالیات سبز به منظور حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها، وارد کردن 
هزینه های محیط زیستی در حساب های ملی و سبز شدن حساب های ملی به منظور 
شفاف سازی هزینه های محیط زیستی و ایجاد سازوکار مناسب برای ترویج اقتصادسبز 

از دیگر راهکارها برای بهبود وضعیت فعلی است.

سقوط ایران در شاخصه های محیط زیستسقوط ایران در شاخصه های محیط زیست
بررسی جایگاه کشــور در شاخص عملکرد محیط زیست طی ۱۵ سال 
گذشته، نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب کشور در شاخص های زیست 
محیطی )هم در جهان و هم در منطقه( اســت؛ به طوری که در میان ۱۸۰ 
کشور جهان، از رتبه ۸۳ به جایگاه ۱۰۵  نزول کرده و این رتبه بدترین جایگاه 

کشور در ۱۵ سال اخیر است.
ایران برای ورود به حلقه تولید جهانی راهی جز صنعتی شدن، پیش روی 
خود ندارد، اما زمانی  که پای مفهوم توســعه پایدار به میان می آید، اهمیت 
محیط زیست بیشتر از همیشه نمایان می شود. راه حل هایی که بتواند از بروز 
مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، آلودگی 
جهانی، تغییر اقلیم، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها در حال 

و آینده جلوگیری کند، کشورها را در مسیر توسعه پایدار قرار می دهد.
گزارش عملکرد محیط زیست حاکی از آن است که فنالند بهترین وضعیت 
را داشته و در باالی جدول، رتبه ۱ را به خود اختصاص داده است. همچنین 
کشورهای ایسلند، سوئد، دانمارک و اسلوونی در جایگاه های بعدی قرار 
گرفته اند. در بین کشــورهای پایین جدول نیز سومالی بدترین 
وضعیت را داشته و جایگاه ۱۸۰ جهان را به خود اختصاص داده و 

اریتره، ماداگاسکار، نیجر و افغانستان در رتبه های بعدی هستند.

همچنین در بین کشورهای منطقه، اردن )با رتبه ۷۴(، بحرین )۸۶(، قطر 
)۸۷(، امارات متحده عربی )۹۲(، لبنان )۹۴(، عربستان سعودی )۹۵(، ترکیه 
)۹۹( و ســوریه )۱۰۱( وضعیت بهتری نسبت به ایران داشته و کشورهای 
کویت )با رتبه ۱۱۳(، عراق )۱۱۶(، عمان )۱۲۶(، پاکســتان )۱۴۴( و یمن 

)۱۵۰( جایگاه های پایین تری را به خود اختصاص داده اند.
براســاس گزارش مشترک سازمان حفاظت محیط زیست ایران و بانک 
جهانی، حدود ۴.۷ درصد از محصول ناخالص ملی ایران زیان های زیســت 
محیطی بوده است که با تبدیل آن به دالر، به رقم ۸.۴ میلیارد دالر می رسیم.

در تهران روزانه ۳ هزار تن مونواکسید کربن، ۲ تن سرب، ۱۳۰ تن اکسید 
ازت و ۳۰ تن اکسید گوگرد تولید و پخش می شود که ۸۰ درصد آن ناشی 
از آلودگی وسایل نقلیه عمومی است. بر اثر این میزان آلودگی که ۸.۲ برابر 
اســتاندارد جهانی است، ساالنه شــاهد مرگ ۷۰۰۰ نفر بر اثر آلودگی هوا، 
مرگ های زودرس، سکته، سرطان، بیماری های روحی و روانی و کاهش امید 

به زندگی هستیم.
در عین حال، ظرف ۳۰ سال گذشته جنگل های کشور از ۱۸ میلیون هکتار 
به ۱۲ میلیون هکتار کاهش یافته است. اما هیچکدام در محاسبات اقتصادی 

در نظر گرفته نشده است.
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 توسعه اشتغال و توان افزایی توسعه اشتغال و توان افزایی
در دستور کار صنعت پتروشیمی قرار دارددر دستور کار صنعت پتروشیمی قرار دارد

بیتا خداویسی 
صنعت پتروشــیمی در ســال های اخیر توجه 
جدی به موضوع مسئولیت اجتماعی داشته و در 
این زمینه اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته 
است. به همین دلیل»رسانه مسئولیت اجتماعی 
در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه همکاری بین 
صنعت پتروشیمی و کمیته امداد امام خمینی در 
راستای توانمند ســازی مددجویان کمیته امداد 
و مشــارکت در ایجاد اشتغال پایدار،کاهش فقر و 
محرومیت ها با دکتر حجت نظری رئیس شورای 
راهبردی صنعت پتروشیمی منطقه پارس گفت 
وگو کــرده که در ادامه ماحصل این گفت و گو را 

می خوانید.
دکتر  نظری در این زمینه به رســانه مسئولیت 
اجتماعی گفت:من در کســوت ریاســت شــورای 
راهبردی منطقه پارس  از طرف دوستان مأموریتی  
در راســتای ایفای نقش مســئولیت اجتماعی در 
مجموعه ای کــه در آن فعالیت می کنیم برعهده 
دارم.در این زمینه شورا محورهایی را مشخص کرده 
که باید توسط بنده پیگیری شود.هدف ما این است 
توانایی و امکانات نیروهایی که در منطقه هستند را 

افزایش بدهیم و توانایی کاربردی را باال ببریم.
وی ادامــه داد:آنچه امروز برای ما حائز اهمیت 
است این است که صنعت پتروشیمی به درجه ای 
از بالندگی و تعالی رسیده که در کنار تعامالت بین 

المللی که دارد تالش می کند در زمینه مسئولیت 
اجتماعی ســازمان ها نیز نقــش تأثیرگذاری ایفا 
کند.خوشبختانه مسئولیت اجتماعی مورد توجه 
شرکت های پتروشــیمی قرار گرفته و به همین 
دلیل من الزم می دانم از ۴۱شــرکت پتروشیمی 
و همه کســانی که در این زمینه تالش می کنند 

تشکر کنم.

رئیس شورای راهبردی پتروشیمی منطقه پارس 
تصریح کرد:شورای راهبردی در سال های گذشته 
توسط دوستان به صورت علمی ریل گذاری شده 
تا در زمینه های مختلف فعالیت کند. سیاست های 
این شورا  در سال جاری در زمینه توسعه اشتغال و 
توان افزایی افراد حقیقی و کارگاه های کوچک بوده 
و تالش شده اشتغال مناسب به صورت مستمر و 
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پایدار برای جامعه پیرامونی خود ایجاد کند.
وی با اشاره به تعریف اشتغال پایدار گفت:شغل 
خوب شــغلی اســت که فرد و کارگاه بتواند روی 
بیزنس و کسب و کار خود حساب کند و اطمینان 
داشته باشد.فرد باید به اندازه ای از توانایی رسیده 
باشد که بتواند خدمات جانبی و یا تولید محصول 
را در کنــار ما انجام بدهد.ما نیــز باید از کار وی 
حمایت کنیم و این رویکرد به صورت مستمر ادامه 
داشته باشد.در چنین شرایطی باید حداقل درآمد 
برای فرد وجود داشته باشد تا وی به عنوان بیکار 
در جامعه قلمداد نشود.ما موظف هستیم در این 

زمینه بیشتر سرمایه گذاری کنیم.
نظری خاطرنشــان کرد:سیســتم نظارتی که 
برای این اقدامات در نظر گرفته شــده برآمده از 
شورای سیاست گذاری شــورا است که متشکل 
از پنج عضو حقوقی اســت. فراتــر از آن مجمع 
شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی است که 
متشکل از۴۱ شرکت پتروشیمی منطقه است که 
مرجع و نهادهای باالدستی ما در زمینه نظارت بر 

فعالیت های شورا به شمار می روند.
رئیس شــورای راهبردی پتروشــیمی منطقه 
پارس در پاســخ به این ســوال که چرا در سنوات 
گذشــته بودجه تعلق گرفته ما تأثیرگذاری کافی 
نداشته گفت:تشکل ها و نهادهای مدنی پیگیر این 
موضوع هستند که بودجه چگونه تأمین شده و در 
چه راه هایی هزینه شده است.توصیه من این است 
که در کنار نهادهای باالدســتی که کار نظارت را بر 
عهده دارند رسانه ها نیز به عنوان نماینده افکار عمومی 
در این زمینه فعالیت های خود را بیشتر کنند. بدون 

تردید همکاری و نظارت نهادهای مدنی و رسانه ها 
به ما کمک خواهد کرد که روش هایی که منجر به 
بهره وری بیشتر می شود را شناسایی کنیم و در مسیر 
درست حرکت کنیم.مســئولیت اجتماعی در بین 
شرکت های جهان موضوع جدیدی است که ادبیات 

خاص خود را دارد. در کشور ما نیز باید توجه بیشتری 
به این موضوع شود. نکته دیگر اینکه باید روش های 
اجرایی بهتری را شناسایی کنیم که منجر به سرمایه 
گذاری های بیشتر و در نهایت بهره وری بیشتر شود.
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 جزئیات جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی  جزئیات جلسه کمیسیون مسئولیت اجتماعی 
با معاون وزارت راه و شهرسازیبا معاون وزارت راه و شهرسازی

  نشســت کمیســیون مســئولیت 
اجتماعــی و حاکمیت شــرکتی امروز 
یکشــنبه با حضــور ایمان اســالمیان 
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت راه و شهرســازی و وحیــد زارع 
فکری مدیرکل هماهنگی امور اقتصاد و 
دارایی وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی 
برگزار شد.»رسانه مسئولیت اجتماعی«  
برای برریســی جزئیات این نشســت با 
لیال قاســمی دبیر کمیسیون مسئولیت 
اجتماعی و حاکمیت شرکتی گفت وگو 

کرده که در ادامه می خوانید.
قاسمی در این زمینه گفت:این نشست 
در حالی برگزار شد که یکی از برنامه های 
کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی بررســی و ارزیابــی وضعیــت 
مســئولیت اجتماعــی در وزارتخانه های 
مختلف اســت.به همین دلیل مسئوالن 
مرتبــط در وزارتخانه هــای مختلــف با 

حضور در کمیسیون مسئولیت اجتماعی 
و حاکمیت شــرکتی گزارشی از آخرین 
اقدامات و برنامه های صــورت گرفته در 
زمینه مســئولیت اجتماعــی را ارائه می 

کنند.
وی ادامه داد:اســالمیان معاون وزارت 
راه و شهرســازی  در این نشست با تاکید 
بر  اینکه وزارتخانه های مختلف در زمینه 
حاکمیت شرکتی نیازمند متولیان دغدغه 
مند هســتند تا به خوبی مشکالت  مردم 
و جامعــه را درک کننــد از کمیســیون 
مســئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی 
درخواست کرد با وزارت راه و شهرسازی 
همکاری و مفاهمه بیشــتری به خصوص 
در زمینه حاکمیت شرکتی صورت بگیرد.

نکته مهم دیگری که مورد نظر ایشــان 
بود  آمــوزش و تالش برای فراگیر کردن 
مفهوم مســئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی در وزارتخانه های مختلف و به 

خصوص وزارت راه و شهرســازی اســت.
به همین دلیل الزم اســت کمیســیون 
مســئولیت اجتماعــی در زمینه تقدیر و 
تشکر از فعاالن حوزه مسئولیت اجتماعی 
در وزارت راه وشهرسازی همکاری داشته 

باشد.
اجتماعی  مســئولیت  کمیسیون  دبیر 
همچنین به سخنان دکتر اولیایی رئیس 
کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت 
شرکتی در این جلسه اشاره کرده و تصریح 
کرد: دکتر اولیایی  به نیاز به هم افزایی و 
تعامل بین سازمان ها و نهادهای مختلف 
در زمینه مسئولیت اجتماعی اشاره کرده 
و اتاق بازرگانی را به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی محلی برای تعامل سازمان های 
مختلف برای ترویج مسئولیت اجتماعی و 

حاکمیت شرکتی معرفی کردند.
در ادامه نیز دکتر الهه شعبانی مدیرعامل 
انجمن حمایت و یاری به آسیب دیدگان 

پور
ن 

حس
ام 

هر
س:ب

عکا



21
تابستان 1401

اجتماعی  به بیان مهم ترین دغدغه های 
این انجمن پرداختند.

قاسمی خاطرنشــان کرد: به باور دکتر 
شــعبانی یکی از موضوعات مهمی که در 
شــرایط کنونی در جامعه وجود دارد فرار 
دختــران از منزل و زندگی در حاشــیه 
شهرهاســت که بــا چالش هــای زیادی 
برای این افراد مواجه اســت.نکته دیگری 
که حائز اهمیت اســت بسترسازی برای 
زندگی و عبور و مرور معلوالن در ســطح 
شهرهاست که باید مورد توجه مسئوالن  
بخش های مختلف قرار بگیرد. در شرایط 
کنونی معلــوالن برای عبــور و مرور در 

سطح شهرها با مشکالتی مواجه هستند 
که نیازمند رســیدگی بیشــتر مسئوالن 

است.
مدیرعامل انجمــن حمایت  و یاری به 
آســیب دیدگان اجتماعــی همچنین در 
این نشســت به انبوه ســازی در حاشیه 
اطراف تهران و ناامنی که این موضوع می 
تواند در حاشیه شــهر تهران ایجاد کند 
اشــاره کرده  خاطرنشان کرد:وزارت راه و 
شهرسازی باید برای این مشکل راه چاره 
ای پیــدا کند و از انبوه ســازی های غیر 
قانونی جلوگیری کند تا شاهد چالش های 

بعدی در این زمینه نباشیم.

 قاسمی عنوان کرد: دیگر سخنران این 
نشست دکتر داوود پیرانی نماینده وزارت 
بهداشت و درمان در کمیسیون مسئولیت 
اجتماعی  بــود که با مطــرح کردن این 
سوال از معاون وزارت راه و شهرسازی که 
برای هم افزایی بین نهادها و سازمان ها در 
وزارت راه و شهرسازی چه اقداماتی صورت 
گرفته و چه سازوکاری در نظر گرفته شده 
است دیدگاه های خود را  مطرح کرد.دکتر 
پیرانی بر این باور بــود که وزارتخانه های 
مختلف باید بتوانند از تجارب و برنامه های 
همدیگر استفاده کنند. به هر میزان که هم 
افزایی بین سازمان ها و نهادهای مختلف در 
زمینه مسئولیت اجتماعی بیشتر باشد به 
همان اندازه به فراگیری مفهوم مسئولیت 
اجتماعی و حاکمیت شرکتی نزدیک شده 
ایم.یکی از رســالت های اصلی کمیسیون 
مســئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی  
ایجاد هم افزیی بین نهادها و سازمان های 
مختلف در زمینه مسئولیت اجتماعی است 
که در این زمینه اقدامات خوبی نیز صورت 

گرفته است.
اجتماعی  مســئولیت  کمیسیون  دبیر 
تصریح کرد:در پایان دکتر عبادی رئیس 
کمیتــه حاکمیت شــرکتی کمیســیون 
مســئولیت اجتماعــی بــه مهــم ترین 
چالش های ارتقای حاکمیت شــرکتی در 
ایران اشاره کرده و چالش ها و فرصت های 

پیش رو در این زمینه را مطرح کردند.

یکی از برنامه های 
کمیسیون مسئولیت 
اجتماعی و حاکمیت 
شــرکتی بررســی و 
ارزیابی وضعیت مسئولیت اجتماعی در 
وزارتخانه های مختلف است.به همین 
دلیل مسئوالن مرتبط در وزارتخانه های 
مختلف با حضور در کمیسیون مسئولیت 
اجتماعی و حاکمیت شرکتی گزارشی از 
آخرین اقدامات و برنامه های صورت 
گرفته در زمینه مسئولیت اجتماعی را 

ارائه می کنند
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مسئولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری مسئولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری 
سازمان ها تبدیل شودسازمان ها تبدیل شود

احسان انصاری 
دومین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی امروز31 مرداد در سالن همایش های بین المللی صداوسیما با حضور معاون 
وزارت صمت،معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی،دبیرکل اتاق بازرگانی تهران،رئیس خانه روابط عمومی ایران 

و جمعی از مسئوالن و صاحب نظران حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار شد.

روابط عمومی ها بستر مسئولیت اجتماعی را فراهم می کنندروابط عمومی ها بستر مسئولیت اجتماعی را فراهم می کنند

در ابتدای این همایش دکتر هوشــمند سفیدی مسئول همایش و 
رئیس خانه روابط عمومی ایران گفت:فلســفه مســئولیت اجتماعی 
پاسخگویی است. این در حالی است که روابط عمومی نیز باید پاسخگو 
باشد.روابط عمومی باید بتواند بین سازمان خود و گروه های اجتماعی 
بده و بستان ایجاد کند.مسئولیت اجتماعی تأکید می  کند که سازمان ها 
باید نســبت به عملکرد خود پاسخگو باشــند و بتوانند خسارت های 

احتمالی را جبران کنند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مســئولیت اجتماعی اخالق و 
اخالق محوری اســت.این موضوع در روابط عمومی نیز وجود دارد و ما 
نمی توانیم به هر شکلی که تمایل داریم عمل کنیم.موضوع دیگری که 
در حوزه مســئولیت اجتماعی مطرح است شفافیت است.این در حالی 

است که در روابط عمومی نیز روی شفافیت تأکید می شود.
سفیدی خاطرنشــان کرد: فلسفه بنیادین روابط عمومی خدمت به 
مردم است. خدمت به مردم نیز دارای ابعاد و اشکال مختلفی است.هدف 
اصلی ما این است که میدان عمل روابط عمومی را برای خدمت به مردم  
گسترش بدهیم تا بتوانیم خدمات بهتر و متنوع تری ارائه بدهیم.فلسفه 
روابط عمومی با اهداف مسئولیت اجتماعی رابطه نزدیکی با هم دارند و 

به همین دلیل ما این نزدیکی را در عمل به خوبی احساس می کنیم.به 
همین دلیل ما روابط عمومی را بستری برای تحقق مسئولیت اجتماعی 
مــی دانیم و معتقدیم روابط عمومی ها می توانند در نهادینه شــدن و 

تحقق مسئولیت اجتماعی در جامعه نقش مهمی داشته باشند.
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مسئولیت اجتماعی در سطح نظام سیاسی شکل گرفته استمسئولیت اجتماعی در سطح نظام سیاسی شکل گرفته است

دکتر حبیب اهلل آســوده معاون توســعه مشارکت های 
مردمــی کمیته امــداد امام خمینی دیگر ســخنران این 
مراسم بود.وی گفت:مسئولیت اجتماعی در جامعه بیشتر 

به سمت اقتصادی و کسب و کار کشیده شده است.
حداقل اگر در واقع نیز چنین نیست اما بیشتر تحلیل ها 
حول این موضوعــات قرار دارد. این در حالی اســت که 
مســئولیت اجتماعی باید عدالت را محقق کند و شکاف 
اجتماعی طبقــات جامعه را کاهش بدهــد. هدف اصلی 
مســئولیت اجتماعی عدالت اســت. عدالــت نیز صرفأ با 

سازمان ها و شرکت ها شــکل نمی گیرد و در بخش های 
مختلف جامعه شکل می گیرد.

وی ادامه داد:نهادهای مردمی  در این زمینه تأثیرگذار 
هســتند. ما باید به ســمت آموزش اجتماعی و اخالقی 

زیستن اجتماعی حرکت کنیم.
 مسئولیت اجتماعی باید تالش کند اعضای زیست کننده

در جامعه را نسبت به کنش گری هایی که انجام می دهند 
و کنش گری هایی که در تقابل با آنها شکل می گیرد.

در چنین شــرایطی می توان مسئولیت اجتماعی را از 
سطح سازمان به سطح جامعه تداوم بدهیم.

آســوده تصریح کردد:امانت داری و شــفافیت از جمله 
موضوعات دیگری است که در حوزه مسئولیت اجتماعی 

باید مورد توجه قرار می گیرد.
ما معتقدیم مسئولیت اجتماعی در سطح نظام سیاسی 
شــکل گرفته که یکی از نهادهــای آن کمیته امداد امام 

خمینی است.
کمیته امداد یک منظومه توانمندسازی در کشور ایجاد 

کرده است.
این در حالی اســت که در حدود۷ میلیون نیکوکار نیز 
بــه کمیته امــداد کمک می کنند و در شــرایط مختلف 
حمایت های خود را ارائه می دهند.ما باید به صورت حرفه 

ای تر به موضوع مسئولیت اجتماعی نگاه کنیم.

تنها ترین هدف اتاق های بازرگانی در جهان مسئولیت اجتماعی استتنها ترین هدف اتاق های بازرگانی در جهان مسئولیت اجتماعی است

ســخنران بعدی مراســم دکتر بهمن عشــقی دبیرکل اتاق 
بازرگانی،صنایع و معادن استان تهران نبود.وی گفت:اتاق بازرگانی 
تهران به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی و در این زمینه از همه 

امکانات و ظرفیت های خود استفاده خواهد کرد.
اتاق بازرگانی موظف اســت از منافــع بنگاه های اقتصادی در 
مقابــل حاکمیت دفاع کند.اتاق های بازرگانی در جهان دو هدف 
اصلی را دنبال می کنند.نخســت یکپارچه سازی اعضا که دارای 
منافع مشــترکی در فعالیت های اقتصادی هستند و دوم دفاع از 
منافع فعــاالن اقتصادی در مقابل حاکمیت.با این وجود در قرن 
بیســت یکم مهم ترین و تنها ترین هدف اتاق های بازرگانی در 
جهان مســئولیت اجتماعی اســت.دلیل این موضوع این است 
 که اهــداف دیگر را می توان ذیل مفهوم مســئولیت اجتماعی 

تعریف کرد.
وی تصریح کرد: مســئولیت اجتماعی باید در راستای توسعه 
مورد توجه قرار بگیرد.توســعه زمانی رخ می دهد که بازتعریف 
صحیحی از مسئولیت اجتماعی صورت بگیرد.مسئولیت اجتماعی 
باید بین نخبگان کشــور مورد توجه قرار بگیرد تا به سمت حل 

مشکالت مردم حرکت کنند.ما موظف هستیم جریان اندیشه را 
در زمان مناســب در جامعه به کار ببریــم تا چالش به بحران و 
بحران به ابربحران تبدیل نشود.تنها آرزوی ما باید این باشد که 

ایران را بهتر از امروز به آیندگان تحویل بدهیم.
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مسولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری سازمان ها تبدیل شودمسولیت اجتماعی باید به استراتژی محوری سازمان ها تبدیل شود

در ادامــه این همایش دکتر محمــد مهدی برادران معاون 
صنایع عمومی وزارت صمت گفت:جامعه شناسی سازمان بعد 

نظری مدیریت استراتژیک است.
اگر ما نتوانیم رابطه بین ســازمان و محیط را به درســتی  
تعریــف کنیم نمی توانیم  در حوزه مدیریت اســتراتژیک به 
موفقیت دســت پیدا کنیم. گره زدن مســئولیت اجتماعی و 
روابط عمومی خالقیت خوبی اســت. با این وجود مسئولیت 

اجتماعی باید در  رویکرد اســتراتژیک قرار داشــته باشــد. 
صنعتی موفق اســت که بداند در چه بستر و برای چه کسانی 

قراراست تولید صنعتی داشته باشد.
معــاون وزیر صمت ادامه داد:روابط عمومی ها در موضوع 
تولید نقــش مهمی دارند و می توانند در باال بردن کیفیت 
تولید نقش داشــته باشــند.در کنار مردمی ســازی دولت 
باید بــه تولید،توزیع و مصرف توجه کنیم.هنوز بســیاری 
از شــرکت ها و ســازمان های ما به موضوع جامعه شناسی 
ســازمان و دغدغه های مصرف کنندگان توجه نمی کنند و 
در این زمینه دارای مشکل هستیم که امیدواریم در آینده 

این مشکالت حل شود.
 در این همایش پیام رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی 
خطــاب به افراد حاضر در همایش قرائت شــد و در پایان به 
شرکت ها و نهادهای موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی و از 
جمله رسانه مسئولیت اجتماعی تندیس مسئولیت اجتماعی 

اهدا شد.
الزم به ذکر اســت که رسانه مســئولیت اجتماعی حامی 
رسانه ای همایش ها،مراسم ها و فعالیت های ترویجی در زمینه 
مســئولیت اجتماعی اســت و در همایش امروز نیز به عنوان 

حامی رسانه ای همایش نقش خود را ایفا کرد.
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گزارش پایداری شهرستان خلیل  آبادگزارش پایداری شهرستان خلیل  آباد
خلیل آباد با نام تاریخی خارزنج مرکز بخش 
مرکزی شهرســتان خلیل آباد در غرب  استان 

خراسان رضوی ایران است.
 خلیل آباد در ســده های گذشــته محدوده 
کوچکــی را به خود اختصاص مــی داد که در 
دوران پادشاهی شاه عباس یکم بر اثر زمین لرزه 
به کلی ویران شد و بعدها توسط شخصی به نام 
خلیل خان فرزند جلیل بیک از خاندان عرب که 
بر این سرزمین حکومت می کردند قلعه ای بنیان 

گشت و بعدها خلیل آباد نام گرفت.
وجود آثارهایی از قلعه ها و آتشکده ای باستانی 
در دامنه کوه های شمال شرقی این شهرستان را 

از تمدن چند هزار ساله حکایت می دارد.
از لحاظ اقتصادی شهرستان خلیل آباد بر پایه 
کشــاورزی، دامپروری و صنایع دستی استوار 
است و سطح زیر کشت باغات انگور، انار و پسته 
در شهرســتان ۷۹۸۳ هکتار و سایر محصوالت 
کشاورزی شامل زیره، پنبه، جو، گندم و ۰۰۰، 

۴۳۵۰ هکتار می باشد.
انگور خلیل آباد در ســطح کشــور به لحاظ 
کیفیت رتبه نخســت و از بعد کیمت رتبه دوم 
را به خود اختصاص داده است. مهمترین معادن 
شهرســتان معدن ســنگ آهن، جیوه، مس، 

کائولن، گچ و آهک می باشد.
حال به بررســی کســب و کارهای ایجادی، 
توســعه ای و تکمیلــی معین هــای اقتصادی 

فرهنگی در شهرستان خلیل آباد می پردازیم.
معین هــای اقتصادی فرهنگی شهرســتان 
خلیــل آبــاد )کمیته امداد،شــرکت پیشــرو 

صالح،شــرکت تعاونی گاوداران اتحاد ، شرکت 
نساجی کاشــمر،کلینیک یاســین ، عاقبتی(: 
حسب گزارش گرفته شده از سامانه معین های 
اقتصادی، تا کنون در راســتای توانمند سازی 
مــردم و ایجاد و حمایت از کســب و کارها در 
شهرستان باهدف احیای مسولیت های اجتماعی 
با تعداد ۶۴۶ کسب و کار با مبلغ سرمایه گذاری 
۷۰۲.۰۹۳.۴۸۰.۰۰۰ ریال و با اشــتغال بیش 
بینی ۱۱۶۹ نفر در شهرستان و مناطق روستای 
اقدامات ارزنده ای به مرحله بهره برداری رسانده 

است.
خالصه ای از فهرســت کسب و کارهای این 
شهرســتان در ســه قالب ایجادی ، تکمیلی و 

توسعه ای به شرح ذیل می باشد:
 کسب و کارهای ایجادی

تعداد ۵۷۲ کســب و کار با مبلغ ســرمایه 
گذاری ۴۲۹.۷۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال با اشــتغال 

پیش بینی ۸۷۴ نفر که اهم آنها عبارتند از :
 حوزه کشاورزی 

– زعفران کاری ، احداث اســتخر ، باغ انگور 
و پســته ، گلخانه ، گیاهــان دارویی ، پرورش 
جلبک ، پرورش کاکتوس و… با سرمایه گذاری 
۱۲۳.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و اشتغال پیش بینی 

۱۱۱ نفر
 حوزه صنایع دستی

– شامل تولید انواع قالیبافی، فرت بافی ، گلیم 
بافی، طالســازی ، چــرم دوزی ، خیاطی و … 
با ســرمایه گذاری ۱۱.۴۵۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و 

اشتغال ۶۱ نفر

 حوزه گردشگری و خدمات
 آتلیه عکاســی ،ادوات کشــاورزی ، 
آرایشگری، خیاطی خانگی ، دفتر خدمات 
الکترونیــک ، تولیــد پوشــاک ، نانوایی ، 
بومگردی ،فروشــگاه های صوتی تصویری 
،تعمیرات موبایل و موبایل فروشی ، کارگاه 
ام دی اف ، فروشــگاه لوازم خانگی ، خرید 
 خودرو ، احداث خانه باغ ،کارگاه خیاطی و …

با ســرمایه گــذاری ۱۳۷.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال و اشتغال پیش بینی ۱۹۴ نفر

 حوزه دامداری و دامپرورَی
پــرورش   ، گاوداری   ، داری  گوســفند   
شترمرغ، پرورش بو قلمون ، زنبور داری و ….. 
با ســرمایه گذاری ۱۲۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و 

اشتغال پیش بینی شده ۱۶۲ نفر
 حوزه صنعتی

 کارگاه های تراشــکاری و جوشــکاری ، 
ساخت ادوات کشاورزی ، اجرای سقف ، کابینت 
ســازی مبلمان و …. با مبلغ ســرمایه گذاری 
۳۶.۰۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و با اشتغال پیش بینی 

۴۴ نفر
کسب و کارهای توسعه ای و تکمیلی

  اغلب این کســب و کارها در زمینه تکمیل 
و توســعه واحدهای پــروش دام و دامپروری، 
کشــاورزی، صنعتی، حوزه صنایع دســتی و 
سایر…. با سرمایه گذاری ۲۷۲.۳۰۶.۴۸۰.۰۰۰ 

ریال و با اشتغال ۲۹۵ نفر بوده است.
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 الزام توجه دانشگاه ها به موضوع مسئولیت اجتماعی الزام توجه دانشگاه ها به موضوع مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی به چرخه ساخت و ساز ارتباط داردمسئولیت اجتماعی به چرخه ساخت و ساز ارتباط دارد

محمودرضا عیسی خانی 

 ایــن همایش با حضور حســین علی 
شهریاری رئیس کمسیون بهداشت مجلس 
شورای اسالمی،  شیدا مهنام مدیرعامل 
سالمت  اجتماعی  مســئولیت  موسسه 
دستی  صنایع  معاون  جاللی  مریم  ایران، 
و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی و سرپرست این 
مجموعه، اکبر نیکزاد رییس بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی، اقبال شاکری نماینده 

مجلس شورای اسالمی و عضو کمسیون 
عمران، ســعداهلل نصیری قیداری رئیس 
دانشگاه شهید بهشــتی، حمزه شکیب 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، دکتر 
بانک مسکن و  محمود شایان مدیرعامل 
جمعی از مدیران و متخصصین ملی و بین 

المللی در این حوزه برگزار شد.
این رویداد را موسســه چند منظوره 
ایران  ســالمت  اجتماعی  مســئولیت 

با همکاری و مشــارکت ســازمان نظام 
مهندســی، مرکز تحقیقات وزارت راه و 
شهرســازی، مجمع خیرین مسکن ساز 
بنیاد مسکن، دانشــگاه شهید بهشتی، 
کرسی سالمت اجتماعی و توسعه یونسکو، 
دانشگاه تهران و متولیان فنی، اجرایی و 
دانشگاهی، مســئولین و مقامات مرتبط 
با موضوع و جمعی از ســفرا و نمایندگان 

سازمانهای بین المللی برگزار کرد.

اقبال شاکری  عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسالمی در 
ادامه این رویداد افزود: در گذشــته مسئولیت اجتماعی به شکل و 
نام های دیگر انجام می شده است که در حال حاضر مدل بهبودیافته 

و پیشرفته آن را مشاهده می کنیم.
وی افزود: در حال حاضر نهادهایی که محورشان خدمات محور 
هستند با برنامه ریزی ، زمان بندی و شاخص اندازه گیری به اجرای 

مسئولیت اجتماعی می پردازند.
شاکری بیان داشت: مسئولیت اجتماعی فرآیندی است که نهادها 

را از پول پاشی به سمت توانمند سازی الگوها حرکت می دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: مسئولیت 
جهادی یکی از واژه های شیرین و دل چسب برای مردم است. انتظار 
می رود که این نشســت بلندگوی اقدامات انجام شــده در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی صنعت ســاختمان باشد. من معتقدم در 
آینده ای نزدیک رقابتــی نزدیک بین دولت و بخش خصوصی در 
خصوص اجرای مســئولیت های اجتماعی رخ خواهد داد.وی افزود: 
این نشست می تواند برخی پیشنهادات و اصالحات را به ما ارائه دهد 

تا بتوانیم در خصوص ایفای مسئولیت های اجتماعی اقدامات موثری 
را انجام دهیم. در صنعت ساختمان باید مسئولیت های اجتماعی به 
بهترین وجه انجام شوند. در این زمینه استفاده از مصالح ساختمانی 
جدید، اســتفاده از مدل های ایرانی و اسالمی، استفاده از مدل های 

جدید ساختمان سازی و… بسیار ضروری است.

مسئولیت جهادی واژه های شیرین برای مردم است
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 دکتر ســعداهلل نصیر قیداری رئیس دانشــگاه شهید بهشتی 
ســخنران بعدی این همایش با اشاره به نقش دانشگاه ها در زمینه 
مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد:دانشگاه ها نقش مهمی در تربیت 
انسان هایی دارند که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کنند.

از سوی دیگر علم و دانش در زمینه مسئولیت اجتماعی تعیین کننده 
است.علم و دانش باید مسئولیت اجتماعی تولید کند.

وی تصریح کرد: همه دانشگاه های کشور باید موضوع مسئولیت 
اجتماعی را در دستور کار قرار بدهند و این موضوع در آینده باید 
مورد توجه دانشــگاه هایی قرار داشته باشند که بخش عمده علم 
کشــور را تولید کنند.در ادامه برنامه از دکتر محمد رضا حافظی 
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی ، دکتر محمود شایان مدیر 
عامل بانک مسکن و خانم دکتر آتوسا مومنی معاون سابق میراث 

فرهنگی تجلیل و قدردانی شد.

دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس 
شــورای اسالمی و مجمع خیرین سالمت کشور مسئولیت های 
اجتماعی را بعنوان سالمت اجتماعی و روانی تعریف کرد و گفت: 
خیرین ســالمت کارهای بســیار بزرگی در این حوزه در سطح 
کشــور انجام داده اند همچنین فعالیت های بســیاری در حوزه 
ساختمان و مدرسه سازی انجام شده که به طور شایسته از این 

خیرین قدر دانی نشد.
وی افزود: تصمیم بر این اســت که نه تنها از ظرفیت خیرین 
غافل نشد بلکه بتوانیم در قانون برنامه هفتم مجلس تسهیالت 

ویژه ای برای این عزیزان فراهم آوریم.
شهریاری بیان داشت: در همین راستا صنعت ساختمان بسیار 
مهم است و باید ساختمانهایی با استفاده از تمام استاندارد ها در 

سراسر کشور ساخته شود.
رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی و مجمع 
خیرین سالمت کشور خاطرنشــان کرد: من دغدغه بزرگی در 
خصوص مسئولیت های اجتماعی صنعت ســاختمان دارم. در 
مواقع بحرانی بیمارســتان ها تنها پناهــگاه مردم و مرکز اصلی 
ارائه خدمات هستند. متأسفانه امروزه بیمارستان ها از استحکام 

کافی برخوردار نیستند و با وقوع یک زلزله خفیف ساختمان این 
بیمارستان ها آسیب می بینند. این موضوع بسیار مهمی است که 
باید نسبت به آن حساس باشیم و اقدامات ویژه ای برای رفع این 

چالش انجام دهیم.

الزام توجه دانشگاه ها به موضوع مسئولیت اجتماعی

متأسفانه بیمارستان ها از استحکام کافی برخوردار نیستند
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 دکتر حمزه شــکیب رییس سازمان مهندسی کشور 
هم در این همایش تصریح کرد:همه بخش های مسکن 
سازی اعم از ساخت و ســاز و نظارت اگر به مسئولیت 
اجتماعی خود عمل کنند در زمینه های مختلف نتیجه 
بهتری حاصل خواهد شد. مسئولیت اجتماعی به چرخه 
ســاخت و ســاز ارتباط دارد و اگر افرادی مانند مالک 
متروپــل به این موضوع توجه مــی کرذند با جان خود 
ومردم بازی نمی کرد.مســئولیت اجتماعی در کنار هر 
کاری قرار بگیرد بدون تردیــد نتیچه بهتری به همراه 

خواهد داشت.
وی گفت: شــهروندان نیز به نوبه خود وظایفی دارند 
و باید در قبال خرید مســکن کامال مطالبه گر باشند و 
قبل از خرید خانه  تمام زوایای نحوه ساخت آن را جویا 

شوند و چشم بسته عمل نکنند.

دکتر محمود شابان مدیرعامل بانک مسکن نیز در این رویداد 
سخنرانی کرد.

شایان با اشاره به ضرورت مسئولیت اجتماعی برای سیستم 
بانکی کشور تصریح کرد:مسئولیت اجتماعی همه بخش های 

دولت و نظام را در بر می گیرد.
با توجه به شــرایط کشور  باید تســهیالت بخش های غیر 

ضروری به بخش مسکن منتقل شود. 

شهروندان باید در قبال خرید مسکن مطالبه گر باشند

مسئولیت اجتماعی همه بخش های دولت را در بر می گیرد
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 توجه به تعادل منطقه ای توجه به تعادل منطقه ای
از موضوعات مهم مسئولیت از موضوعات مهم مسئولیت 

اجتماعی بنگاهیاجتماعی بنگاهی
شریفه جمشیدی 

  اولیایی عنــوان کرد: مازاد نیروی کار یا کمبود آب در مناطق 
صنعتی، از مصادیق کم توجهی به تعادل منطقه ای است که چاره 
نیندیشیدن برای آن، حیات صنایع کشور را با خطر مواجه می کند.

 محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران 
گفت: یکی از موضوعات مهم مســئولیت اجتماعی بنگاهی توجه 
به تعادل منطقه ای اســت که بی توجهی به این موضوع موجب 
پیامدهایی می باشــد که نتیجه آن تعطیلی بنگاه های تولیدی و 

صنعتی است.
وی افزود: اصل برنامه ریزی و اجرای تعادل منطقه ای بین بنگاه ها 
بر عهده حاکمیت و دولت اســت و می بایســت  انتخاب صنایع 
متناســب با اقلیم هر منطقه صورت بگیرد همچنین اختصاص و 
توزیع متعادل منابع در بخش های مختلف کشور از جمله اقداماتی 

است که در اجرای تعادل منطقه ای باید مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون مســئولیت اجتماعی اتاق ایران بیان داشت: 
به همین خاطر این موضوع را در دســتور کار کمیته مســئولیت 
اجتماعی و حاکمیت شرکتی قرار داده ایم و امیدوار هستیم که به 

نتایج مطلوبی برسیم.

برگزاری دوره آموزشی برگزاری دوره آموزشی 
توانمندسازی متقاضیان توانمندسازی متقاضیان 

استخدام در شرکتهای نفتاستخدام در شرکتهای نفت
بیتا خداویسی 

مهندس هــادی صفایی گفت: شــرکت پاالیش گاز فجر جم 
در راســتای مســئولیت اجتماعی خود اقدام به برگزاری دوره 
آموزشــی توانمند سازی متقاضیان اســتخدام در شرکت های 

نفت، گاز و پتروشیمی نموده است.
 به گفته مهندس صفایی دبیر کمیته مسئولیت های اجتماعی 
شرکت پاالیش گاز فجرجم افراد پذیرفته شده در مرحله آزمون 
کتبی شــرکت پتروپاالیش کنگان که هم اکنــون به مصاحبه 
دعوت شده اند در گروه های شیمی، مکانیک، برق و ابزار دقیق 
و گروه عمومی آموزش های آماده سازی برای حضور در جلسات 

مصاحبه آزمون استخدامی را فرا می گیرند.
وی افزود: این برای سومین بار از که این برنامه توسط شرکت 

پاالیش گاز فجر جم اجرا شده است.
گفتنی است تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر برای شرکت در این آزمون 

فرم آنالین مشخصات شخصی خود را تکمیل نموده اند.
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گزارش مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهرانگزارش مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران
شریفه جمشیدی

مسئولیت اجتماعی مقوله ای مهم در گفتمان 
دانشگاه های »نســل چهارم« با محوریت تعهد 
و مســئولیت آنها نسبت به محیط پیرامونی، از 
اجتماعی،  توسعه  و مشــارکت در  نقش  جمله 
تعهد در قبال محیط زیست، شفافیت و شایسته 
ســاالری، رعایت حقوق عامه های مختلف و … 
با هدف باز طراحی زیســت اخالقی محیط های 
فعالیت خود اســت. به عبارت دیگر، مسئولیت 
و  وظایف  مجموعــه ی  می توان  را  اجتماعــی 
تعهداتی دانست که یک نهاد یا سازمان بایستی 
در راستای معونت و همین طور حفاظت، صیانت 
و مراقبت از جامعه ای که در آن فعالیت می کند، 

انجام دهد.
دانشــگاه بــه مثابــه ی عالی ترین نهاد آموزشــی 
و پژوهشــِی یــک جامعه، نقــش و جایــگاه ویژه و 
ذوابعادی در این زمینــه دارد و خصوصاً با دگرگونی 
پارادایم توســعه و موضوعیت یافتِن مفهوِم »توسعه ی 
پایدار«، مقوله ی مســئولیت اجتماعی، به طور خاص 
در دانشــگاه های نســل چهارم، پایگاه، تبلور و نموِد 
مضاعفی یافته است. چرا که اساساً فلسفه ی وجودی 
دانشگاه، بر مبنای تولیِد خیِر عمومی و رفاه اجتماعی 
از شــاهراه خــردورزی، علم آمــوزی و دانش اندوزی 
اســت و امتزاِج خارج از تعــادل و افراط گونه ی آن با 
منطق های مادی و منفعت گرایانه ی ِصرف، دانشگاه را 
از هویت ذاتی و تاریخِی خود که سرشــتی فرهنگی و 

اجتماعی دارد، تهی می سازد.
از طرف دیگر، رجــوع به یافته های مقاالت علمی و 
تجارب جهانی نیز مؤید این واقعیت اســت که بخش 
قابِل اعتنایی از مسیِر رفع تعارضات اجتماعی، کاهش 
مسائل مدیریت شــهری و توسعه ی روستایی، کاهش 
هزینه هــای دولتی، فقر زدایــی و همین طور توجه به 
گروه های ویژه ی اجتماعی نظیر ســالمندان، کودکان، 
نوجوانان، کم توانان ذهنی و جســمی و آسیب دیدگان 
حوادث و بالیای طبیعی، از گذرگاهِ مسئولیت اجتماعی 
دانشــگاه عبور می کنــد. به عالوه، توجــه به مقوله ی 
مسئولیت اجتماعی، با ایجاد و افزایش میزاِن مؤلفه هایی 
چون حِس رضایت فردی و جمعی، همبستگی روابط، 
اعتماد میان افراد و همچنین روحیه ی تعاون، منجر به 

افزایش سرمایه ی اجتماعی خواهد شد.

بنابراین می توان گفت مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ظرفیتی است که دانشگاه ها را قادر 
می سازد تا از دریچه ی آن، کنش های ارتباطی خود را با حوزه ی عمومی، اجتماعات محلی، 
فضا ها و ارگان های غیرانتفاعی، گروه های قومی و اجتماعی، نهادهای مدنی و سازمان های 
مردم نهاد بهبود و ارتقا بخشــند. به واقع، دانشــگاه در جایگاه پیش قراول، مبدأ تحوالت و 
رهبِر تغییراِت مطلوب مدنی و اجتماعی، طالیه دار ترویج مســئولیت اجتماعی در جامعه 
و نضج دهنده و قوام بخِش هویت های مســئولیت پذیر و اخالق مدار در برابر هم کالســان، 
هم دانشگاهیان، هم محالن، همشهریان، هم وطنان و هم نوعان و همین طور متعهد و مکلف 

در برابر محیط زیسِت فیزیکی )واقعی( و مجازی است.
بر اساِس همین مبانی، دانشگاه تهران به عنوان پیشگام دانشگاه های نسل چهارم و نماد 
آموزش عالی کشور، مسئولیت اجتماعی را به مثابه ی یک تعهد ملی برای خود تعریف نموده 
و در ذیل اهداف سه گانه ی سومین برنامه ی راهبردی پنج ساله ی دانشگاه )۱۳۹۶-۱۴۰۰( 
ارتقاءِ اخالق و مســئولیت پذیری اجتماعی را در قالب سه حوزه ی تقویت اخالق حرفه ای و 
مسئولیت پذیری، حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز، و گسترش محیط 

حمایتی و ارتقاءِ سالمت اهالی دانشگاه، مورد توجه و تاکید قرار داده است.
پیــرو این هدف گذاری و خصوصاً در ســال های اخیر، اقدامات گســترده و فعالیت های 
پردامنه ای در ارکان مختلف دانشگاه تهران و سطوح متفاوت، در راستای این رسالت اخالقی 
و اجتماعی صورت گرفته و نیز در جریان است. پهنه ی وسیِع این فعالیت ها و تنوِع قلمروی 
موضوعِی آن ها، اداره کِل روابط عمومی دانشــگاه را بر آن داشت تا به منظور پوشش دهی 
وقایع و رخدادهــای مرتبط با این حوزه، رویدادهای جــاری و نیز انعکاس نقطه نظرات و 
دیدگاه های اعضای محترم هیئت علمی و دانشــجویان، حول محور مســئولیت اجتماعی 
دانشــگاه، بخش مجزایی را در پایگاه های اطالع رســانی دانشــگاه تهران طراحی و تعبیه 
نماید تا عالوه بر ایجاد یک آرشــیو موضوعی و اختصاصی، ذیِل این مفهوم و ســهولت در 
دسترسی های مقتضی، بتواند مورد توجه و استفاده ی جامعه ی علمی و دانشگاهی سراسر 
کشور، پژوهشگران و فعاالن اجتماعی، اصحاب رسانه و عموم عالقه مندان و دنبال کنندگان 

نیز قرار گیرد./روابط عمومی دانشگاه تهران
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 تفاهم نامه مشترک میان مدیریت بحران تهران  تفاهم نامه مشترک میان مدیریت بحران تهران 
و جمعیت هالل احمر امضاء شدو جمعیت هالل احمر امضاء شد

تفاهم نامه همکاری با جمعیت هالل احمر استان 
تهران با هدف بهره  گیری مناسب از ظرفیت پایگاه های 
پشتیبانی مدیریت بحران و ارائه آموزش های همگانی 

و تخصصی امضا شد.

 هدف از این سند 
 رضــا کرمی محمدی با اعالم این خبر تصریح 
کرد: این سند همکاری با هدف بهره  گیری مناسب 
از ظرفیت پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران، 
ذخیره  ســازی تجهیزات و اقالم امــدادی و ارائه 
آموزش های همگانی و آموزش های تخصصی امداد 
و نجات برای پاسخگویی مطلوب به سوانح محتمل 
در سطح شــهر تهران میان سازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شهر تهران و جمعیت هالل احمر 
استان تهران به امضا رسید.کرمی محمدی افزود: 
همچنین این ســند همکاری به منظور افزایش 
سطح همکاری بین سازمان پیشگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران و جمعیت هالل احمر استان 
تهران و سایر سازمان های مسئول در امر مدیریت 

بحران شهر تهران به امضا رسید.

 شهرداری نیز باید برای هالل احمر 
تسهیلگ ری کند

وی همچنین برگزاری دوره های آموزش همگانی 
امداد و کمک های اولیه به شهروندان، اجرای برنامه های 
آموزش  تخصصی امــداد و نجات برابــر برنامه های 
مصوب جمعیت هالل احمر و مشــارکت در مانورها 
و برنامه های توان افزایــی را از د یگر مفاد این تفاهم 
نامه عنوان  کرد.کرمی محمدی در نشست امضای این 
تفاهم نامه خاطرنشان کرد: جمعیت هالل احمر استان 
تهران به دلیل توانایی ها و امکاناتی که در اختیار دارد 
با انتظارات بســیاری رو برو است و حضور هالل احمر 
با وجود جمعیت گسترده و مسائل و مشکالت شهر 
تهران می تواند برای مردم بسیار مفید و تأثیرگذار باشد 
و از طرف دیگر شهرداری تهران نیز بر اساس وظیفه 
خود می تواند برای حضور بیشتر و مؤثرتر هالل احمر 

در داخل شهر تهران تسهیلگری ایجاد کند.
 

 سودمندی دو طرفه 
کرمی محمدی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی 
شــدن این تفاهم نامه و با همکاری دو طرف شاهد 

یک اقدام مؤثر و مفید در شــهر تهــران در زمینه 
آموزش همگانی امداد و کمک های اولیه به شهروندان 
و اجرای برنامه های آموزش تخصصی امداد و نجات 
باشیم.وی از آمادگی پایگاه های پشتیبانی مدیریت 
بحران شــهر تهران برای هر چه سریع تر عملیاتی 
شدن این تفاهم نامه خبر داد و تصریح کرد: در این 
پایگاه ها گروه های دیگری از جمله اورژانس تهران، 
نیروهای داوطلب مردمی که برخی از آنها با نیروهای 
داوطلب هالل احمر یکی هستند، مستقر شده اند و 
حضور نیروهای هالل احمر در پایگاه های مدیریت 
بحــران هم برای دو طرف و مهم تر از آن برای مردم 

سودمند است.

 هالل احمر؛ قدیمی ترین نهادهای عمومی 
و عام المنفعه غیر دولتی

شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
اســتان تهران نیز در این نشست افزود: به زودی 
شاهد یکصدمین ســالگرد تأسیس هالل احمر 
به عنوان یکــی از قدیمی ترین نهادهای عمومی 
و عام المنفعه غیر دولتــی خواهیم بود. یک قرن 
خدمت به مردم موجب جلب اعتماد عمومی به 
این نهاد شده است و این اعتماد عمومی یکی از 
سرمایه های گران قیمتی است که جمعیت هالل 
احمر از آن بهره مند اســت و عمدتاً بازوی اصلی 
و نیروی محرکه این نهاد مردم هســتند. حضور 

مردم چه در حوزه وقف و چه در حوزه داوطلبان، 
حمایت های مالی و حوزه امداد و نجات همیشه پر 

رنگ بوده است.
فتحی افزود: قانون بــرای این نهاد عمومی غیر 
دولتی وظیفــه حاکمیتی تعیین کرده اســت که 
مسئولیت هالل احمر را چندین برابر می کند و هالل 
احمر هم باید در قبال این وظیفه حاکمیتی مطالبات 
خود را از دولت داشته باشد تا بتواند وظایف خود را 
انجام دهد و دولت نیز باید بیش از پیش به این نهاد 

توجه داشته و کمک کند.
 

آمادگی نسبتاً پایین مردم
برای حوادث تهران 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان تهران 
در  پایان تصریح کــرد: ما در برابر آمادگی مردم در 
برابر حوادث و ســوانح مسئول هستیم در حالی که 
آمادگی مردم برای حوادث و مخاطرات تهران نسبتاً 
پایین است و از طرفی هم ظرفیت ها و امکاناتی که 
برای افزایش آمادگی مردم در اختیار داریم از جمله 
اعتبارات موجود نســبت به جمعیت این شــهر و 
خطرپذیری آن بسیار پایین است. لذا دولت باید به 
شهرداری تهران نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیر 
دولتی کمک کند تا بتواند نسبت به ارتقای آمادگی 
مردم در زمان وقوع سانحه و کاهش آسیب ها و تلفات 

اقدام کند./ مهر

بیتا خداویسی



32
تابستان 1401

33
تابستان 1401

 حمایت از  حمایت از ۷۰۰۷۰۰ هزار دانش آموز  هزار دانش آموز 
در دستور کار کمیته امداددر دستور کار کمیته امداد

حمایــت از ۷۰۰ هــزار دانش آموز و 
هزاران دانشــجو و نخبه در دستور کار 
کمیتــه امــداد امام خمینــی )ره( قرار 

گرفته است.
 ســید مرتضی بختیاری در مراســم 
امضــای تفاهم نامــه همــکاری میان 
جمعیت هالل احمر و کمیته امداد امام 
خمینی )ره( با بیان این خبر و با اشــاره 
به فرا رســیدن هفته نیکوکاری، گفت: 
این امر با قدرت نیز ادامه پیدا می کند و 
مشخصا همکاری با جمعیت هالل احمر 
می تواند مثمرثمر باشــد و در ادامه نیز 
حمایت از زنان سرپرســت خانوار و کم 
برخوردار نیز توسعه پیدا می کند تا امر 
محرومیت زدایی با ســرعت بیشتری در 

دستور کار قرار گیرد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
تصریح کرد: کشــور ما ســاالنه متاثر از 
حوادث مختلف اســت که ساماندهی و 
کمک به متاثرین از حوادث و سوانح امر 
مهمی اســت که باید به آن توجه شود و 
در همیــن زمینه جمعیت هالل احمر و 
کمیتــه امداد می توانند همکاری خوبی 
داشته باشــند و به آســیب دیدگان از 

سوانح و حوادث یاری رسانی کنند.
بختیــاری ادامه داد: در این مســیر 

کمیتــه امداد و جمعیت هالل احمر می 
توانند از ظرفیت های یکدیگر اســتفاده 
کرده و به مشــکالت با سرعت بیشتری 
رســیدگی کنند. امری کــه در ماه های 
اخیر در جمعیت هــالل احمر به خوبی 
مورد توجه قرار گرفته و ضرورت دارد از 
تالش های رئیس جمعیت هالل احمر در 

این خصوص قدردانی کنم.
اولویت اصلی هالل احمر

در ادامه این برنامه دکتر پیرحســین 
کولیونــد، رئیس جمعیــت هالل احمر 
با اشــاره به تالش های صــورت گرفته 
در راســتای محرومیت زدایی در کشور 
گفــت: دو مجموعه ای که مــی توانند 
بــا هم افزایــی کمک بســزایی به رفع 
مشکالت قشر محروم کنند، هالل احمر 
و کمیتــه امداد هســتند. در این زمینه 
دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت 
هــالل احمر تاکیدات زیادی داشــته و 

حمایت های خوبی را انجام داده اند.
وی افزود: نتیجــه یکی از همکاری ها 
در هفته های اخیر طــرح یاس بوده که 
ذیل این طرح موفق به پوشش ۱۲ هزار 
نفر شده ایم و توانمندسازی و آموزش با 
همکاری کمیتــه امداد به خوبی صورت 

گرفته است.

رئیس جمعیت هالل احمر خاطرنشان 
کرد: یکی دیگــر از زمینه های همکاری 
هالل احمــر و کمیته امداد بر اســاس 
تفاهم نامه همکاری در زمینه ساماندهی 
۲۰۲۰ محله کم برخوردار کشــور است 
که تاکنون اتفاقات خوبی در این زمینه 
رخ داده اســت و مــی توانــد یک گام 
بزرگ در مســیر محرومیــت زدایی در 
کشور باشــد. امروز اولویت اصلی هالل 
احمر امدادرسانی به همین محرومین و 

مستضعفین است.
کولیونــد ادامه داد: توســعه آموزش 
همگانی یکی از بسترهای دیگری است 
که طبق تفاهم نامه با کمیته امداد باید 
توســعه یابد زیرا می تواند بسترساز رفع 
نیازهــا به صورت پایدار در بســیاری از 

زمینه ها باشد.

 ضرورت هم افزایی در کشور
وی افزود: مــردم مناطق محروم ایران، 
بسیار نجیب و با اصالت هستند و همواره 
در عرصه هــای مختلف در کنــار نظام و 
دولت ایستاده و ضرورت دارد تا ما نیز در 
کنار این مردمان باشیم و نیازهای آن ها را 
در تمامی عرصه ها برطرف کنیم. امضای 
تفاهم با کمیته امداد امام خمینی )ره( این 
مسیر را هموار می کند تا خدمات بهتری 

به مردمان نیازمند ارائه شود.
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به ضرورت هم افزایی در کشــور گفت: 
کمیته امداد در سال های اخیر خدمات 
بســیار خوبی به مردم ارائه کرده است 
و عملکرد بســیار موفقی داشته و امید 
است به واســطه امضای این تفاهم نامه 
هر روز بتوانیم نسبت به گذشته خدمات 

بیشتری به مردم ارائه دهیم.
در پایان این مراســم روسای جمعیت 
هالل احمر جمهوری اســالمی ایران و 
کمیتــه امداد امام خمینــی )ره( تفاهم 

نامه همکاری به امضا رساندند.
ایسنا

احسان انصاری 
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معرفی برگزیدگان همایش ملی ترویج اخالق حرفه  ای معرفی برگزیدگان همایش ملی ترویج اخالق حرفه  ای 
و مسئولیت  پذیری اجتماعیو مسئولیت  پذیری اجتماعی

همایش  پنجمیــن  برگزیــدگان 
ملــی ترویج اخــالق حرفــه ای و 
حضور  با  اجتماعی  مسئولیت پذیری 
وزیر آموزش وپرورش و رئیس دانشگاه 
امینی  عالمه  تــاالر  محل  در  تهران 

دانشگاه تهران معرفی و تقدیر شدند.
 دکتر یوسف نوری وزیر آموزش وپرورش، 
دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه 
تهران، دکتر هادی بهرامی احسان معاون 
دکتــر مهدی  اجتماعــی،  و  فرهنگــی 
شهبازی مشــار رئیس دانشگاه و رئیس 
مرکــز حوزه ریاســت و روابــط عمومی 
دانشــگاه تهران و دکتــر احمد احمدی 
صدر مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و 
تهران  شهرداری  اجتماعی  مشارکت های 
از ۱۷ برگزیــده پنجمیــن همایش ملی 
ترویج اخالق حرفه ای و مسئولیت پذیری 

اجتماعی تقدیر کردند.
دکتر سمانه زمانی گرمسیری مدیرکل 
بهزیستی اســتان تهران به عنوان چهره 
شاخص ملی مسئولیت پذیر اجتماعی در 
حوزه حکمروایی و مشــارکت اجتماعی 
سالمت؛ دکتر منیژه یونسی رئیس اداره 
خیرین وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی به عنوان چهره شــاخص ملی 
مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه خیرین 
و واقفیــن؛ دکتر شــادی جمیلی عضو 
هیات مدیــره بنیاد نیکوکاری جمیلی به 

عنوان چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعی در حوزه بانــوان و گروه بانوان 
خیر رفیده به عنوان گروه شــاخص ملی 
مســئولیت پذیر اجتماعی در حوزه بانوان 
نیکــوکار از بانوانی بودند که در این دوره 
همایــش ملی ترویج اخــالق حرفه ای و 
و  معرفی  اجتماعــی  مســئولیت پذیری 

تقدیر شدند.
حجت االســالم والمسلمین دکتر هادی 
صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختالف 
قوه قضائیه نیز به عنوان چهره شــاخص 
ملی مســئولیت پذیر اجتماعی در حوزه 
صلــح و عدالت اجتماعی مــورد تجلیل 

دانشگاهیان قرار گرفت.
همچنین دکتر محمود کمره ای رئیس 
هیــات مدیره بنیــاد حامیان دانشــگاه 
تهــران به عنــوان چهره شــاخص ملی 
مســئولیت پذیر اجتماعی در حوزه فنی 
و مهندســی؛ دکتر علی اصغــر پورعزت 
عضــو هیات علمــی دانشــگاه تهران به 
عنوان چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعــی در حوزه علوم انســانی؛ دکتر 
شــیرزاد ازهــری عضــو هیــات علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی شهیدبهشتی به 
عنوان چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعی در حوزه علوم پزشــکی و دکتر 
مجید اخشــابی هنرمند به عنوان چهره 
شاخص ملی مسئولیت پذیر اجتماعی در 

حوزه فرهنگ و هنر شناخته شدند.
دکتر عطاء اهلل معروف خانی مدیرعامل 
شــرکت فوالد هرمزگان به عنوان چهره 
شــاخص ملی مســئولیت پذیر اجتماعی 
در حــوزه صنعــت و معــدن؛ مهندس 
حامد نقوی به عنوان چهره شاخص ملی 
مسئولیت پذیر اجتماعی در حوزه جوانان 
و دانشــجویان؛ دکتــر افشــین جباری 
مدیرعامل شرکت خودرو سرویس شهر به 
عنوان چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعی در حوزه مدیریت شهری؛ دکتر 
مهدی کتابچی به عنوان چهره شــاخص 
ملی مســئولیت پذیر اجتماعی در حوزه 
خیرین و واقفیــن؛ محمدرضا کمانگر به 
عنوان چهره شاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعــی در حوزه معلولیــن و محمد 
طیبــی به عنــوان چهره شــاخص ملی 
حــوزه  در  اجتماعــی  مســئولیت پذیر 

گروه های جهادی معرفی شدند.
محمدحسین آریا فرهنگی بازنشسته و 
معروف به پدر بلوط ایران که در کاشت بیش 
از یک میلیون نهال بلوط سهیم بوده است، 
در پنجمیــن همایش ملــی ترویج اخالق 
حرفــه ای و مســئولیت پذیری اجتماعی، 
عنوان چهره شــاخص ملی مسئولیت پذیر 
اجتماعی در حوزه محیط زیست را به خود 

اختصاص داد.
روابط عمومی دانشگاه تهران
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در گفتگو با علی اکبر بسطامی نماینده ایالم مطرح شد

امتناع شرکت های نفت مناطق مرکزی امتناع شرکت های نفت مناطق مرکزی 

مســئولیت اجتماعــی به نوعــی رفتار 
داوطلبانــه می گویند که مــا برای حفظ 
سالمت، رفاه یا محیط سالم هم وطنانمان 
به عهــده می گیریم. با کمــی ارفاق، اگر 
سازمانی بتواند مسئولیت های قانونی خود 
را تمام و کمال در قبال کارمندان و جامعه 
ایفا کند، می توانیم او را مسئولیت پذیر در 

قبال جامعه معرفی کنیم.
متاســفانه ســازمان هایی وجــود دارند 
که از این حــد از مســئولیت پذیری نیز 
شــانه خالی می کنند. علی اکبر بسطامی 
نماینــده مردم ایالم مدیران شــرکت های 
نفت مناطق مرکزی را جزو این سازمان ها 
می داند. سازمان هایی که نه تنها مسئولیت 
بیشــتری از چهارچوب هــای قانونــی را 
نمی پذیرند، بلکه از انجــام وظایف قانونی 

خود سربازمی زنند.
به طور مثال شــرکت های نفت مناطق 
مرکزی در پرداخت مالیات سبزی که باید 
در ازای آالیندگــی اســتان ایالم پرداخت 
کنند، کوتاهی کرده اند. رســانه مسئولیت 
اجتماعی برای تشــریح این موضوع با این 
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تماس 
گرفت و از او خواســتیم تا ابعاد مسئله را 
واکاوی کند. شــرح توضیحــات علی اکبر 

بســطامی، نماینده مردم ایالم در مجلس 
شورای اســالمی در رابطه با عدم پذیرش 
مســئولیت اجتماعی و قانــون در رابطه با 
شــرکت های نفت مناطق آزاد به قرار زیر 

است:
یکی از خلع های قانونی در نظام حکمرانی 
جمهوری اسالمی و نظام قانونگذاری بحث 
مســئولیت اجتماعی اســت. مســئولیت 
اجتماعی در ایــران به صورت عرفی انجام 
می شــود. ما از مدت ها پیــش در پی این 
هستیم که مســئولیت اجتماعی در غالب 

قوانین مشخص طراحی شود.
بخش خصوصی یا دولتی پرداخت هایی 
بــرای ارتقای ســطح زیســت محیطی یا 
اجتماعــی مناطــق داشــته اند، اما هرگز 
چشــم گیر نبوده اســت. ما در تالشیم که 
تــا پرداخت ها مطابق قانون انجام شــوند 
و بتوانیــم در چهارچــوب قانــون بر این 
وپیگیری  باشیم  داشته  نظارت  پرداخت ها 
کنیم که اگر یک ســازمانی آالیندگی باال 
داشت بتواند در غالب مسئولیت اجتماعی 

به مردم منطقه کمک کند.
اگر چه در حوزه هــای نفت و گاز  برای 
بحث آالیندگی قانون وجود دارد  و چنین 
شرکت هایی باید ۱ درصد از فروش خود را 

صرف زیرســاخت های توسعه و خدمت در 
منطقه بکنند. ما در قوانین بودجه ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ در تبصره ۶ تصویب کردیم که اگر 
پروژه ای در منطقه ایجاد شود، باید مالیات 
بر ارزش افزوده را به منطقه ای بدهد که در 

آن واقع شده است.
قبل از ســال ۱۴۰۰ نیز شــرکت های 
تولیدی موظــف به این پرداخــت بودند، 
در ســال ۱۴۰۰ شــرکت های پروژه ای و 
خدماتی نیز اضافه شدند. اما متاسفانه فرار 

مالیاتی از مشکالت حاد کشور ما است.
شرکت های  مانند  شــرکت هایی  قاعدتا 
نفت مناطق مرکزی از جمله این شرکت ها 
هستند. این شــرکت ها در پرداخت دخل 
و تصــرف می کننــد. در یک اســتان ۱۴ 
پروژه آالینده آغاز بــه کار می کند، اما  با 
رایزنی های غیرعادالنه در تهران ۴ شرکت 

معرفی کرده اند.
اینها از وظایف قانونی خود فرار می کنند؛ 
چه در بحث مســئولیت اجتماعی، چه در 
بحث قوانینی که پیشتر آنها را برشمردیم. 
بنابراین ســود پروژه های بزرگ را به جیب 
دیگران می ریزند و دود آن را در چشــمان 
مردمی فرو می کنند که در آن حاشیه این 

مناطق زندگی می کنند.
مناطقی که اکثرا محروم است. متاسفانه 
روز به روز شکاف و فقر در مناطق محروم 
بیشتر می شود، زیرا عالرغم قوانین مصرح 
جمهوری اســالمی ایران این قوانین اجرا 
نمی شوند. عدالت از مبانی اصلی جمهوری 
اسالمی اســت و امروز مظلوم ترین واژه در 

جمهوری اسالمی عدالت است.
کل مالیاتــی کــه شــرکت های نفــت 
مناطــق مرکزی باید پرداخــت می کردند 
حــدود ۳۰ میلیارد تومان بــود که آن ها 
تنها    ۴ میلیــارد تومان پرداخت کردند. 
این شرکت  ها تفسیر قانون می کنند. مفسر 
قانون مجلس شــورای نگهبان است. آن ها 
مجری هســتند. متاســفانه امروز مجریان 
مفسر قانون شده اند. این یکی از اشتباهات 
فاحشــی که در نظام مدیریتی کشــور ما 

وجود دارد.
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 دوره آشنایی با مفهوم و توسعه فرهنگ  دوره آشنایی با مفهوم و توسعه فرهنگ 
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برگزار شدمسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی برگزار شد

دوره آموزشــی حضوری آشنایی با مفهوم و 
توســعه فرهنگ مســئولیت پذیری اجتماعی 
شــرکتی در تاریخ  ۲۳ مرداد مــاه به مدت ۳ 
ســاعت در محل اداره آموزش اتــاق بازرگانی 

تهران برگزار شد.
 ایــن دوره با حضور دکتر هوشــنگ فضلی 
در قالــب کارگاه عملی به تحلیــل مفاهیم و 
موضوعات توســعه فرهنگ مسئولیت پذیری 
اجتماعی شرکتی پرداخت. همچنین نمایندگان 
تشکل های اتاق بازرگانی نیز در این دوره حضور 
داشــتند و به بحث و بررسی و تبادل اطالعات 
در خصوص مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی 
پرداختند.بر اســاس این گزارش سر فصل های 
دوره آموزشــی حضوری آشــنایی با مفهوم و 
توســعه فرهنگ مســئولیت پذیری اجتماعی 

شرکتی شامل:
 تاریخچه، سیر تحوالت و عوامل مرتبط

 اهمیت و ضرورت مســئولیت اجتماعی 
شرکت

 تعاریف اصول و زمینه های عمل
 موضوعات اساسی و ذینفعان

 آشنایی با برخی مدل های مسئولیت 
اجتماعی شرکت

 مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار
 مسئولیت اجتماعی و توسعه برند

 نتایج اقتصادی)تجاری و سودآوری( 
ناشــی از عمل به مســئولیت اجتماعی 

شرکت
 آشنایی با مسئولیت اجتماعی برخی 

شرکت های بزرگ
 معرفی اجمالــی مراجع بین المللی 

مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکتها
 نگاهی به مسئولیت پذیری اجتماعی 

شرکتی در ایران می باشد
این دوره را دپارتمان آموزشــی رسانه 
مسئولیت اجتماعی با همکاری اتاق تهران 
در موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی 

اتاق بازرگانی برگزار کرده است.
 آموزش مسئولیت اجتماعی سازمانی 
یــک ضرورت برای رســیدن به آگاهی و 

مدیریت مسئوالنه و همچنین نقطه عزیمت به 
سمت مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی است. 
مســئولیت پذیری اجتماعی یک فرآیند است. 
آغاز این فرآیند بر آگاهی مبتنی اســت که از 

طریق جریان آموزش و تجربه حاصل می آید.
در واقــع، آگاهی حاصل آمده از خالل آموزش 

و تبــادل تجربه هــا، در دیگــر مراحــل فرآیند 
مســئولیت پذیری اجتماعی نیز کارکرد خود را 
تداوم می بخشد. لذا جریان آموزش جریانی مستمر 
در این فرآیند است.در پی آموزش آغازین، سازمان 
نیاز به کســب شــناخت درباره وضعیت موجود 
تاثیرات ناشی از تصمیمات و فعالیت های خود بر 
جامعــه، محیط و ذینفعان دارد. پس از آن، 
نیازمند شناسایی و اولویت بندی موضوعات 
مســئولیت اجتماعی خود، حسب تاثیرات 
یاد شده است.در مرحله بعد، بر اساس این 
موضوعات اولویت دار، می بایســت در مقام 
پاســخگوی اجتماعی، به تعریف و اجرای 
برنامه های اقدام مسئولیت اجتماعی در قبال 
ذینفعــان متاثر از تصمیمات و فعالیت های 
خود بپردازد و در این راه از مشــارکت آنان 
بهره گیــرد. در همه ایــن مراحل، جریان 
آگاهــی و آموزش حضور و اســتمرار دارد.

پشت سر نهادن چنین فرآیندی است که به 
انتظارات ذینفعان پاسخ منطقی داده، توسعه 
و رفاه اجتماعــی را تقویت نموده و محیط 
طبیعی را پاس می دارد. در چنین فرآیندی، 
اهمیت امر آموزش همواره احساس شده و 
به عنوان ابزاری مهم برای مدیران و کارکنان 
در جریــان مدیریــت مســئولیت پذیری 

اجتماعی مطرح می گردد.

بیتا خداویسی 
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مسئولیت اجتماعی و مددکاری اجتماعیمسئولیت اجتماعی و مددکاری اجتماعی

 یکی از حوزه های  مهم در راستای تحقق 
ســالمت اجتماعی در هــر جامعه ایی حوزه 
مسوولیت اجتماعی است که این خود نشان 
می دهد نســبت به اطرافیان مان در جامعه 
بی تفاوت نیستیم. بقول هانیل الگ» هرکدام 
از ما فردی برای خــود و فردی برای جامعه 
هســتیم، همه ما باید خودمان و دیگران را 
درک کنیم و از دیگران و از خودمان مراقبت 
کنیم.« چــرا که نمــی توانیم فقــط برای 
خودمــان زندگی کنیم درحالی که درجامعه 
داریــم زندگی می کنیم و انســان اجتماعی 
دقیقــا گویای همین پیام اســت که ما نمی 
توانیــم بدون ارتباط با دیگران و بدون توجه 
به دیگران در جامعه زندگــی کنیم.راه های 
ارتباط بســیاری بین هر یک از ما به عنوان 
یه شــهروند با دیگر شــهروندان وجود دارد.

به همیــن دلیل انتظار مــی رود همه حتی 
شــرکت ها در همین راســتا وظایف خود را 
ایفا کند.تاملی بــر رفتار مردم در حمایت از 
نیازمندان درادیان مختلف االهی و از جمله  
دین مبین اســالم خود گویــای همین نگته 

است.
بی دلیل نیســت کــه مهمتریــن منابع 
اجتماعی خدمــات اجتماعی در اســالم بر 
پایه مشــارکت ومســوولیت پذیــری مردم 
بنا گذاشــته شده اســت. پرداختن خمس، 
زکات ، وقف و.. از جمله این نمونه هســت. 

در دنیای معاصر و صنعتی شــده هم همین 
موضوع به شکل های دیگر از جمله مسوولیت 
اجتماعی جلوه گری می کند وانتظار می رود 
که صنایع، بنگاه ها و شــرکت های مسووالنه 
تر درقبــال مردم وکارکنان وفقــرا و.. عمل 
کنند.مطالبه از ســازمان ها برای »مسئوالنه 
عمــل کــردن« در قبال جامعــه، موضوعی 
اســت که با گســترش روزافزون اثرگذاری 
آن ها بر محورهای تشــکیل دهنده  توسعه 
پایدار  یعنی »اقتصاد«، »جامعه« و »محیط 
زیســت«، در دهه های پایانی قرن بیســتم 
شــدت گرفته و منجر به این شده اســت که 
مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی سازمانها 
یا CSR در دنیــای مدیریت ظهور پیدا کند. 
CSR یعنی اینکه سازمان ها در مقابل جامعه 

ای کــه در آن فعالیــت می کنند مســئول 
هســتند؛ چرا که از منابع انسانی، طبیعی و 
اقتصادی آن استفاده می کنند. بر خالف نگاه 
ســنتی به مدیریت و کسب و کار، سازمان ها 
دیگر فقط در مقابل سهامداران شان مسئول 
نیســتند و نباید فقط به افزایش سود کوتاه 

مدت سهامداران خود بیاندیشند.
بدین ترتیب انتظار می رود سازمان ها که 
در ارتبــاط با ذینفعان دیگری نیز هســتند، 
خواسته های مشروع آن ها را هم مورد لحاظ 
قــرار دهند. تجربه زیســته مــن در صنایع 
مختلــف در کشــور و مــددکاری اجتماعی 

نشــان می دهد کــه ایفای این مســوولیت 
توســط بنگاه ها و هدفمند کردن حمایت ها 
در راســتای توانمندسازی فقرا، پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی، بازتوانی آسیب دیدگان 
اجتماعی، توانبخشــی افراد دارای معلولیت، 
توانمنــد ســازی زنــان سرپرســت خانوار، 
ســالمندان، بی خانمان ها، کــودکان وایتام، 
زندانیان وخانواده های آنان، پناهندگان، در راه 
ماندگان و…  می تواتند پشتوانه بزرگی برای 
دولت ها درجهت تحقق رفاه اجتماعی همگان 
باشــد.درحالی که دولت ها به طور سنتی، به 
تنهایی مسئولیت بهبود شرایط زندگی مردم 
را برعهــده دارند، نیاز جوامع بیش از توانایی 
و قابلیت دولت ها برای برآوردن رفاه آنهاست. 
در این راستا، نگاه ها درحال تغییر جهت ، از 
دولت ها به نقش فعالیت های اقتصادی افراد 
و شــرکت ها در جامعه است و روی کسب و 
کار ها متمرکز شــده اســت؛ به گونه ای که 
شــرکت های مترقی به دنبال متمایز کردن 
خود از سایرین، به لحاظ میزان درگیر بودن 
و توجه به مسئولیت های اجتماعی، هستند.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به عنوان تعهد 
یک فرد یا سازمان نســبت به قالب جامعه، 
درک می شود.در ســفری که سال ۱۳۹۴ به 
همراه گروهی از اســاتید  ومسسولین کشور 
به کشــور دانمارک داشــتم ، در یک جلسه 
ایی تقریبا ســه ساعته با دبیرخانه مسوولیت 
اجتماعــی مســتقر در وزارت اقتصــاد آن 
کشور بطور کامل تشــریح کردند که چقدر 
از ظرفیــت مســوولیت اجتماعــی بنگاه ها 
برای حمایــت از ســازمان های غیر دولتی 
فعــال در حوزه های مختلــف از جمله افراد 
دارای معلولیت وحمایت ازبیماران و ســایر 
گروه هایی که شهرداری ها از آنها حمایت می 

کنند، استفاده می شود.
گرچــه درایــران هم این ظرفیــت بالقوه 
وجود دارد و بالفعل هم اقداماتی اناج شــده 
اســت حتی در ماده ۱۷۲ قانون مالیات های 
مســتقیم بر اهتمام بنگاه هــا در  حوزه های 
مختلــف از جمله حوزه های توانبخشــی و .. 
اینگونه تصریح شده است:» ماده ۱۷۲ قانون 
 )%۱۰۰( مســتقیم:صددرصد  ملیات هــای 
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وجوهی که به حســاب های تعیین شــده از 
طرف دولت به منظور بازســازی یا کمک و 
نظایر آن به صورت بالعوض پرداخت می شود 
و همچنین وجوه پرداختــی یا تخصیصی و 
یا کمک های غیر نقدی بالعوض اشــخاص 
اعــم از حقیقی یــا حقوقی جهــت تعمیر 
، تجهیــز ، احــداث و یا تکمیــل مدارس ، 
دانشــگاه ها ، مراکز آموزش عالــی و مراکز 
بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و 
آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد 
امام خمینــی)ره( و جمعیت هالل احمر  و 
کتابخانــه و مراکز فرهنگی و هنری )دولتی( 
طبــق ضوابطی کــه توســط وزارتخانه های 
آمــوزش و پــرورش ، علــوم ، تحقیقات و 
فــن آوری ، بهداشــت ، درمــان و آموزش 
پزشــکی و امور اقتصــادی و دارایی تعیین 
می شود از درآمد مشــمول مالیات عملکرد 
ســال پرداخــت منبعی که مــودی انتخاب 
خواهد کرد قابل کســر می باشــد « وجوهی 
که جهت تعمیر , تجهیــز احداث و تکمیل 
آن دسته از مدارس )دبســتان , راهنمائی , 
دبیرستان , هنرســتان ( دانشگاهها , مراکز 
آموزش عالی و مراکز بهداشــتی و درمانی و 
یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز 
بهزیســتی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و 
هنــری که بودجه آنها وســیله دولت تأمین 
می شود بحســابهای خاص ) حسابهائی که 
در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و 
در اســتانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای 
مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش 
عالی توســط روســای آنها افتتاح و با امضاء 
مشــترک باالترین مقام مســئول دستگاه و 
ذیحســاب مربوط قابل برداشت خواهد بود ( 
پرداخت می شــود از درآمد مشمول مالیات 

عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی 
که مودی انتخاب خواهد کرد کســر 

می شود .
مکلف  کننده  دریافت  دســتگاه 
است صورت کمکهای دریافتی خود 
در ظرف هر سال را حداکثر تا آخر 
اردیبهشــت ماه سال بعد در تهران 

به وزارت امــور اقتصادی و دارائی و 
در استانها به ادارت کل اموراقتصادی 

و دارائــی تســلیم دارند و آییــن نامه 
اجرایی آن هم نوشــته شده است. وجوهی 

کــه جهت بهداشــت و درمان و بهزیســتی 

بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی مورد تأئید وزارت بهداشت , درمان و 
آموزش پزشــکی پرداخت می شود از درآمد 
مشــمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از 
منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شودبه 
همین دلیل عالوه برسیاستگذاران اجتماعی 
و اقتصادی مســئولیت اجتماعی شرکت ها، 
مدت زیادی است که توجه بخش آکادمیک، 
پژوهشگران، شرکت های غیردولتی و دولت 
را به خود جلب کرده اســت و به عنوان یکی 
از ابعاد مهم فعالیت های عملیاتی شرکت ها، 
درآمده اســت . برخی معتقدند که افزایش 
جهانی شــدن تجــارت، باال رفتــن اهمیت 
استراتژیک روابط ذینفعان از  عوامل کلیدی 
و محرک اصلی در افزایش اهمیت مسئولیت 
اجتماعی شرکت هاســت.تاملی بــر منابع و 
گزار شها مکتوب و دیدگاه های افراد مختلف 
نشــان از اهمیت بیشتر مسوولیت اجتماعی 
بنــگاه در مقابل ذینفعان خود دارد. شــاید 
بــه دلیل اهمیــت این موضوع اســت که » 
کالرکسون« معتقد است که: عملیات شرکت 
متوقف خواهد شــد، اگر شــرکت در مقابل 
ذینفعان اصلی خود ناکام باشــد. همینطور» 
بیزی و همکارانش« نیز معتقدند که:کارکنان 
مهمترین ذینفع شرکت هستند، چرا که آنها 
با مشتریان، عرضه کنندگان و سایر افراد در 
تماس مســتقیم اند و بیشــترین تاثیر را بر 

نمای بیرونی شرکت خواهند گذاشت.
این موضوع در شرکت های خدماتی نیز به 
وضوح دیده می شود؛ جایی که کارکنان،یک 
عامل کلیدی در برقراری ارتباطات شــرکت 

هســتند. تجربه زیســته من در یک محیط 
صنعتی دقیقا به همین موضوع اشــاره دارد 
که مدیر عاملی با ایفای مسوولیت اجتماعی 
بنگاه خود)به پیشــنهاد من بعد از پژوهش 
درکارخانــه( با اجرای مســوولیت اجتماعی 
در قبــال کارکنــان، و خانواده هــای آنان و 
گــروه نیازمند درانجمن بیمــاران کلیوی و 
فقرای ســاکن در یک منطقه حاشیه نشین 
درآن شــهر وبیماران در راه مانده احســاس 
رضایــت بیشــتری می کرد. همیــن تجربه  
را ســال ۱۳۹۳ بــه همــراه شــرکت مادر 
تخصصی عمران و بهســازی شهری وزارت 
راه وشهرسازی)شــرکت بازآفرینی شــهری 
فعلی( درخصوص فقرای ســاکن در مناطق 
حاشیه نشــین از طریق ســازمان های غیر 
دولتی فعال دراین مناطق  داشــتیم. حتی 
درسال ۱۳۹۸ یک شرکت بیمه را در تهران 
با همکاری دانشــگاه تهران وکرسی سالمت 
اجتماعی یونســکو مستقر در دانشگاه تهران 
و انجمن مــددکاران اجتماعی ایران  ترغیب 
کردیم برای ارتقاء سالمت اجتماعی که یکی 
از ماموریت های مددکاری اجتماعی اســت، 
مشــارکت کند که همین گونه هم شد.یکی 
از جنبه های مســوولیت اجتماعی مسوولیت 
اجتماعی انســان دوستانه اســت که باروح 
زندگی اجتماعی و مــددکاری اجتماعی در 

تناسب است.
مســئولیت که برخــی آن راباالترین نوع 
مســوولیت اجتماعــی قلمــداد مــی کنند 
ومعتقدهســتند کــه ایــن باال ترین ســطح 
مسئولیت اســت و از انتظارات فراتر می رود. 
این ســطح از شــما می خواهد یک شهروند 
خــوب و فعال باشــید و بــرای بهبود جهان 
اطراف تان تــالش کنید. مثالــی از این نوع 
رفتار می تواند اعضایی از تیم باشــند که 
در هنگام کار در برنامه های داوطلبانه 
شــرکت می کنند، حاضرند یا با فقر 
موضوع  این  کننــد.  مبارزه  جهانی 
در حــوزه مــددکاری اجتماعــی 
آنقدراهمیت دارد که شــعار ســال 
ایران  اجتماعی  مــددکاران  انجمن 
درسال ۱۳۹۴  » مددکاری اجتماعی 
مسوولیت  اجتماعی« انتخاب شده بود 
و در طول یک سال برنامه های مختلفی 
دراین راســتا وترویج فرهنگ مســوولیت 

اجتماعی در سراسر کشور اجرا شد.
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 آب های زیر زمینی عسلویه آغشته به میعانات گازی آب های زیر زمینی عسلویه آغشته به میعانات گازی
 انتقال بحران زیست محیطی از روی زمین به زیر زمین انتقال بحران زیست محیطی از روی زمین به زیر زمین

 حضور شــرکت های پتروشیمی در منطقه 
عسلویه تاکنون مخاطرات زیاد زیست محیطی 
برای این منطقه داشته است. از آلودگی هوا و 
دریــا گرفته تا از بین رفتن گونه های گیاهی و 
جانوری. با این وجود آنچه به تازگی مورد توجه 
قرار گرفته وجود میعانــات گازی در آب های 

زیرزمینی در عسلویه است.
اگرچه آلودگی آب های زیرزمینی عسلویه با 
توجه به شــرایط منطقه اتفاق جدیدی نیست 
امــا این بار علت و نحوه آلودگی کمی متفاوت 
اســت. طبق گفته کارشناســان؛ در شــرایط 
معمولی آلودگی ناشی از تولید مواد شیمیایی 
گوناگون قشر سطحی آبرفت ها را آلوده می کند 
که به همراه نفوذ ریزش های آســمانی یا روان 
آب های ســطحی به ســفره آب زیرزمینی آن 
منطقه می رسد و با توجه به حرکت بسیار کند 
آب های زیر زمینی، باید سال های زیادی بگذرد 
تا آب تحت تأثیر قرار گرفته و آلودگی در چاهی 

ظاهر شود.
امــا در حادثه اخیر یکی از پاالیشــگاه های 
گازی پارس جنوبی حجــم و کمیت آلودگی 
به حدی بوده که چاه های اطراف ظرف مدتی 

کوتاه تر از آنچه تصور می شود تحت تأثیر قرار 
گرفته و بجای برداشت آب عماًل میعانات گازی 

برداشت می شود.
بی توجهی و ســهل انگاری نفتی ها موجب 
نشــت و هدر رفت هزاران متر مکعب میعانات 
گازی از خطوط انتقال یکی از پاالیشــگاه ها و 
آلوده شدن ســفره آب های زیر زمینی منطقه 

عسلویه شده است.
این امر از این حیث تســاهل و بی توجهی 
تلقــی می گــردد که میلیون هــا متر مکعب 
میعانات گازی نشت پیدا می کند و متولیان امر 

متوجه آن نمی شوند.
مســاله مهم تــر کتمان چنین حــوادث و 
اتفاقاتی است. حوادثی که به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم با سالمت انسان ها سر و کار دارد.

با اینکه موضــوع از طریق برخی نهادها در 
حال پیگیری اســت و عملیات تخلیه چاه های 
آلوده آغاز شده است، اما بنا به گفته کارشناسان؛ 
حذف آلودگی یک آبخانه زمانبر و مشکل می 
باشد و هرگز نمی توان آن را به طور کامل انجام 
داد. بــه ویژه زمانی که میعانــات گازی عامل 
آلودگی باشــد چرا که این ماده ممکن اســت 

حتی آب های زیر زمینی را برای همیشــه غیر 
قابل استفاده نماید.

با این وصف عماًل اصل ۵۰ قانون اساســی 
نقض شــده؛ اصلی که بارها و بارها در عسلویه 
نقض شــده اما برخورد مناســب و قاطعی با 
متخلفین صورت نگرفته اســت. اصلی که به 
صراحت عنوان می کند»فعالیت های اقتصادی 
و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 
غیر قابل جبــران آن مالزمه پیدا کند، ممنوع 

است«.
 

 اظهارات رئیس حفاظت محیط زیست 
عسلویه درباره نشتی میعانات گازی

در همین خصوص مصطفی موذنی، رئیس 
حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه در 
پاسخ به اینکه آیا آلودگی نشتی میعانات گازی 
به مدت ۲ سال حقیقت دارد، گفت: این موضوع 
مربوط به چند ماه قبل است که ما این نشتی 
را پیدا کردیم و کمیته مخاطرات محیط زیست 

در فرمانداری تشکیل شد.
یک ســری گزارشــات برای دســتگاه های 
مختلف تدوین کرده و بحث پاکســازی شروع 

شریفه جمشیدی
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شــده اســت و االن نیز با محوریت ســازمان 
منطقه ویژه و با حضور پژوهشگران صنعت نفت 

پاکسازی در حال انجام است.
وی با اشــاره به شدت آلودگی و عمق نفوذ 
آن و نزدیکی محل آلودگی به یک آبشــیرین 
کن فعال عنوان کرد: اصال منشا یافتن موضوع 
آلودگی میعانات گازی همین آبشیرین کن بود.

در حال حاضر عملیات پاکســازی شروع و 
حدود ۵۰ درصد عملیات پاکســازی نیز انجام 
شده است و همین آبشیرین کن هم باعث پیدا 
کردن نشتی شــد، در واقع این نشتی باالخره 
باید از یک جایی تشــخیص داده میشــد که 
چاه های مربوط به این آبشیرین کن که آلوده 
شده بود باعث شد موضوع را پیگیری کنیم و 
منشایابی آن را آغاز کنیم که همراه با برگزاری 
جلســه مخاطرات محیط زیست، این کارگروه 
در فرمانداری تشــکیل، و خوشبختانه بعد از 
تست ها و آزمایشــات متعدد مشخص شد که 

منشا آلودگی از کجاست.
رئیس حفاظت محیط زیســت عســلویه 
اضافه کرد: بعد از تست های گاز هلُیم نشتی ها 
مشخص شــده و در ۳ نقطه محل آلودگی که 
۲ نقطــه آن نزدیک به حفر اســت، در حال 
آواربرداری بــرای تعمیر و قرار گرفتن در مدار 

سرویس است.
وی با اشاره به اطالعات منتشر شده و عنوان 
نشــت و هدر رفت هزاران متر مکعب میعانات 
گازی از خطــوط انتقــال پاالیشــگاه هفتم و 
آلوده شدن ســفره آب های زیر زمینی منطقه 
عسلویه در رسانه ها بیان کرد: بحث مربوط به 
کدام پاالیشگاه را من اصالح می کنم که نشتی 

مربوط به کریدور است ولی مقدارش را ما نیز 
دقیق در دست نداریم و باید دیسپچینگ وزارت 
نفت پیدا بکند که چه مقدار هدر رفته اســت، 
هنور اعــالم نکرده اند. ما نیز باید بحث برآورد 
خسارت های آب های زیرزمینی و محیط زیست 
را باید انجام دهیم نیاز به اعالم این آمار و مقدار 
نشتی داریم که در صورت اعالم و انتشار قطعا 

در این زمینه اطالع رسانی خواهد شد.
 

 سطح آب های زیرزمینی بوشهر افت 
کرده است

در همین زمینــه مدیر مطالعات پایه منابع 
آب شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر پایین 
بودن کم و کیف منابــع آب زیرزمینی را افت 
ســطح آب و کاهش توان آبدهی این سفره ها 
دانست.امید آزادی جو افزود: دشت های استان 

بوشــهر ســاالنه و هر ماهه بصورت مستمر از 
لحاظ کمی و کیفی پایش می شوندکه آمارها 
نشان می دهند شــوری آب بسیار باال و دیگر 
پارامترهای تهدید کننده کیفی نیز با روند رو 
به رشدی همراه است که این مهم بدلیل اضافه 
برداشتها و بالتبع کاهش توان آبدهی سفره های 

آب زیرزمینی است.
آزادی جــو گفت: مطالعات انجام شــده در 
خرداد ماه و مقایســه آن با گذشته نشان می 
دهد دشت های استان بشدت دارای افت سطح 
ایستابی شده اند، بطوریکه از ابتدای سال آبی 
تاکنون تقریباٌ همه دشت های با قابلیت برداشت 
آب زیرزمینی، دارای روند افت شدید بوده و این 
در حالیست که سال آبی جاری تحت شرایط 
خشکسالی بوده و سال پیشرو نیز با احتمال و 

خطر خشکسالی پیش بینی می شود.
واقعیت این اســت که در مســیر توســعه 
صنعتــی صنایع مســتقر در جنوب اســتان 
بوشــهر و به ویژه منطقه عسلویه، وزارت نفت 
زیرساخت های زیست محیطی را رعایت نکرده 
و همین موضوع نیز باعث شــده تا هر بار غول 
آلودگی از نقطه جدیدی سر در بیاورد و مردم 
بی گناه این خطه را با خود درگیر کند. آلودگی  
هوا و نشر آالینده ها، فلزات سنگین خطرناک 
و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای به 
عنوان محصوالت ســمی صنعتی پتروشیمی 
و گاز منطقه عســلویه در رســوبات ساحلی، 
آلودگی های نفتی خلیج فارس، شیوع فوق العاده 
باالی بیماری های آسم و به تبع آن بیماری های 
حساســیتی دیگر در عســلویه بخشی از این 

مشکالت و تبعات بعضاً جبران ناپذیر است.
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آیا جزیره کیش،عسلویه دیگر است؟آیا جزیره کیش،عسلویه دیگر است؟
سال۱۳۸۱ پروژه ای در کیش به عنوان»گل 
شــرق«آغاز به کار کرد.این پروژه به دســت 
شــرکت ام بی اچ آلمانی شروع به کار کرد و 
به عنوان بزرگترین پروژه در زمینه گردشگری 
با ســرمایه گذاری خارجی در کشور شناخته 

می شد.
این پروژه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر 
مربع قرار بود اجرا شود. این طرح مشتمل بر 
هفت هتل که یکی از آنها هتلی هفت ســتاره  
بــود. همچنیــن در این طــرح ۴۵۰۰ واحد 
مسکونی پیش بینی شــده  بود. قرار بود این 
پروژه در ظرف مدت هفت سال به اتمام برسد 
ولی به دلیل پاره ای مشکالت انجام این پروژه 

متوقف شد.
در این پروژه قرار بود برج بلندی در ساحل 
جزیره کیش ساخته شــود. برای ساخت این 
برج زیبــا نیاز به حفــاری در عمق زیادی از 
خــاک جزیره کیش وجود داشــت.به همین 

دلیل این کار در دستور کار قرار گرفت.
پس از حفاری هایی که در این زمینه صورت 
گرفت تیم حفاری به نوعی از خاک رسید که 
پس از آنکه آن را به آزمایشگاه ها بردند متوجه 
این نکته شــدند که این خــاک از نوع خاک 

نفتی می باشد.
این خبر به سازمان منطقه آزاد کیش اطالع 
داده شد.از آنجا که سازمان منطقه آزاد کیش 
زیرمجموعه وزارت کشور می باشد این پرونده 
به وزارت کشور ارجاع داده شد و وزارت کشور 
نیز دســتور توقف این پروژه را با هزینه بسیار 

سنگین داد.
پــس از این این پــروژه از آلمانی ها گرفته 
شد و به دســت متخصصان کشور چین داده 
شد.چینی ها با پوشش کشتی های ماهیگیری 
که تا آن زمان در خلیج فارس و دریای عمان 
وجود نداشت تالش کردند مساحت این مخزن 

نفتی را اندازه گیری کنند.
در همان سال ها شرکت های نفتی در جزیره 
کیش راه اندازی شــد و مسئولیت  کل پروژه 
نفتی به دست شرکت خدمات مهندسی نفت 
کیش افتاد.این شــرکت از شرکت های دیگر 
تشــکیل شــده بود که یکی از آنها شــرکت 

طراحی و مهندسی صنایع انرژی بود.

به دســتور رئیــس جمهور وقــت آقای 
احمدی نــژاد دو پروژه مســکونی »کرانه« 
و »دهکده ســاحلی کیــش« جهت اقامت 
کارمندان چینی در جزیره کیش طراحی و 

شروع به ساخت شدند.

 تشدید اختالفات بین ایران و 
کشورهای عربی

بررسی ها حاکی از آن بود که این کل مخزن 
عظیم نفتی در مرزهای آبی ایران قرار گرفته 
است.تنها بخش هایی که بتوان آن را خارج از 
مرزهای ایران در نظر گرفت در نزدیک جزایر 

سه گانه ایرانی یعنی تنب و ابوموسی بود.
بــه همین دلیل نیز در ایــن مقطع زمانی 
اختالفات ایران با کشورهای عربی بر سر این 
سه جزیره شدت پیدا کرد. در چنین شرایطی 
به دســتور رئیس جمهور وقت به دلیل ایرانی 
خواندن این سه جزیره وام بالعوض به ایرانیان 

برای سکونت در این جزیره پرداخت می شد.
پــس از این اختالفات ایران با کشــورهای 
عربی بر سر استفاده از این مخزن عظیم نفتی 
باال گرفت تا جایی که هنوز هم این اختالفات 

بین ایران و کشورهای عربی وجود دارد.
 

 تغییر کاربری جزیره کیش از 
توریستی به نفتی

با این توصیف جزیره کیش باید از وضعیت 
یک جزیره توریســتی خارج می شد و به یک 
جزیره نفتی تغییر پیدا می کرد. به همین دلیل 
به دستور احمدی نژاد ساخت مسیر خاکی از 
جزیره قشــم به بندرعباس مورد بررسی قرار 
گرفــت تا مردم بتوانند با کم ترین هزینه و با 
خودروهای شخصی به این جزیره سفر کنند.

به همین دلیل سرمایه گذاری زیادی برای 
معرفی جزیره قشم به عنوان جزیره توریستی 
آغاز شــد.در نتیجــه به صــورت باورنکردنی 

امیر جهانگردی 
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اخبار توریســتی از این جزیره،جزیره هرمز و 
جزایر جنوبی کشور در صداوسیما و تورهای 

گردشگری کشور به راه افتاد.
این چنین شــد که همه توجه ها به جزایر 
دیگر به جز جزیره کیش معطوف شد.در چنین 
شرایطی قیمت مسکن به صورت باورنکردنی 
در کیش افت کرد و خریــد و فروش در این 

جزیره در وضعیت رکود قرار گرفت.
نکته مهم این بود که اغلب کســانی که در 
جزیره کیش ســرمایه گذاری کرده بودند در 
اتفاقی غیر منتظره ورشکســت شدند و اغلب 
پروژه ها ساخت و ساز به جز دو پروژه کرانه و 
دهکده ساحلی لغو شدند.همچنین از پرداخت 

وام ساخت وساز در جزیره کیش امتناع شد.
باالخــره در ســال۱۳۹۲ مســاحت این 
مخزن عظیم نفتی توسط متخصصان چینی 
مشــخص شــد و به همین دلیــل در دولت 
حسن روحانی،علی اصغر مونسان مدیر عامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در اولین روزهای 
ریاســت  خود جزیره کیــش را یک جزیره 

نفتی معرفی کردند.

  سخنان مونسان درباره تحوالت 
بزرگ نفت و گاز در کیش

علی اصغرمونسان مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در دولت روحانی در این زمینه گفت: 
جزیره کیش دیگر منطقه توریســتی نیست و 

بلکه یک منطقه نفتی مانند عسلویه است.
وی تصریــح کرد: جزیره کیش آماده تبدیل 
شــدن به مرکز بین المللی تجارت نفت و گاز 
اســت. منطقه آزاد کیش عالوه بر قابلیت های 
قابــل توجهی که در زمینه جذب گردشــگر و 
فعالیت های تجــاری و صنعتی دارد امتیازهای 
منحصر بفردی نیز در زمینه توسعه فعالیت های 

نفت و گاز دارد.
مونسان ضمن اشاره به اکتشافات منابع مهم 
نفت و گاز در محدوده کیش،گفت: آماده سازی 
کیش برای تبدیل شــدن بــه مرکز بین المللی 
تجارت نفــت و گاز، از مهمتریــن رویدادهای 
اقتصادی این منطقه محسوب می شود.با توجه 
به وجود منابع غنی گاز و اینکه هرگونه توسعه 
در بخش نفــت و گاز گام مهمی در رونق همه 
جانبه کیش اســت . برنامه ریزی در این زمینه، 

جایگاه ویژه ای در اهداف ســازمان منطقه آزاد 
کیش خواهد داشت .از این رو در تالش هستیم 
با اســتفاده از ظرفیت های موجــود و با تقویت 
زیرســاختها در بخش امکانات بندری و اسکله 
در زمینه انرژی به توسعه پایدار برسیم.مونسان 
خاطر نشــان ساخت: کیش با توجه به موقعیت 
جفرافیایی مناسب وبرخوردار از تسهیالت مناطق 
آزاد، آمــاده پذیرش و میزبانی از شــرکت های 
داخلی و خارجی فعال در توســعه انرژی چه در 

حوزه نفت و گاز و چه انرژی های پاک می باشد.

 قرارداد ایران و چین درباره مخزن 
نفتی جزیره کیش

براساس قرارداد۲۵ ساله ایران و چین مخزن 
عظیم نفتی مستقر در کیش در اختیار چینی ها 
قرار گرفته اســت. به همین دلیل نیز کارکنان 
چینی هیچ گاه به اهواز یا عسلویه نرفتند و بلکه 

همگی به سمت کیش رفتند.
اولین کسی که از این قرارداد و مفاد آن اطالع 
داشت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق 
کشور بود.همه تعامالت برای این پروژه در دوران 
ریاست جمهوری احمدی نژاد صورت گرفت و 
به همین دلیل نیز پس از عقد قرارداد۲۵ ساله 
بین ایران و چین در دولت حســن روحانی وی 
دست به افشــاگری درباره جزیره کیش و این 

قرارداد زد و نسبت به آن انتقاد کرد.

  آیا جزیره کیش،عسلویه دیگر است؟
با توجه بــه اتفاقاتی کــه در این زمینه رخ 
داده امروز ما با این سوال مواجه هستیم که آیا 
جزیره کیش از نظر ذخایر نفتی و گازی عسلویه 
دیگری اســت و می تواند به عنوان یک منطقه 
نفتی به شمار رود؟ در صورتی که پاسخ به این 
سوال مثبت باشد این شائبه وجود دارد که چرا 
به صورت شــفاف و صریح در این زمینه اطالع 
رسانی نشــده و افکار عمومی جامعه نسبت به 
آن بی اطالع و یا کم اطالع هستند.در صورتی 
که پاسخ به این سوال منفی است همچنان این 
سوال وجود دارد که شایعاتی که درباره حضور 
چینی ها در این جزیره وجود دارد به چه دلیل 
اســت و چرا در این زمینه شــفاف سازی نمی 
شود. امید آنکه مسئوالن هر چه زودتر در این 
زمینه شفاف سازی کنند و افکار عمومی را در 
جریان جزئیات اتفاقاتی که در جزیره کیش رخ 

داده قرار بدهند.
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لزوم توجه بنگاه  های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی
مســئولیت اجتماعی علیرغم تاثیری که بر 
رشد جامعه در ابعاد مختلف دارد، طی سنوات 
گذشــته کمتر مورد توجه قرار گرفته و جز در 
بعضی موضوعات فردی و رفتارهای شخصی، به 
آن بهای الزم داده نشده است. به طوریکه با وجود 
پیشینه غنی در زمینه فعالیت های خیرخواهانه، 
امکان بهره مندی از ظرفیت بنگاه های اقتصادی 

در این بحث، مغفول مانده است.
 به گزارش رســانه مسئولیت اجتماعی ، از 
نگاه صاحب نظران، توجه به مبحث مسئولیت 
اجتماعــی، در بخش های دولتــی، نهادهای 
عمومی غیردولتی، خصولتی و خصوصی، اثرات 
عمیق و پایداری را در بسترسازی و ایجاد مسیر 
تحول اقتصــادی، فرهنگی و اجتماعی خواهد 
داشت.مســئولیت اجتماعی در واقع به عنوان 
چارچوب اخالقی فردی اعم از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی در مشــارکت بــا اقدامات 
اجتماعی تعریف شــده و مد نظر قرار گرفته و 
به این معناســت که افراد )حقیقی یا حقوقی( 
به عنوان عضوی از جامعه، مشارکت فعاالنه در 
مســائل مختلف داشته و در بحث تالش برای 

بهبود شرایط اجتماع، بی تفاوت نباشد.

 مسئولیت اجتماعی نقطه مقابل بی تفاوتی
به واقع مسئولیت اجتماعی در نقطه مقابل 
بی تفاوتی قــرار دارد و در صورت توجه به آن 
با وقوع هر مشــکل یا معضل و بحرانی در یک 
جامعه، هر فرد خود را در قبال آن مسئول بداند 
و در حد توان برای مقابله با مشکل یا بحران و 

رفع عوارض و تاثیرات معضل تالش کند.
این بحث، گســتره ای از همه فعالیت های 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد 
و از توجه به حفظ پاکیزگی محیط زیســت، 
رعایت قوانین رانندگی و … تا پرداخت حقوق 

شهروندی را شامل می شود.
اینکه هر شــهروند در قبــال حفظ محیط 
زیســت، کاهش حوادث، وقــوع جرائم و … 
مسئول بوده و از کنار رخدادها، بی تفاوت عبور 
نکند و با مسئولیت پذیری، سهم خود در برابر 

جامعه  را ایفا کند.

 لزوم توجه افراد حقوقی و بنگاه های 
اقتصادی به مسئولیت اجتماعی

البته برای عمل به مسئولیت اجتماعی، شرکت 
فعــال در فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه یا 
عمل دقیق به قوانین و مقررات، به شکل فردی، 
آنهم یک گروه از جامعه، کافی نیست، بلکه از یک 
سو این رفتار باید در سبک زندگی همه نهادینه 
شود و از سوی دیگر، باید از جنبه فرد حقیقی و 
یک شهروند، به فرد حقوقی یعنی همه بنگاه های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی، اعم از 

دولتی و غیردولتی در هر قالب، تسری یابد.
اگرچه قانون تکلیفی برای انجام مسئولیت 
اجتماعــی به ویژه برای افــراد حقوقی تعیین 
نکرده و موضوع تا به حال جنبه داوطلبانه دارد، 
اما باید توجه داشته باشیم که هرگونه تعهدی، 
الزام آور بوده و انجام ندادن آن ســهل انگاری 

و بی تفاوتی محســوب می شــود؛ نمونه آن را 
می توان در ایام شــیوع همــه گیری کرونا، به 
شکلی مشهود، مثال زد.در ایام همه گیری کرونا 
که علیرغم افت محسوس، همچنان جامعه با آن 
درگیر اســت، اگر عمل به مسئولیت اجتماعی و 
رعایت دســتورالعمل ها، که بسیاری از آنها نظیر 
استفاده از ماسک یا دست ندادن و پرهیز از تجمع، 
الزام قانونی نداشت، از سوی اکثریت جامعه مد نظر 
قرار نگرفته بود، قطعا دولت در مهار آن موفق نبود.

احســاس مســئولیت برای مشــارکت در 
فعالیت هایی که انتفاع آن به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم به کل جامعه باز می گردد و منجر 
به ارتقاء کمی و کیفی ســطح رفاه اجتماعی و 
بهبود شــرایط زندگی همه افراد خواهد شد؛ 
نتایج مثبت و بســیار عمیق و ماندگاری برای 

فرد مشارکت کننده نیز به دنبال دارد.
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زمانی که فرد با احســاس تعهد وارد عرصه 
مسئولیت اجتماعی می شود، از یک سو احساس 
خوشایندی را در خود ایجاد می کند و از سوی 
دیگر الگویی را برای دیگر افراد شکل می دهد 
که منجر به نهادینه شدن یک فرهنگ اثرگذار 
خواهد شد.مشارکت در مباحثی نظیر کاهش 
آسیب های اجتماعی اعم از طالق، فقر، اعتیاد و 
… یا ارتقاد کیفیت محیط زندگی نظیر حفظ 
محیط زیست، جلوگیری از ایجاد یا گسترش 
آلودگی ها و بهبود شاخص های اقتصادی نظیر 
تعطیلی کسب و کارها، ایجاد شغل، تسهیل در 
رونق اقتصادی و .. به نوعی مسئولیت اجتماعی 
محسوب می شود که بخشــی از آن در قالب 
فعالیت های فردی و گروهی اشخاص حقیقی 
امکان پذیر اســت اما بخــش قابل توجهی از 
آن، متوجه بنگاه های اقتصــادی اعم از تولید 

و خدماتی و .. اســت.کمک به خیریه ها یکی 
از راه های انجام مسئولیت اجتماعی محسوب 
می شود که از طریق آن امکان مقابله با آسیب 
اجتماعــی یا کاهش اثــرات و عــوارض آن، 
امکانپذیر خواهد شد. فعالیت هایی که می تواند 
به شکل فردی یا حتی سازمانی دنبال شده و 
با حمایت مالی از خیریه ها و گسترش پوشش 
چتر حمایتی ســازمان های حمایتی یا حتی 
همکاری داوطلبانه با آنها محقق شــود.اگرچه 
چنین اقداماتی ریشه در فرهنگ ایرانی اسالمی 
داشــته و عمیق ترین آنها وقف است و اثرات 
گسترده ای در گســترش خدمات بهداشتی، 
درمانی، ممانعت از فقر و اعتیاد و … آسیب های 
ناشــی از آنها دارد اما از نگاه صاحبنظران، یک 
بخش مهم از مسئولیت اجتماعی، همچنان در 

جامعه ما مورد کم توجهی قرار گرفته است.

 مسئولیت اجتماعی جزئی از تکالیف 
واحدهای تولیدی است

امروز در جامعه بنگاه های بزرگ اقتصادی 
اعــم از دولتــی، نیمه دولتــی و خصوصی 
فعالیت دارند؛ اما در بحث عمل به مسئولیت 
اجتماعی، اکثر این بنگاه هــا یا کمتر ورود 
داشته اند یا ورودشان را منوط به مطالبه ای 
عمومی کرده اند. البته حضور بخش خصوصی 
در این موضوع، بیشــتر و مداوم تر از بخش 
دولتی بوده است.این در حالیست که قوانین 
برنامه های توسعه کشور، عمل به مسئولیت 
اجتماعی را حداقل برای بخشی از واحدهای 
تولیدی در بخش های دولتی و نیمه دولتی 
و خصوصــی، الزامی کرده اســت؛ هرچند 
ماده قانونی مرتبط با این موضوع نیز مانند 
بسیاری از بخش های برنامه توسعه، محقق 
نشده و بر زمین مانده است.امروز و در شرایط 
خاص اقتصادی، تحقق رشد اقتصادی با تکیه 
با درآمدها و اعتبــارات دولتی، قطعا دور از 
دسترس خواهد بود؛ ورود بنگاه های اقتصادی 
با اختصاص بخش اندکی از درآمدهای خالص 
خود به بحث مسئولیت اجتماعی، می تواند 

بسیار کارساز و اثرگذار باشد.

 صندوق مسئولیت اجتماعی؛ 
ابتکاری موثر در تسهیل روند توسعه

طی ماه های اخیر موضوع ایجاد صندوقی با 
عنوان “مسئولیت اجتماعی” از سوی استانداری 
فارس مطرح و پیگیری شــده اســت؛ اگرچه 
تا رســیدن به مطلوب، فاصله زیــادی داریم 
اما این اقــدام را می توان نقطــه امیدی برای 
نهادینه کــردن این فرهنــگ در کل جامعه 
دانســت.امروز اگر تنها بخشی از صنایع بزرگ 
نظیر پتروشیمی، آلومینیوم، کربنات، فوالد و 
…. مســتقر در استان فارس تنها یک درصد 
از درآمد خالص ســالیانه را به صندوقی تحت 
عنوان مســئولیت اجتماعی، تخصیص دهند 
و این اعتبارات در مســیر تامین نیازهای مهم 
زیرساختی و تجهیزاتی در حوزه های بهداشت، 
درمان، راه، آب، برق، ورزش و … هزینه شود، 
قطعا در کوتاه مدت شــاهد آثار تحولی در این 

بخش ها خواهیم بود./ایسنا
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مخاطرات زیست محیطی عسلویه در مرز هشدارمخاطرات زیست محیطی عسلویه در مرز هشدار
عدم توجه شرکت های پتروشیمی به استانداردهای الزمعدم توجه شرکت های پتروشیمی به استانداردهای الزم

شرکت های پتروشیمی همواره  روی این 
موضوع تأکید دارند که اســتانداردهای الزم 
را در زمینــه آالیندگی هــا و مخاطراتی که 
فعالیت های پتروشیمی برای محیط زیست 
می تواند ایجاد کند رعایت می کنند. با این 
وجود بین حرف و عمل این شرکت ها فاصله 

زیادی وجود دارد.
یکــی از مناطقی که در ســال های اخیر 
فعالیت های شــرکت های پتروشیمی در آن 
شدت پیدا کرده عسلویه بوده است. منطقه 
ای که اگر چه شــرکت های پتروشــیمی را 
به ســمت خود جذب کرده اما با مخاطرات 

زیست محیطی مختلفی مواجه شده است.
آلودگی هوای عســلویه بــه دلیل وجود 
فلرهای غیر اســتاندارد شرکت های نفت و 
گازی و پتروشــیمی در این منطقه ســبب 
شــده محیط زیست این شهرستان به کلی 
در آســتانه نابودی قرار بگیرد و هوای آلوده 
و ســمی موجود در عسلویه نیز خطر مرگ 
و ایجاد بیماری های تنفســی را برای مردم 

عسلویه به همراه دارد.

 غفلت از پیامدهای زیست محیطی 
شرکت های پتروشیمی

به دنبال گســترش فاز های مختلف منطقه 
ویژه اقتصــادی پــارس جنوبی )عســلویه(، 
آلودگی های زیست محیطی تبدیل به معضلی 
شده اســت که ســاکنان محلی و کارکنان و 
کارگران شاغل در این منطقه بزرگ صنعتی-

اقتصادی را تهدید می کند. سال هاســت که در 
کنار توجه به گسترش فعالیت های صنعتی و باال 
بردن ظرفیت های تولید، از مدیران این منطقه 
اقتصادی خواسته شــده که به مسائل زیست 
محیطی و سالمت مردمی که در این منطقه کار 

و یا زندگی می کنند نیز توجه ویژه ای شود.
امــا غفلت از این مهم، نتایجــی را به دنبال 
داشــته که برخی از آن ها کم کم خود را نشان 
داده و نگرانی های زیادی را برای مردم محلی به 

وجود آورده است.
جدا از بیماری های تنفســی که آلودگی های 
هوا در این منطقه باعث آن بوده اســت؛ فعل و 
انفعال های حاصل از واکنش اکسید های سولفور و 
نیتروژن با رطوبت هوا در صورت بارش باران، بارانی 

اسیدی را موجب خواهد شد که عالوه بر آسیب 
رساندن به پوشــش گیا هی و جانوری منطقه، 
آلودگی خاک و آب های زیرزمینی را نیز به دنبال 
خواهد داشت.از طرفی بارش باران های اسیدی به 
شدت موجب فرسودگی تجهیزات صنعتی منطقه 
خواهد شد. گسترش فاز های مختلف منطقه ویژه 
پارس رابطه معکوسی با گسترش فضای سبز و 
پوشش درختی منطقه دارد؛ به شکلی  که مناطق 
سرسبز و خوش آب و هوایی نظیر بیدخون دیگر 
نشانی از طراوت گذشته را ندارند.از طرفی تخلیه 
پسماند های صنعتی و مواد خنک کننده تاسیسات 
که مستقیماً وارد محیط زیست می شوند، تعادل و 
نظم اکولوژیک منطقه را بر هم زده است که برخی 
تحقیقات و پژوهش های انجام شده از بروز فاجعه 

زیستی محیطی در این ارتباط خبر می دهد.
 

 هشدار مدیر بهداشت عسلویه به 
شرکت های پتروشیمی

سرپرست مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال 
نامه ای به شــرکت های پتروشــیمی مستقر 
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در عسلویه نســبت به مخاطرات آالینده های 
شیمیایی هشدار داده است.

در متن مکاتبه ارسالی آمده است؛ نتایج به 
دســت آمده حاصل مطالعه ۳ ساله در دو فاز 
کمی و کیفی برای صیانت از سالمت کارکنان 

صورت گرفته است.
ســعید باغبانی با اشاره به شناسایی بیش از 
۲۰ آالینــده مهم و خطرنــاک از جمله بنزن، 
نسبت به خطرات این ماده شیمیایی به عنوان 
یک ماده سرطان زا هشدار داده و با ارائه راهکار 
و پیشنهادهای پیشــگیرانه از قبیل جابجایی 
کمپ های مسکونی و تغییر شیفت های کاری 
کارکنان برای مواجهه و افزایش توان بازسازی 
بدن در برابر ســموم ایجاد شده، تأکید داشته 
است.این نامه در واقع اولین سند منتشرشده ای 
اســت که آسیب و بیماری های ناشی از صنایع 
شــیمیایی در عسلویه را تأیید می کند. انتشار 
این نامه ضمن اینکه هشداری برای اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه برای کاهش آسیب ها است، همزمان 

نگرانی ها را دو چندان کرده است.
حساســیت یک ســازمان بــرای صیانت از 
ســالمت کارکنــان و اتخاذ تدابیــر الزم برای 
کاهش خطرات و آسیب های پیش رو شایسته 
ی تحســین وگامی مهم در تعالی سازمانی به 
شمار می رود. اما آنچه از مکاتبه موصوف بر می 
آید،سالمتی کارکنان شرکت های اصلی و مادر 
مد نظر بوده و اشاره ای به پیمانکاران واحدهای 

مختلف نشده است.
نیروهایی که با شرایط پیمان متفاوت و بعضاً 
با شرایط کاری سخت ومزایای کمتر در معرض 
آســیب جدی این مواد هســتند. اگر چه این 

آسیب ها تنها به کارکنان صنایع پاالیشگاهی و 
پتروشیمی ختم نمی شود و روی دیگر قضیه که 
همواره مغفول و مورد تساهل نهادهای مختلف 
واقع شده است، ســالمتی مردم محلی ساکن 

مناطق پیرامونی است.
با توجه بــه آالینده های قید شــده درنامه 
مدیریت بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت، 
کدامیک از پتروشیمی های مستقر در عسلویه 
توانســته است حد اســتاندارد الزامات محیط 
زیستی را رعایت نماید و از لیست صنایع آالینده 

خارج شود؟
ضمن اینکه انتظار می رود ســازمان محیط 
زیست لیست صنایع آالینده عسلویه را منتشر 
نماید، پیشــنهاد می گردد آزمایشات دوره ای 
نیزبرای ساکنین مناطق پیرامونی در دستور کار 
قرار گیرد و مبادی ذی ربط از جمله دانشــگاه 

علمی پزشــکی با همکاری سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت این آزمایشــات را به عنوان 
پیوست سالمت برای صنایع مستقردر عسلویه 

الزام آور نماید.
تجربه عســلویه نشــان می دهد توسعه ی 
پایدارمستلزم همکاری بین بخشی سایر نهادها 
و ادارات است و نفت بعنوان متولی اصلی توسعه 
میدان گازی پــارس جنوبی به تنهایی قادر به 
حرکت در مسیر توســعه پایدار و حفظ منافع 

سایر ذینفعان نخواهد بود.
 الزم به ذکر اســت منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس )عسلویه( در سال ۱۳۷۷ طبق 
مصوبه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتــی برای بهره بــرداری از منابع نفت و 
گاز حوزه پارس جنوبی و انجام فعالیت های 
اقتصادی در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی 
در محدوده نوار ســاحلی عســلویه و خلیج 
نایبند به وســعت ۳۰ هزار هکتار تأســیس 
شــد.پس از تأســیس منطقه ویژه، به علت 
آلودگــی ناشــی از تأسیســات صنعتی که 
از نظر میــزان آالیندگــی در دنیا بینظیر 
می باشد، بیماری های ناشناخته و مادرزادی 
در میان نوزادان و ساکنین منطقه به شدت 
شیوع یافته است. بارها صحبت دربارٔه تبدیل 
به منطقه آزاد شــدن عســلویه گردیده و 
اســکله ای به همین منظور تأسیس گردید 
ولــی تاکنون اقدامی صورت نگرفته اســت.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به حوزه 
گاز پــارس جنوبی که در میان خلیج فارس 
واقع شــده )دنباله حوزه گنبد شمالی قطر( 

دسترسی دارد.
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 از سرمایه مسئولیت اجتماعی  از سرمایه مسئولیت اجتماعی 
برای تعویض بخاری های کم بازده استفاده شودبرای تعویض بخاری های کم بازده استفاده شود

 تعویــض بخاری هــای گازی کم بازده و 
جایگزینی آنهــا با بخاری هــای »هرمتیک 
هوشــمند« از عوامل مؤثر در کاهش مصرف 
گاز و تأمین ســوخت مورد نیــاز نیروگاه ها 
در فصل سرد ســال است. بخاری های گازی 
کم بازده با فــرض اینکه ۷۰ درصد انرژی در 
ساختمان ها برای گرمایش به مصرف می رسد 
و ۸۰ درصد گرمایش هــم به کمک بخاری 
تأمین می شــود که ۳۶۰ میلیون مترمکعب 
مصــرف روزانــه گاز را به خــود اختصاص 
می دهند.با تعویض بخاری های گازی قدیمی 
بــا بخاری های پربازده هرمتیک، دســت کم 
۱۸۰ میلیون مترمکعب در روز در مصرف گاز 

خانگی و تجاری صرفه جویی می شود.
این مقدار از کل گاز مــورد نیاز نیروگاه ها 
در روزهای سرد ســال بیشتر است، در عین 
حال تعویض بخاری های کم بازده و جایگزینی 
آنها با بخاری های پربازده هرمتیک هوشمند 
حدود ۵۰ درصد مصرف گاز کشور را کاهش 
خواهد داد. در این زمینه مسئولیت اجتماعی 
می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد. 
این موضوع»رسانه مسئولیت  بررســی  برای 
اجتماعــی« بــا دکتــر آرش نجفــی رئیس 
کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت وگو کرده که 
در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

دکتر نجفی در این زمینه گفت:در شرایط 
کنونــی نهادهای تصمیم گیر در زمینه انرژی 
از صنایع فوالد،پتروشیمی و سیمان استفاده 
می کنند.از سوی دیگر در زمینه های مختلف 
مسئولیت اجتماعی نیز سرمایه گذاری صورت 
مــی گیرد.به عنوان مثال در زمینه ســاخت 

مدرسه و بیمارستان فعالیت می کنند.
پیشــنهاد ما به فعاالن کالن این حوزه این 
است که بخشی از ســرمایه ای که در زمینه 
مســئولیت اجتماعی هزینه مــی کنند را به 
بخش تعویض بخاری های فرسوده اختصاص 
بدهند.مــا عنوان نمی کنیم که در زمینه های 
دیگر ســرمایه گذاری صورت نگیرد و بلکه بر 
این باور هســتیم که می توان بخشی از این 

سرمایه را به این کار اختصاص داد.
وی ادامه داد: در شــرایط کنونی به دلیل 

مصــرف نامناســب و غیر اســتاندارد بخاری 
گازی در زمســتان در حــدود۲۰۰ میلیون 
متر مکعب هدردهی گاز داریم.اگر فعاالن در 
زمینه مسئولیت اجتماعی به این حوزه ورود 
کنند و و هزینه خریــد بخاری های جدید را 
تأمین کنند این امکان وجود دارد که از محل 
همین میزان گاز صرفه جویی شــده سرمایه 
خود را پس بگیرند. پــس از اینکه این اتفاق 
رخ داد و این مشــکل حل شد این افراد می 
توانند سرمایه خود را در حوزه های دیگر مانند 

ساخت مدرسه و بیمارستان هزینه کنند.
 رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح 
کرد: اســتمرار و پایــداری تولید و حفظ یک 
صنعت حائز اهمیت است.در چنین شرایطی 
تأثیر مســئولیت اجتماعی بیشتر از گذشته 
خواهــد بود و نتایج بهتــری به همراه خواهد 
داشــت.از یک طــرف میزان مصــرف گاز و 
آالیندگی در کشــور کاهش پیدا می کند و از 
سوی دیگر شرایط پایداری صنایع و تولید به 
وجود می آید.شــرایط به شکلی است که به 
دلیل قطع گاز در زمســتان و برق در تابستان 
بسیاری از مراکز تولیدی با چالش های جدی 

مواجه شده اند.
نجفی خاطرنشان کرد:در سال های گذشته 
براساس پیشــنهاد بخش خصوصی مصوباتی 
در این زمینــه صورت گرفته اســت.در آبان 

ماه ۱۴۰۰ دفتر معــاون اول رئیس جمهور با 
تعویض پنج میلیون بخــاری موافقت کرد. با 
این وجود ابزارهایی که در این زمینه مورد نیاز 
است کارآمد نیست. مکانیسمی به عنوان بازار 
صرفه جویی و بهینه سازی در سال۱۳۹۶ به 
وجود آمده که تاکنون کارآمد و نتیجه بخش 
نبوده است.این موضوع در شورای عالی انرژی 
مصوب شــد اما با وجود اینکه نزدیک به پنج 
ســال از تصویب آن می گــذرد اما هنوز یک 
اتفاق مثبت نیز در این زمینه رخ نداده است.

به نظر می رسد این قانون کارآمدی ندارد و در 
آینده نیز اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد.

وی گفت:واقعیت این اســت کــه مدیران 
دولتــی بــدون در نظر گرفتــن دیدگاه های 
بخش خصوصی تصمیماتی می گیرند که به 
دلیل اینکــه مالحظات بخش خصوصی را در 
نظــر نمی گیرد عملیاتی نمی شــود و جنبه 
کاربردی ندارد.در شــش دوره پنج ســاله به 
دلیل اینکه دیدگاه های بخش خصوصی مورد 
توجه قرار نگرفته بخش مهمی از این برنامه ها 
محقق نشده و تنها۳۰ درصد آن محقق شده 
اســت.دلیل اصلی این موضوع نیز عدم توجه 
به دیدگاه های بخش خصوصی اســت.بخش 
خصوصی کشــور است که دســت به گریبان 
عملیات مالی اســت.به همیــن دلیل باید به 

دیدگاه های بخش خصوصی توجه کرد.



47
تابستان 1401

 مسئولیت اجتماعي ضرورت امروز کشور مسئولیت اجتماعي ضرورت امروز کشور
و  فرهنگي  سیاسي،  اجتماعي،  رخدادهای 
افزایش شکاف  اخیر همچون  اقتصادی دهههای 
طبقاتي باالخص در میان جوامع در حال توسعه 
و یا جوامع توسعه یافته با سایر جوامع، پیدایش 
و رشد بیماری های خاص و نادر همچون ایدز، 
محرومیت بسیاری از مردم دنیا از غذا، بهداشت 
و آموزش، تخریب میراث فرهنگي و جنگ های 
خانمان سوز در کنار اثرات مخرب صنایع بر جوامع 
محلي، ملي و بین المللي همچون تولید گازهای 
گلخانه ای و تخریب محیط زیست موجب گردیده 
نزد  در  اجتماعي شرکتي«  موضوع»مسئولیت  تا 
علوم  مدیریت،اقتصاد،  های  نظران حوزه  صاحب 
اجتماعي و مدیران صنایع در کشورهای مختلف 

از اهمیت ویژه ای برخوردار گردد.
 دکتر محمــود اولیایی، رئیس کمیســیون 
مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران 
در یادداشــت خود آورده است : در ایران نیز تجار 
و صاحبان مال و ثروت کمک به هم نوعان را از 
سال های پیش به عنوان تکالیف دیني و ملي تلقي 
کرده و لذا این بخش از حوزه مسئولیت اجتماعي 
و  خودجوش  البته  و  تاریخي  پیشینه  کشور  در 

غیرسیستماتیک دارد.
برای  را  موضوع  این  اهمیت  امروزه  آنچه  اما 
صاحبان سرمایه و کسب وکار در میهن عزیزمان 
دو چندان مي نماید، بي توجهي و یا کم توجهي 
به شاخه های دیگر مسئولیت اجتماعي با تأکید بر 

توسعه پایدار جوامع است.

دالیل متعددی همچون جنگ تحمیلي، نبود 
عدم  پایدار،  توسعه  برای  استراتژیهای مشخص 
جهت  در  علمي  مدیریت  برای  صنایع  آموزش 
موجب  غیره،  و  جامعه  بر  مخرب  اثرات  کنترل 
گردیده تا کشور ما در سالهای اخیر به جز در 
بخش امور خیریه و مبارزه با آسیبهای اجتماعي، 
در سایر حوزههای مسئولیت اجتماعي از جوامع 

توسعه یافته و در حال توسعه عقب بماند.
هنگامي که شرایط خاص فعلي و آسیب های 
اجتماعي ناشي از شرایط اقتصادی کشور را نیز در 
بدون شک مي  قرار دهیم،  قبلي  روندهای  کنار 
اجتماعي  مسئولیت  به  توجه  گرفت  نتیجه  توان 

شرکتي و یا به اختصار CSR، در این برهه از زمان 
تبدیل  ملي  موضوعات  ترین  از ضروری  یکي  به 
مدیران  دوش  بر  را  سنگیني  مسئولیت  و  شده 

بخش دولتي و خصوصي قرار مي دهد.
مسئولیت  و  شرکتي  حاکمیت  کمسیون 
و  معادن  صنایع،  بازرگاني،  اتاق  اجتماعي 
کشاورزی ایران در دوره نهم قصد دارد تا با اهرم 
مؤثر  تعامل  و  در دسترس  منابع  تمام  نمودن 
تبیین  به  نسبت  نفع،  های ذی  با همه طرف 
و  کنوني  شرایط  در   CSR موضوع  اهمیت 
توسعه دانش مرتبط اقدام نموده و از این طریق 
گام هایي زیربنائي برای نهادینهکردن این اصل 
مهم در اداره بنگاه های اقتصادی بردارد. لذا از 
تمام عالقه مندان، صاحب نظران، دانشمندان و 
متخصصین و باالخص مدیران بخش خصوصي 
کشور با افتخار دعوت به همکاری در این مسیر 

پرچالش و تأثیرگذار مي نماید.
به این منظور بر آن شــدیم تا از طریق ایجاد 
یک گروه منسجم هم افزائی بین عالقمندان این 
حوزه در سراسر کشور نسبت به ترویج این مفهوم ، 
توسعه دانش مسئولیت اجتماعی بنگاهی و انتقال 

تجارب فی مابین اقدام نماییم.
لذا موجــب امتنان خواهد بــود تا با معرفی 
عالقمندان و همراهی به منظور حضور در گروه 
مسئولیت های اجتماعی بنگاهی ، خدمتگزاران 
خود را در کمیســیون مســئولیت اجتماعی و 

حاکمیت شرکتی اتاق ایران یاری فرمایند.

احسان انصاری
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 چالش های پیش روی صنعت پتروشیمی چالش های پیش روی صنعت پتروشیمی
همراه با راهکارهای تاثیرگذارهمراه با راهکارهای تاثیرگذار

جلوگیــری از خام فروشــی، افزایــش 
ســهم صادرات غیرنفتــی و درآمد ارزی 
کشــور، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع 
پایین دســت و ایجــاد ارزش افــزوده و 
اشــتغال بیشتر، توســعه اقتصاد کشور و 
بهبود معیشت مردم بارها و بارها به عنوان 
نقش های اثرگذار صنعت پتروشــیمی در 
کشور تکرار شــده اند و بر کسی پوشیده 
نیست بنابراین توسعه این صنعت، همسو 
با اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، ضرورتی 

انکارناپذیر است.
دکتر اسداله غالمپور ، مدیر عامل مگا 
پتروشیمی کیان در یادداشت خود آورده 
تولید شــده  اســت: مجموع محصوالت 
پتروشــیمی در حال حاضر حدود یکصد 
میلیون تن است. یکی از موضوعات بسیار 
مهم همگرایی و ارتباط صنعت پتروشیمی 
و فوالد اســت. موضوع دیگری که باید به 
آن توجه داشت ارتباط صنعت پتروشیمی 

و فوالد است.
سال ۱۳۹۹ صنعت پتروشیمی یکی از 
بزرگترین صنایع مصرف کننده ی فوالد 
کشــور بود. به دلیل ســاخت و ساز های 
درون ســاختاری در صنعت پتروشیمی و 
راه اندازی پروژه های سنگین حجم زیادی 
فوالد ســاالنه به این حوزه ورود می کند 
و عمال این بخش نیروی محرکه رشــد و 

رونق بازار فوالد داخل خواهد شد.
لذا تحرکات ســاختاری این بخش می 
تواند به چشــم انداز هر چه بهتر صنعت 

فوالد کمک شایانی کند.
مهمترین مباحث صنعت پتروشــیمی 
که سالهاست بطور کامل حل نشده است 

عبارتست از:
۱( باید پتروشــیمی به ســوی تدوین 

لیسانس و دانش فنی گام بردارد
۲( نوع نــگاه وزارتخانه های ذیربط به 
توسعه صنعت پتروشیمی مشکل اساسی 

است که بایستی حل شود.
۳( روابط بخش خصوصــی و دولت با 
چالش هایی مواجه اســت که توجه جدی 

به آن طلبیده و می بایستی رفع شود.
۴( جایــگاه حاکمیــت و نقش دولت و 
بایستی  ایران،  پتروشیمی  شرکت صنایع 

باز تعریف شود.
۵( لزوم تمرکز بر روی تولید فناوری ها، 
اعم از فنــاوری کاتالیســت ها و فناوری 
تولید و لزوم همکاری سازمان یافته میان 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و بخش 

خصوصی.
۶( شناســایی فرصت هــای جدید در 
صنایــع باالدســت صنعت پتروشــیمی: 
بــا تبدیــل شــدن گاز به عنــوان اولین 
گزینه برای پتروشــیمی ها ، بســیاری از 
تولید کنندگان روابط تاریخی بین پاالیش 
و پتروشــیمی را قطع کرده انــد. اما این 
کار ممکن اســت تغییر کند زیرا کاهش 
فرصت اســتفاده از مواد اولیه گازی برای 
شرکت های شیمیایی باعث می شود تا این 
شرکت ها مجددا به سمت استفاده از مواد 
اولیــه نفتی روی آورند. از ســوی مقابل، 
شرکت های نفتی به طرز عجیبی به رشد 
تقاضای باالتر)بــرای گرمایش و حمل و 
نقل( عالقه بیشــتری دارند. براساس این 
پیــش بینی ها، پتروشــیمی ها می توانند 
عامل ۷۰ درصد رشد جدید تقاضای نفت 

باشند.

۷( صنعت جهانی پتروشیمی از مرحله 
توســعه ســیالب های خام فروشی ارزان 
نفت و گاز جدا شــده و تقاضای بازارهای 
نوظهــور را از بین می برند. شــرکت های 
پتروشــیمی در سراســر جهان باید برای 
یک بازی چالش برانگیزتر آماده شــوند. 
عنصــر مهم موفقیت در این بازی، تمرکز 
مجــدد بر برتری عملیاتی اســت که این 
بار توســط تجزیه و تحلیــل دیجیتال و 
پیشــرفته تقویت می شــود. اما برندگان 
آینده نیز باید با حرکات استراتژیک قابل 
توجهی، این فرصت را به دســت آورند تا 
دور جدید فرصت هــای ارزش آفرینی را 

مشاهده کنند.
بیشــتری  بایــد ســرمایه گذاری   )۸
بپذیرد  پایین دستی صورت  درسطح ملی 
صنعت پتروشیمی باید وارد صنایع پایین 

دستی شود.
۹( عدم وجود برنامه مدون برای کاهش 
وابستگی به ســوخت های فسیلی تجدید 
انرژی های تجدیدپذیر.  ناپذیر و توســعه 
به  توجــه  پیشــنهادی:۱(  راهکارهــای 
برنامه ریزی گســترده جهت اســتفاده از 
سوخت زیســتی و تحقیق و توسعه همه 
جانبه در این خصوص با توجه به مزایای 
محیطی زیســتی و منافــع مالی این نوع 
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ســوخت با حمایت و همکاری نهادهای 
متولــی در ایــن حوزه .۲( فعال ســازی 
ظرفیت استان ها در حوزه توسعه فناوری 
انرژی های تجدیدپذیر با ارایه مشوق های 
متعدد به شــرکت های دانش بنیان این 
حوزه .۳( بررســی و تحقیــق برنامه های 
کاهش وابســتگی به سوخت های فسیلی 
در کشــورهای پیشرو و طراحی و تدوین 
مــدل بومی در این خصوص با اســتفاده 
از نظریــات فعاالن صنعــت نفت و گاز و 

نخبگان دانشگاهی.
۱۰( ضعــف در توســعه بخش هــای 
پایین دســتی حوزه انــرژی. راهکارهای 
پیشنهادی: ۱( لزوم ایجاد و شکل گیری 
نهادی متمرکــز و یکپارچه در توســعه 
بخش های پایین دســتی حوزه انرژی که 
سیاســتگزاری،برنامه ریزی و هماهنگــی 
این بخش با ســایر بخش های وزارتخانه 
و شــرکت های دانش بنیان جهت انتقال 
فناوری را به عهده گیرد.۲( پیشنهاد می 
شود مدل های تشویقی و ترغیبی توسط 
دولــت برای ســرمایه گــذاران عالقمند 
داخلــی و خارجی برای توســعه صنایع 
پایین دستی پتروشیمی طراحی و تدوین 
شــود )در این خصوص حتی استفاده از 
اوراق قرضه مشــارکت در سطح ملی در 
بازه هــای زمانی ۳ تا ۵ ســال می تواند 
راهگشــا باشــد(.۳( برنامه ریــزی جدی 
کشــور با حمایت دولــت و مجلس برای 
افزایش تولید از طریق باال بردن نســبت 
ظرفیت عملیاتی به ظرفیت نصب شــده 
در صنایع پایین دســتی پتروشیمی. ۵(

حمایت جدی از ایجاد پارک های صنعتی 
شــیمیایی و پتروشــیمی بــا هماهنگی 
وزارت نفت،وزارت علوم و استانداری ها در 
مناطق مختلف کشور )مشابه با آنچه که 

در آلمان در حال انجام است(.
۱۱( نبود اســتراتژی منسجم و مدون 
برای ممنوعیت فروش نفت خام و افزایش 
آن.راهکارهــای  فرآورده هــای  فــروش 
روند  ســازی  ۱(تســهیل  پیشــنهادی: 
ساخت پاالیشگاه ها با حضور موثر بخش 
خصوصی و کمک های حمایتی،تشــویقی 
و ترغیبی دولت. ۲( پیگیری سریع طرح 
مجلس با عنوان افزایش ظرفیت پاالیشی 
و پتروپاالیشــی نفت خام با اســتفاده از 

ســرمایه گذاری مردمــی و مدل تنفس 
خــوراک جهت تصویــب و ارایه آن برای 
اجرا به دولت. ۳( طراحی مدل های تامین 
نقدینگــی مبتنی بــر راهکارهای به روز 
مالی برای جذب منابع مالی ســرگردان 
در کشور و سرمایه های خرد با عنایت در 
جهت توسعه صنایع پاالیشگاهی و…۴( 
حمایت از ایجاد و احداث پاالیشــگاه های 

مدرن کوچک در مناطق مختلف کشور.
۱۲( نبود برنامه و سیاســت مشــخص 
و هماهنــگ بــرای تعیین قیمــت انواع 
حامل های انرژی علی الخصوص بنزین در 
سال های مختلف. راهکارهای پیشنهادی: 
۱( تخصیص ظرفیت متوســطی از بنزین 
به وسایل شــخصی)برای مثال ماهی ۶۰ 
لیتــر( با قیمت مصوب و بــا افزایش ۱۰ 
درصد ثابت سالیانه و ارایه بنزین مازاد بر 
این قیمت با قیمت ۶۰ درصد فوب خلیج 
فارس )این قیمت پلکانی و سالی ۲ درصد 
بدان اضافه شــود(. ۲( اختصاص درآمد 
حاصــل از مابه التفاوت )فــروش بنزین 
به قیمــت آزاد و قیمت یارانه ای( جهت 
توســعه حمل و نقل عمومــی با اولویت 
مترو، توسعه صنایع مرتبط با انرژی پاک 
و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی

مدیران  از  بســیاری  بازنشستگی   )۱۳
متخصص و توانمند صنعت نفت و گاز در 
ســال های پیش رو و ایجاد خال جدی در 
این خصوص. راهکارهای پیشــنهادی:۱( 
برای  بازنشســتگی  الزام کلیه متقاضیان 
ثبت تجارب شــغلی خود در ســامانه ای 

مشــخص و مدون. طراحی این ســامانه 
بــرای اخذ اطالعــات دقیــق و موثق و 
کارا برای صنعت نفت و گاز می بایســت 
توســط نخبــگان دانشــگاهی و فعاالن 
صنعتــی صــورت گیــرد. ۲( بکارگیری 
مدیــران و متخصصان صنعت نفت و گاز 
شــرکت های  تخصصی  کمیته هــای  در 
زیرمجموعه این صنعت برای بهره گیری 
از تــوان و تخصص آنها.۳( افزایش ســن 
بازنشســتگی برای برخی از تخصص ها و 
پست های کلیدی و راهبردی صنعت نفت 

و گاز کشور و شرکت های تابعه آن.
۱۴( مشــکالت جایگاه داران سوخت. 
نظام  پیشــنهادی:۱(تغییر  راهکارهــای 
کارمــزدی بــه حــق العمــل کاری در 
پرداخت هــا به جایگاه داران ســوخت با 
هماهنگی انجمن جایگاه داران ســوخت 
و دولــت.۲( توقــف طرح عرضــه بنزین 
برنــد )براســاس این طرح ســوخت می 
بایست تحت پوشش شرکت های برند در 
تمامی جایگاه های ســوخت کشور توزیع 
گردد(. ۳( تشــکیل کمیته ای از نخبگان 
دانشــگاهی و فعاالن حوزه نفت کشــور 
)دولتی و خصوصی( برای چاره اندیشــی 
در خصــوص معضل تبخیــر بیش از حد 
ســوخت در جایگاه ها متناسب با شرایط 

اقلیمی هر منطقه کشور.
۱۵( عــدم حمایــت و بهــره گیری از 
در  داخلی  تجهیزات  تولیدکنندگان  توان 
صنعت نفت. راهکارهای پیشــنهادی:۱(

حل مشــکل تامین مــواد اولیــه تولید 
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کننــدگان تجهیــزات صنعــت نفــت و 
مشکالت گمرکی و ترخیص آن از گمرک 
کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت و 
معدن و نفت و انجمن سازندگان تجهیزات 
متشکل  کارگروهی  تشــکیل  صنعت.۲( 
از دولت،مجلــس و بخش خصوصی فعال 
در حوزه نفــت برای نظــارت بر اجرای 
قوانیــن و مقررات حمایــت از بکارگیری 
کارا تجهیــزات ســاخت داخــل صنعت 
نفت.۳( ایجــاد هماهنگی و ثبات تصمیم 
گیری در بخشنامه ها و دستورالعمل های 
صادره به خصوص بخشــنامه های مرتبط 
بــا حــوزه واردات کاال )انجــام تعهدات، 
پیش پرداخت( علی الخصوص در صنعت 

راهبردی تولید تجهیزات نفت.
۱۶( مشکالت مرتبط با سرمایه گذاری 
در حوزه هــای نفت و گاز و پتروشــیمی 
پیشنهادی: ۱( تشکیل  کشور.راهکارهای 
و تاســیس بانک تخصصی در حوزه نفت 

و گاز و پتروشــیمی. ۲( ارایه قراردادهای 
جذاب برای جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی. ۳(انتشــار اوراق مشــارکت با 
سود مناسب و انگیزه بخش برای سرمایه 

گذاران خرد و کالن داخلی.
سیاســت های  ناقــص  اجــرای   )۱۷
خصوصی ســازی اصل ۴۴ قانون اساسی 
نفتی   برخی شــرکت های  در خصــوص 
و پتروشــیمی واگذار شــده. راهکارهای 
بازنگــری جــدی کلیه  پیشــنهادی:۱( 
خصوصی سازی های انجام شده در حوزه 
نفت و گاز و پتروشیمی کشور با تشکیل 
کمیته ای متشکل از دولت و مجلس برای 
رصد وضع موجــود آنها.۲( متوقف کردن 
فرآینــد خصوصی ســازی شــرکت های 
دولتی حــوزه نفت و گاز و پتروشــیمی 
تا مشخص شدن شــرایط و شاخص های 
جدید خصوصی شــدن از سوی نهادهای 
متولــی.۳( نظــارت گســترده نهادهای 

نظارتی بر عملکرد شرکت های جدا شده 
از بدنــه دولتی نفت و گاز و پتروشــیمی 

کشور و واگذار شده به بخش خصوصی.
۱۸( کمبــود نیــروی انســانی ماهــر 
و متخصــص در مناطــق ویــژه انــرژی 
ارتقای  پیشــنهادی:۱(  راهکارهای  کشور. 
استانداردهای زندگی شهری )اعم از فراهم 
کردن امکانات ســکونتی، تفریحی،تجاری، 
درمانی و..( در مناطق ویژه انرژی کشــور 
)همچــون عســلویه و ماهشــهر و…( با 
همکاری کلیه وزارتخانه هــای مربوطه در 
بازه زمانی ۵ ســاله.۲( تخصیــص کارانه 
و پاداش های انگیزشــی ویــژه به کارکنان 
متخصص فعال مناطق ویژه انرژی کشــور 
به تناسب فصول ســال و سختی شرایط. 
۳( اختصاص ظرفیت ویژه جهت بکارگیری 
متخصصان و فارغ التحصیالن بومی توانمند 
مناطق ویژه انرژی کشور )همچون عسلویه 

و ماهشهر و…(./پترو تحلیل

روابط عمومی در حل مشکالت سازمانی نقش مهمی داردروابط عمومی در حل مشکالت سازمانی نقش مهمی دارد
نصیری بیان داشــت: جایگاه سازمان 
های مردم نهاد را در رشــد و توســعه 

کشور بسیار مهم توصیف کرد.
به گزارش دانســتنی آنالیــن ، دکتر 
ســعداهلل نصیری رئیس دانشگاه شهید 
بهشتی در دیدار با اعضای هیئت مدیره 
انجمن روابط عمومی ایران بر نقش روابط 
عمومی ها در انسجام سازمانی تاکید کرد 
و گفت: تجربیات مدیریتی من در سازمان 
ها نشــان می دهد که روابط عمومی ها 
در کنار مدیریت سازمان و در شناسایی 
و حل مشکالت سازمانی به ویژه مسائل 
انسانی نقش برجسته ای دارند و یکی از 
ابزارهای کارآمد در مدیریت نوین بشمار 
می رونــد.وی با تشــبیه فعالیت روابط 
عمومی ها به ریسمان نامرئی هر سازمان 
به توفیقــات انجمن روابط عمومی ایران 
در معرفی خدمات روابط عمومی اشــاره 
کرد و جایگاه ســازمان های مردم نهاد 
را در رشــد و توسعه کشــور بسیار مهم 

توصیف کرد.
دکتر نصیری در ادامه ضمن اشاره به 
تاریخچه دانشــگاه شهید بهشتی اظهار 

داشــت : در حال حاضر این دانشــگاه 
یکی از دانشــگاه های شــناخته شــده 
کشور در سطح جهانی است و در رشته 
های مختلف پزشکی فنی و علوم انسانی 
به ویــژه حقوق و روانشناســی بهترین 

عملکرد را داشته است.
در ایــن دیدار خســرو رفیعی رئیس 
انجمن روابط عمومی ایران به تشــریح 
تاریخچــه و فعالیت های این انجمن در 
سطح ملی پرداخت و هدف از این دیدار 

را همکاری متقابل در جذب دانشجویان 
به صنعت و شــناخت مسائل صنعت در 
دانشگاهها و تعالی ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه دانست.
در پایان این جلســه مقرر شد تفاهم 
نامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی 
و انجمن روابط عمومی ایران مبادله شود 
و همکاری های گسترده ای بین این دو 
نهاد در راســتای رشد صنعت و خدمات 

در سطح ملی صورت گیرد.
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 گره متروی کرج  گره متروی کرج 
به دست مسئوالن دلسوز باز می شودبه دست مسئوالن دلسوز باز می شود

گفت:  البرز  آنالین:اســتاندار  دانستنی 
مترو مصوبه شورای عالی راه و شهرسازی 
دارد و همه وظیفه داریم برای تکمیل آن 

تالش کنیم.
نشست بررسی زمین دانشگاه خوارزمی 
برای احداث دپوی قطار شهری کرج که با 
حضور فرماندار کرج، سرپرست شهرداری 
کرج و رییس دانشگاه خوارزمی در محل 

استانداری البرز برگزار شد.
مجتبی عبدالهی دراین نشست ، گفت: 
چاره ای جز حل مشکل قطار شهری کرج 
نداریم، برای مدیران ارشد کشور هم این 
سوال ایجاد شده که چرا مترو کرج بعد از 

این همه سال به بهره برداری نمی رسد.
وی با اشــاره به اینکه پروژه مترو کرج 
برای اســتان و حتی دولت مهم اســت، 
افزود: نمی توانیم در شرایط فعلی مترو را 
رها کنیم چرا که مثال دانشــگاه خوارزمی 
در زمینی که برای دپو قطار شــهری در 
نظــر گرفته شــده و مــورد تایید رییس 
جمهور محترم هم قرار گرفته، می خواهد 

ساختمان بسازد.
استاندار البرز اظهارداشت: مترو مصوبه 
شورای عالی راه و شهرسازی دارد و همه 
وظیفه داریم برای تکمیل آن تالش کنیم.

وی با اشــاره به اینکه همه اســتان در 
خدمت دانشــگاه خواهند بــود، افزود: ما 
چاره ای جز اجرای پروژه قطار شــهری و 
استفاده از زمین دانشگاه خوارزمی نداریم. 
در ســفر رییس جمهور به استان البرز دو 
محل توسط ایشان مورد بازدید قرار گرفت 
که یکی از آن ها زمین دانشگاه خوارزمی 
برای دپوی قطار شــهری کرج بود و این 

نشان دهنده مهم بودن این پروژه است.
داد: مطمئن هســتم  ادامه  عبدالهــی 
مسئوالن دانشگاه خوارزمی به حل مشکل 

مترو کمک خواهند کرد.
باید با نگاه تعاملی موضوع مترو را حل 
کنیم و بــا اطمینانی کــه از برادرانم در 

دانشگاه دارم این اتفاق رخ خواهد داد.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: اطمینان 
دارم گره متــرو کرج به دســت مدیران 

دلسوز دانشگاه باز خواهد شد.
برای احــداث دپوی متــرو کرج هیچ 
گزینــه ای جز زمین دانشــگاه خوارزمی 
نداریم، اگر گزینه دومی وجود داشــت به 

سراغ این گزینه می رفتیم.
وی افزود: هزاران میلیارد تومان از بیت 
المال در مترو کرج سرمایه گذاری شده و 
از مسئوالن در مجموعه دانشگاه خوارزمی 

می خواهم با نگاه مثبت و با همه انرژی به 
حل موضوع مترو کمک کنند.

 اهتمام مسئوالن 
برای حل مشکالت متروی کرج 

سرپرســت شــهرداری کرج با اشاره به 
اینکه طی یک ماه اخیر جلساتی با رییس 
تعیین  بــرای  جدید دانشــگاه خوارزمی 
تکلیف وضعیت دپوی مترو برگزار شــده، 
گفت: قطعا با همکاری دانشگاه خوارزمی 
که تاکنون همراهــی و همکاری خوبی با 
شهرداری داشــته اند، مشکل دپوی مترو 

کرج حل خواهد شد.
منوچهر غفاری گفت: تاکنون دو جلسه 
با مسئوالن دانشــگاه خوارزمی برای حل 
مشــکالت فی مابین بــه خصوص محل 
احداث دپوی قطار شهری کرج داشته ایم 

و این روند ادامه خواهد داشت.
وی ادامــه داد: با جدیتی که اســتاندار 
البرز برای حل مشکالت پیش روی پروژه 
قطار شــهری دارد قطعا موضوعات پیش 
روی پــروژه قطارشــهری کــرج با همت 
همکارانم در مجموعه مدیریت شــهری و 
همراهی دانشــگاه خوارزمی حل و فصل 

خواهد شد.
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 آمارها نشان می دهد تا سال ۲۰۵۰ میالدی 
نزدیک به ۵۵ درصد نیازهای آبی بشر از منابع 
آب زیرزمینی استحصال می شود و اگر به همین 
صورت ادامه یابد، ۷۰ درصد کشورهای جهان به 

نوعی با تنش آبی روبرو می شوند.
در دهه های پیش مطابق آمارها، کشــور ما 
از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی 
برخوردار بود اما در ۲۰ سال گذشته منابع آب 
تجدیدشونده به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب و در ۶ 
سال گذشته به کمتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب 

کاهش یافته است.
بیش از ۳۰۰ دشــت از ۶۰۹ دشت کشور به 
عنوان »دشت ممنوعه« اعالم شده است که در 
آنها بیش از اندازه از ســرمایه ذخیره راهبردی 
آب اســتفاده می شود و به همین دلیل، ساالنه 
نزدیک به پنج میلیون متر مکعب بیالن منفی 
را شــاهدیم؛ بخش عمده ای از این دشت ها در 

نواحی مرکزی و شرق ایران قرار دارند.
برداشت های بی رویه، حفر چاه های غیرمجاز، 
عدم نظارت کافی بر میزان برداشــت های فراتر 
از میزان پروانه بهره برداری موجب افت ســطح 
و کاهش کیفیت آب زیرزمینی، نشســت زمین 
در تعدادی از دشت ها و پایین آمدن محسوس 

آبدهــی چاه ها و در معرض نابودی شــده قرار 
گرفتن تعدادی از آبخوان های کشور شده است.

  هشدار سازمان ملل به ایران و برخی 
کشورهای آسیایی

به گزارش »رســانه مســئولیت اجتماعی« 
سازمان ملل نسبت به تبعات برداشت بی   رویه 
آب   های زیرزمینی در ایران و کشورهای آسیایی 
هشــدار داد. گزارش ۲۰۲۲ توســعه آب نشان 
می دهد هشت  کشور آسیایی که ایران نیز در بین 
آنها قرار دارد، ۷۵درصد کل آب های زیرزمینی 
جهان را برداشت می کنند. از آن سو ۵۰درصد 
شــهرهای جهان به منابع آب   های زیرزمینی 

وابسته شده   اند که موضوعی نگران   کننده    است.
از آنجا که جهان در معرض تغییرات اقلیمی 
قرار دارد، توجه بیشــتر به نحوه مدیریت آب و 
پرهیز از سوءاستفاده از آب   های زیرزمینی محور 

اصلی گزارش سازمان ملل است.
توصیه این نهاد بین المللی اســتفاده بهینه 
و هوشــمندانه از منابع آب زیرزمینی به عنوان 
ضامن تداوم توســعه کشورهاست. نویسندگان 
این گزارش تاکید دارند، نمی   توان از پتانســیل 
گســترده آب   های زیرزمینی و نیاز به مدیریت 

دقیق این حــوزه برای تامین مصارف خانگی و 
تولید غذا در زمین   های کشاورزی چشم پوشی 

کرد.
از آنجــا کــه در قرن جدید چیــزی قریب 
بــه ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلومترمکعــب از منابع آب 
زیرزمینی جهان بر اثر برداشت شدید کم شده، 
تنظیم   گری درســت منابــع آب زیرزمینی در 
سال های پیش   رو حیاتی است. از آنجا که شواهد 
رسمی از عدم تغییر در میزان جهانی برداشت 
آب   های زیرزمینی حکایت دارد، اکوسیســتم 
زمین به عنوان پایه اصلی حیات به شدت ضعیف 

شده است.
گزارش تاکید دارد برداشت آب   های زیرزمینی 
تنها در اروپا تثبیت شــده و حتی روبه کاهش 
اســت. این گزارش سهم بخش کشــاورزی از 
برداشت از آب   های زیرزمینی را ۶۹درصد عنوان 
می کند، در حالی که ۹ درصد منابع صرف بخش 
صنعت و ۲۲درصد نیز بــرای مصارف خانگی 

برداشت می شود.
در این گــزارش علت ازدیاد برداشــت آب 
در بخش کشــاورزی در کشــوری نظیر ایران، 
پرداخت یارانه   های انرژی است که به تاراج منابع 

آبی در روستاها منجر شده است.

وضعیت آب های زیرزمینی ایران نزدیک به فاجعهوضعیت آب های زیرزمینی ایران نزدیک به فاجعه
هشدار سازمان ملل به ایران و برخی کشورهای آسیاییهشدار سازمان ملل به ایران و برخی کشورهای آسیایی
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 بخش کشاورزی یکی از متهمان 
تاراج منابع آب زیرزمینی

بخش کشاورزی که یکی از متهمان اصلی 
تــاراج منابــع آب زیرزمینی اســت، در این 
گزارش مورد توجه ویژه قرار گرفته اســت. از 
آنجا که امنیت غذایی جهان، به ویژه در ســه 
بخش تولیدات کشاورزی، دامپروری و فرآوری 
مواد غذایی به آب   های زیرزمینی متصل است، 
پایداری امنیتی غذایی در گرو پایداری منابع 

آب زیرزمینی است.
گزارش صراحتا تاکید می کند به منظور 
برآوردن نیازهای جهانی آب و کشاورزی تا 
ســال ۲۰۵۰، از جمله افزایش ۵۰درصدی 
تقاضای غذا، خوراک و ســوخت زیســتی 
نســبت به آمارهای سال ۲۰۱۲، الزم است 
بهره   وری مصرف آب در بخش کشــاورزی 

به شدت ارتقا یابد.
به اذعان نویسندگان گزارش، در وضعیت 
کنونی افزایش بهره   وری بخش کشــاورزی 
اغلب از طریق تشــدید برداشت از آب   های 
زیرزمینی صورت می گیرد که این رویه باید 
با کاهش مصرف آب در تولید کشــاورزی 

جهان تغییر کند.

در نســخه ۲۰۲۲ گــزارش جهانــی آب 
تخمین زده شــده که آلودگی ناشی از توسعه 
بخش کشــاورزی بر آلودگی ســکونتگاه   ها یا 
رشــد صنایع ســبقت گرفته و عوامل اصلی 
تخریب آب   های زیرزمینی و ساحلی شناخته 
شده اســت. نیترات، از کودهای شیمیایی و 
آلی، شــایع   ترین آالینده انســانی در آب های 

زیرزمینی در سطح جهان است.
در عین حال حشــره   کش   ها، علف   کش   ها و 
قارچ   کش   ها در صورت اســتفاده بسیار یا دفع 
نادرســت می   توانند آب   هــای زیرزمینی را با 
مواد سرطان   زا و سایر مواد سمی آلوده کنند. 
در عین حال، یکی از تاثیرات مشاهده شــده 
و گســترده تغییــر اقلیــم که بر پــر کردن 
جایگاه های آب های زیرزمینی تاثیر می   گذارد، 

تشدید بارش است.
ضعف جدی در قوانین پیشــگیری از آلوده 
کــردن آب یکــی از دالیل رواج رهاســازی 
مواد ســمی در آب   های زیرزمینی اســت که 
باید اصالح شــود. در عین حال برق   رسانی به 
روستاها نسبتی مستقیم با توسعه برداشت از 
آب   های زیرزمینــی دارد. این دو موضوع الزم 
است به عنوان بخشــی از سیاست کشاورزی 
کشورها در سطوح ملی، حوضه و آبخوان مورد 

توجه قرار گیرد.
  

 وضعیت ایران در گزارش 2022
گــزارش با نگاهی به وضعیــت حاکم بر 
بخش آب در خاورمیانه و جهان عرب، برخی 
از دالیل وضعیت بی   ثبات آب   های زیرزمینی 
در جنوب غرب آســیا را یادآور می شــود. 

گزارش تاکیــد دارد که اهمیــت آب   های 
زیرزمینی برای امنیت آب منطقه که شرایط 
آب و هوایی  آن در حال تغییر اســت درک 

نشده است.
در عین حال، بهبود وضعیت اســتفاده از 
آب   های زیرزمینی مستلزم بهبود حکمرانی 
از طریق سیاســت   ها و قوانین، رویکردهای 
مدیریتــی نوآورانــه، افزایش اســتفاده از 
برای شناخت  فناوری   ها، بودجه اختصاصی 
بهتر منابع و افزایش همکاری   های منطقه   ای 
اســت.در ایران کــه یکی از پنج کشــور با 
باالترین ســطح برداشت آب   های زیرزمینی 
است، شــرایط خاص است. ایران در نتیجه 
ایــن وضعیت در شــمار کشــورهایی قرار 
گرفته که مناطق متعــددی از آن با بحران 

فرونشست روبه رو شده است.
شــواهد این گزارش که بــا عنوان »آب 
زیرزمینی؛ نادیــده را قابل دیدن کنیم« از 
وابستگی شدید بخش کشــاورزی ایران به 
آب   هــای زیرزمینی در حــد ۸۷درصد کل 

منابع آبی مورد استفاده حکایت دارد.
این عدد بــرای مصــارف خانگی حدود 
۱۱درصد و برای بخش صنعت ۲درصد بوده 
است؛ سطحی که در کنار عربستان سعودی، 
هند و پاکستان از باالترین درصدها در کل 
جهان اســت. این منابع تــا ۹۰درصد کل 
حجم صرف تولید مــواد علوفه   ای و غذایی 
شده اســت. گزارش دلیل چنین وضعیتی 
را یارانه   هــای هنگفتی می   داند که به بخش 
انرژی پرداخت شــده و اثر چشــمگیری بر 

برداشت آب   های زیرزمینی دارد.
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چرا سخنان رئیس جمهور درباره مسئولیت اجتماعی چرا سخنان رئیس جمهور درباره مسئولیت اجتماعی 
مهم است؟مهم است؟

  اظهــارات اخیــر رئیس جمهــور درباره 
مســئولیت اجتماعی نشــان مــی دهد که 
ابراهیم رئیســی و مدیران دولتی نســبت به 
دولت های گذشته توجه بیشتری به موضوع 
مسئولیت اجتماعی نشان می دهند. این در 
حالی اســت که در دولت های گذشته چنین 
وضعیتی وجود نداشــت و روسای جمهور به 
صراحت  روی موضوع مســئولیت اجتماعی 

تأکید نمی کردند.
رئیســی در جلســه اخیر هیئــت دولت 
متعهد بودن شــرکت های دولتــی به انجام 
مســئولیت های اجتماعی را ضروری برشمرد 
و گفت: البته شــرکت های دولتی نمی توانند 
به بهانه انجــام مســئولیت های خود به هر 
شــخصی بدون ضابطه پرداخت های هنگفت 

داشته باشند.
رئیــس جمهــور همچنین بــه وزیر رفاه 
ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب 
از وزارتخانه هــای مرتبــط در مدت ۱۵ روز، 
آیین نامــه ای بــه منظور نظام منــد کردن و 
ردیف مسئولیت  هزینه کرد  نحوه  شــفافیت 
اجتماعــی این شــرکت ها، تدویــن و برای 

تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
سخنان  رئیسی درباره مسئولیت اجتماعی 
در گذشته و به خصوص در یک سال گذشته 
که به ریاســت جمهوری رســیده نیز وجود 

داشته است.
پیش از این رئیســی در نشســت خبری 
پایانی ســفر دو روزه به هرمزگان با اشــاره 
به لزوم عمل به مســئولیت های اجتماعی از 
سوی صنایع بزرگ اظهار داشت: این درست 
نیســت که اســتان هرمزگان از آالینده های 
ناشــی از صنایع بزرگ متضرر شــود ولی از 
منافع حضور این صنایع بهره ای نذاشته باشد.

وی تاکیــد کــرد: صنایع بــزرگ باید به 
مســئولیت اجتماعی خود عمــل کرده و با 
پرداخت ســهم استان، در توســعه یافتگی 

هرمزگان نقش داشته باشند.
رئیس جمهور همچنین در حاشــیه سفر 
استانی خود به استان فارس در شورای اداری 
این استان گفت: استان فارس ظرفیت بسیار 

مناسب و تضمین شده ای برای سرمایه گذاری 
در بخش صنایع پایین دســت پتروشیمی و 
کشــاورزی دارد و من از همه سرمایه گذاران 
به ویژه شــیرازی های مقیم خارج از کشــور 
دعوت می کنم این استان را به عنوان استانی 
پرظرفیت برای سرمایه گذاری در نظر گیرند.

وی گــزارش جواد اوجی، وزیر نفت درباره 
اعتبارات تخصیص یافته از سوی وزارت نفت 
به پروژه های مســئولیت اجتماعی را مناسب 
ارزیابی کرد و افزود: بخشی از درآمد حاصل 
از منابع نفت و گاز در هر اســتان باید صرف 
آبادانی و رفاه همان منطقه شود و نمی توانیم 
بگوییــم جایی که مخازن خوبی دارد، درآمد 

آن صرف آن مناطق نشود.
 

 چرا سخنان رئیس جمهور درباره 
مسئولیت اجتماعی مهم است؟

اظهارات ابراهیم رئیســی درباره مسئولیت 
اجتماعی به عنوان شــخص اول اجرایی کشور 
از چهار جنبه حائز اهمیت است و می تواند در 
فرایند مسئولیت اجرایی در کشور تأثیر بگذارد.

بــه عنوان  نخســت:اینکه رئیس جمهور 
رئیــس دولت و بــازوی اجرایــی حاکمیت 
سیاســی روی موضــوع مســئولیت اجرایی 
تأکید می کند به معنای این است که موضوع 
مسئولیت اجتماعی از حالت ساده خود خارج 

شده و در سطح حاکمیت سیاسی مورد توجه 
قرار گرفته است. این اتفاق مبارکی است که 

در دولت سیزدهم رخ داده است.
در اغلب کشورهایی که موفق شده اند در 
زمینه مســئولیت اجتماعی حرکت های روبه 
رشــدی داشته باشــند یا موضوع مسئولیت 
اجتماعی در سطح حاکمیت مورد توجه قرار 
گرفته و یا حاکمیت سیاســی به شکل های 
مختلف به رشــد و توســعه آن کمک کرده 

است.
بــه همین دلیل تأکیــد رئیس جمهور به 
موضوع مســئولیت اجتماعی مــی تواند به 
عنــوان یک رویکــرد حاکمیتی نســبت به 
مسئولیت اجتماعی قلمداد شود و به تبع آن 
دســتگاه های زیرمجموعه نیز توجه بیشتری 

به مسئولیت اجتماعی خواهند داشت.
دوم:همین که رئیس جمهور به عنوان نماد 
جمهوریت نظام سیاســی در سخنرانی  خود 
به صورت مســتقیم روی موضوع مسئولیت 
اجتماعــی تأکید می کند در جهان امروز که 
رسانه ها ابزار مهمی در زندگی بشر شناخته 
می شــوند نقــش مهمی در ترویــج فرایند 
مسئولیت اجتماعی در جامعه خواهد داشت.

رئیس جمهور خواسته یا ناخواسته دست 
به اقدامی زده اســت که بازتاب رســانه ای 
خواهد داشــت و ایــن بازتاب رســانه های 
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افکار عمومی را نســبت به مفهوم مسئولیت 
اجتماعی حساس خواهد کرد. این حساسیت 
نیز باعث خواهد شــد که تالش بیشــتری از 
سوی افکار عمومی برای شناخت ابعاد مفهوم 

مسئولیت اجتماعی صورت بگیرد.
به همین دلیل مسئولیت اجتماعی به عنوان 
یک پاردایم در جامعه اطالعاتی کشور گردش 
پیدا می کند که می توانــد در ترویح مفهوم 

مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته باشد.
سوم:مســئولیت اجتماعی مــی تواند یک  
رابطــه مثبت و ســازنده ای بیــن دولت و 
بنگاه های اقتصادی ایجاد کند. هر چه دولت 
تأکید بیشــتری روی مســئولیت اجتماعی 
کند به همان میزان شــرکت ها بیشــتر خود 
را موظف به انجام مســئولیت اجتماعی می 

کنند.
از ســوی دیگر هنگامی که  مردم جامعه 
مشــاهده می کنند که شرکت ها و بنگاه های 
اقتصــادی بیشــتر بــه موضوع مســئولیت 
اجتماعــی توجه مــی کنند بیشــتر به این 
شــرکت ها اعتماد می کنند و این چرخه می 

تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود.
در نتیجــه تأکیــد دولت بر مســئولیت 
اجتماعی مــی تواند یک چرخــه اقتصادی 
بین دولت،شــرکت ها و بنگاه های اقتصادی و 
مردم ایجاد کند که عالوه بر باال بردن اعتماد 
اجتماعی با خود رشد اقتصادی نیز به همراه 

داشته باشد.
چهارم:در تأکیــد رئیس جمهور بر اجرای 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع نظارت 
مستتر اســت. این رویکرد می تواند شرایطی 
را بــه وجود بیاورد که شــرکت ها با تالش و 
جدیت بیشتری مفهوم مسئولیت اجتماعی را 

در دستور کار خود قرار بدهند.
بــه صورت طبیعی هنگامــی که دولت به 
شــرکت ها  اجتماعی  مســئولیت های  انجام 
نظارت داشــته باشد شرکت ها خود را بیشتر 
به انجام مســئولیت های اجتماعی پایبند می 

دانند.
دســتآورد مثبت دیگری کــه این رویکرد 
دارد این است که با نظارت دولت و نهادهای 
باالدســتی میــزان سواســتفادهای مالی و 
اقتصادی که به نام مســئولیت اجتماعی در 
برخی نهادها و بنگاه هــای اقتصادی صورت 
می گیــرد کاهش پیدا می کنــد و به مرور 

زمان از بین می رود.

برگزاری اولین نشست تخصصی برگزاری اولین نشست تخصصی 
مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران 

اولین نشســت کارگروه تخصصی علمی و 
مطالعاتی حوزه مســئولیت پذیری اجتماعی 
شــهر تهران با حضور نماینــدگان ارگان ها و 

سازمان های متولی برگزار شد.
 احمد احمدی صدر دبیر ســتاد راهبری با 
ذکــر این مطلب افزود: این نشســت با تاکید 
بر مقولــه انجام پروژه های مطالعاتی مرتبط با 
مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمانی، شناسایی 
و استخراج خواسته ها و انتظارات ذی نفعان و 
تعیین موضوعات اساسی مسئولیت اجتماعی 

سازمانی مرتبط با آن برگزار شد. 
وی تشریح کرد : اولین جلسه ستاد راهبردی 
مسئولیت پذیری ســازمانی با حضور شهردار 
محترم تهران با حضور مسئولین و نمایندگان 
سازمان ها و شــرکت های اقتصادی و دولتی 
عضو این ســتاد تشکیل شد و روندی نظامند 
در بحث مسئولیت پذیری و اجتماعی با تدوین 
دستورالعمل های اجرایی بر اساس شاخص هایی 
همچون حفظ محیط زیست ،حفظ و نگهداشت 
شهر ،توسعه و ارتقای کیفیت زندگی در شهر 
تهران، زیست پذیر بودن شهر تهران و حمایت 
از اقشار آسیب دیده و به طور کلی حمایت از 
اقشار مختلف شهر تهران در چارچوبی منظم 

تدوین و اجرایی شکل گرفت.
 احمدی صدر تشــکیل کمیتــه ماده ۱۰ 
بند ۵۵ قانون شــهرداری ها و کارگروه سرمایه 
گذاری اجتماعــی را از جمله اقدامات اجرایی 
انجام شــده این دبیرخانه برشمرد و افزود :در 
نظام نامه مسئولیت پذیری اجتماعی و توجه 
به موضوعاتی همچون آســیب های پذیری و 

نگهداشت کالن شهر تهران، بحث آیین نامه 
ای و مطالعاتی است که باید در حوزه مسئولیت 
پذیری اجتماعی صورت پذیرد و بر اساس این 
پژوهش ها و تولید دســتورالعمل های اجرایی 
ســازمان ها در حیطه تصمیم شــیوه اجرایی 

پذیرد.
دبیرســتاد راهبــری و رئیــس دبیرخانه 
مســئولیت پذیری اجتماعی ســازمانی شهر 
تهران در ادامه این نشســت “بررسی تشکیل 
کارگروه هــای تخصصی علمــی و مطالعاتی 
حوزه مســئولیت اجتماعی ســازمانی شهر 
تهران، “بررسی تشکیل کارگروه های تخصصی 
جهت هم اندیشی و جلب مشارکت ذینفعان 
و تعیین مطالبات ، چالش ها و مسائل اساسی 
مســئولیت پذیری اجتماعی ســازمانی شهر 
تهران”، “بررســی ســاز و کار هــای قانونی و 
اجرایی درون سازمانی و برون سازمانی جهت 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های واحد های 
درون ســازمانی و برون ســازمانی در فرایند 
انجام پروژه های علمی،مطالعاتی و پژوهشــی 
حوزه مســئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت 
هزینه های آنها از طریق مشارکت سازمان های 
مســئولیت پذیری اجتماعی شــهر تهران “و 
“بررسی تدوین دستورالعمل ها و فرآیندهای 
اجرایی حمایت است انجام و انتشار مطالعات و 
پژوهش های و مستند سازی اسناد و برنامه های 
عملیاتی استفاده از نتایج مطالعات انجام شده 
در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی داخلی و 
بین المللی” را جمله دیگر موارد مورد بررسی 

در این نشست برشمرد.
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 اعتماد اجتماعی زمینه ساز مسئولیت اجتماعی در سوئد اعتماد اجتماعی زمینه ساز مسئولیت اجتماعی در سوئد
ارائه خدمات اجتماعی برای تحقق مسئولیت اجتماعیارائه خدمات اجتماعی برای تحقق مسئولیت اجتماعی

 یکی از کشورهای توسعه یافته جهان که در 
زمینه مسئولیت اجتماعی اقدامات مثبتی انجام 
داده سوئد است. یافته های بسیاری از تحقیقات 
اقتصادی حاکی از این هســتند که افزایش نرخ 
مالیات و مخــارج دولت موجب کاهش میل به 
کارآفرینی در کشورها می شود، اما در این قضیه 
می توان سوئد را یک مثال نقض بارز دانست. باال 
بودن نرخ مالیات و درنتیجه باز بودن دست دولت 
سوئد برای سرمایه گذاری در حوزه های زیربنایی 
باعث شــده است که بنگاه های اقتصادی کشور 
زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی بسیار مناسبی 
را برای توسعه کسب وکارهای پیشرفته در اختیار 
داشــته باشند. اتفاقی که بنگاه های اقتصادی را 
به سمت انجام مسئولیت اجتماعی هدایت می 
کند.تبدیل شدن سوئد به کانون استارت آپ های 
فعال در حوزه فناوری های پیشرفته، تنها یکی از 
نتایج درخشان اصالحات گسترده اقتصادی در 
این کشور طی دهه ۱۹۹۰ میالدی است.دولت 
سوئد در راستای مســئولیت اجتماعی و برای 
کمک به شرکت های نوپایی که مترصد جذب 
استعدادهای برتر هســتند اما ازلحاظ پرداخت 
دســتمزد توان رقابت با شرکت های بزرگ تر را 
ندارند، اقدام به کاهش مالیات معامالت اختیار 
ســهام شــرکت های نوپا نموده اســت تا این 
شرکت ها برای سرمایه گذاران و متعاقباً نیروهای 

ماهرتر جذابیت بیشتری پیدا کنند.
 

 اقتصاد سوئد
ســوئد کشــوری اســت که به خاطر ثبات 
اقتصــادی و رشــد باالیی در شــاخص تولید 
ناخالص ملی، شناخته شــده است. این کشور 
در شمال اروپا واقع شده و سطح کیفی زندگی 
در آن بسیار باالست. توسعه صنعتی بخشی از 
برنامه و سیاست دولتمردان این کشور بوده که 
تا حد زیادی در این امر موفق بوده اند. همین امر 
باعث شده تا توجه بسیاری برای سرمایه گذاری 
در ســوئد از سراسر جهان به سمت این کشور 

معطوف شود.
ساالنه تعداد زیادی از اروپاییان این کشور را 
به عنوان مقصد سرمایه گذاری انتخاب می کنند 
اما این امر فقط مختص به اروپایی ها نیســت و 

مهاجران بسیاری از سراسر دنیا از فرصت های 
سرمایه گذاری در سوئد برای اخذ اقامت استفاده 

می کنند.
اقتصاد سوئد یک اقتصاد مختلط مبتنی بر 
بازار اســت ، سوئد یک کشور صنعتی و یکی از 
ثروتمندترین کشورهای جهان است ، واحد پول 

سوئد کرون سوئد است.
شــرکتهای خصوصی حــدود ۹۰ درصد از 
تولیدات صنعتی کشــور را تشکیل می دهند 
، تولید خدمات این کشــور حــدود ۷۰ درصد 
از تولید ناخالص داخلی را تشــکیل می دهد و 
کشــاورزی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را 
تشکیل می دهد و همچنین ۲ درصد از نیروی 

کار را استخدام کرده است.

این کشــور دارای سیســتم توزیع مدرن ، 
وســایل ارتباطــی داخلی و خارجــی خوب و 
نیروی کار کامالً آموزش دیده است ، تجارت با 
دیگر کشورهای اروپایی قسمت قابل توجهی از 
تجارت خارجی سوئد را تشکیل می دهد ، آلمان 

مهمترین شریک تجاری این کشور است.
کشاورزی قبال بخش مهمی از اقتصاد سوئد 
بود ، اما از نیمه دوم قرن ۱۹ به تدریج از اهمیت 
آن کاسته شد ، دارایی های زیاد جنگل ها ، مواد 
معدنی و سایر منابع طبیعی ، همراه با فناوری 
و ســازماندهی کارآمد ، سوئد را به یک کشور 

صادراتی موفق تبدیل کرده است.
امتیاز آزادی اقتصادی سوئد ۷۴.۹ است که 
اقتصاد آن را در رتبه ۲۲ جهانی در سال ۲۰۲۰ 
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قرار می دهد. همچنین در بین ۴۵ کشور منطقه 
اروپا در رده دوازدهم قرار دارد و امتیاز کلی آن 
بسیار باالتر از میانگین منطقه ای و جهانی است. 
اقتصاد سوئد بیش از یک دهه است که عمدتاً 

پیشرو و آزاد ارزیابی می شود.
رشــد تولید ناخالص داخلی طی پنج سال 
گذشته بسیار خوب بوده است. این چشم انداز 
رشــد اقتصادی پایدار در سوئد را افزایش داده 
است و زمینه ساز این شده تا توجه بسیاری برای 
سرمایه  گذاری در سوئد جلب شود. در واقع سوئد 
با نیروی کار بسیار ماهر، فراهم کردن موقعیت 
برای جلب سرمایه بین المللی و اقتصادی پایدار 

یک رهبر جهانی در نوآوری است.
این کشــور با برخورداری از زیرساخت های 
اقتصــادی در کالس جهانــی برای مشــاغل، 
بزرگترین بازار سرمایه اسکاندیناوی در تجارت 
آزاد جهان را دارد. ســرمایه گذاری در سوئد در 
صنایع مختلف از جمله خــودرو، تولید برق و 
انرژی، کاغــذ و چوب، دارو، فناوری اطالعات و  

امکان پذیر است که البته هر کدام شرایط خاص 
خود را دارد که باید پیش از اقدام برای این کار 

در نظر داشت.
 

 ارائه خدمات اجتماعی در راستای 
تحقق مسئولیت اجتماعی

در ســوئد خدمــات اجتماعی در راســتای 
تحقق مسئولیت اجتماعی تعریف شده است.

اداره خدمــات اجتماعــی در همه کمون های 
ســوئد وجود دارد. در این اداره لیسانسیه های 
امور اجتماعی دارای دانش و آگاهی ویژه دربارۀ 
نیازهــای کودکان کار می کنند که بایســتی 
اطمینان حاصل کنند که همه کودکان از رشد 
و نمو امن و آســوده ای برخوردارند. این امر در 
عمل می تواند حمایت از خانواده هایی باشد که 
حال یکی از والدین از نظر روحی وروانی بد است 
یا اعتیاد دارد. اداره خدمات اجتماعی همچنین 
باید کودکان و والدین در معرض خشــونت یا 

تعرض را نیز محافظت کند.

والدیــن می توانند در پــرورش فرزند خود 
بصورت فردی یا گروهی حمایت دریافت کنند. 
کودکان ممکن است از امکان دریافت فرد تماس 
یا مالقات با کودکان دیگر در شــرایط یکسان 

برخوردار شوند.
هــر فردی که مشــکوک شــود که ممکن 
اســت یک کودک در معرض آسیب باشد می 
تواند به اداره خدمــات اجتماعی گزارش دهد. 
یک گزارش به این معنا نیســت که شما مثاًل 
از یک پدر یا مادر شکایت می کنید، بلکه نگرانی 
خود را نســبت به وضعیت کودک گزارش می 
کنید. اگر کارکنان پیش دبســتانی، مدرسه یا 
خدمات درمانی مشکوک شوند که یک کودک 
در معرض آسیب است بایستی مطابق قانون به 

اداره خدمات اجتماعی گزارش دهند.

 اعتماد اجتماعی  زمینه ساز 
مسئولیت اجتماعی

عامل مهــم دیگری که نقشــی حیاتی در 
توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی داشته اعتماد 

اجتماعی بوده است.
نتایج پژوهشــی که اخیراً بــا حمایت مالی 
اتحادیه اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه به 
انجام رسید حاکی از این است که سوئد ازلحاظ 
کارآفرینی سازمانی بعد از دانمارک رتبه دوم را 

در بین کشورهای اتحادیه اروپا دارد.
باال رفتــن اعتماد بین کارکنــان و مدیران 
شرکت ها مستلزم این است که اعتماد در کلیت 
جامعه و اقتصاد تقویت شــود. اساساً اعتماد به 
دیگر افراد جامعه عمیقاً در فرهنگ سوئدی ها 
ریشــه دوانده و همین مسئله باعث شده است 
که آنها به دولت خود نیز اعتماد داشــته باشند 
و با پرداخت مالیات بیشــتر بــه دولت اجازه 
دهنــد در مورد نحوه خرج کردن پس انداز آنها 

تصمیم گیری کند.
در مقابل این اعتماد، دولت سوئد با برافراشتن 
یک چتر حمایتــی گســترده و قدرتمند که 
امتیازاتی مانند پرداخت های ســخاوتمندانه به 
مردان و زنانی که تازه صاحب فرزند شده اند را 
در بر می گیرد تالش می کند تا احساس امنیت 
شغلی و اجتماعی در بین مردم به حداکثر برسد.

ســطح اعتماد در جامعه ســوئد به حدی 
رسیده است که شرکت های بزرگ و معروف 
به راحتی با استارت آپ های کوچک همکاری 
می کننــد و دانش فنــی خود را بــا آنها به 

اشتراک می گذارند.
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حرکت مسئولیت اجتماعی به سمت مدیریت اثربخش حرکت مسئولیت اجتماعی به سمت مدیریت اثربخش 
در حوزه های مختلفدر حوزه های مختلف

 کارگاه آموزشی دومین دوره جشنواره 
روابــط عمومــی مســئولیت اجتماعــی 
بــا همــکاری دپارتمان آموزش رســانه 

مسئولیت اجتماعی برگزار شد.
دو کارگاه آموزشــی بــه صورت آنالین 
روز قبل از برگزاری دومین دوره جشنواره 
روابــط عمومــی مســئولیت اجتماعی با 
حضور اســاتید حوزه مسئولیت اجتماعی 

برگزار شد.
کارگاه آموزشــی دوم بــا حضور دکتر 
ابراهیــم جعفریانــی مدرس مســئولیت 
اجتماعی در تاریخ ۳۰ مرداد ســاعت ۱۲ 

ظهر الی ۱۴ برگزار شــد که این مدرس 
مســئولیت اجتماعی با اشــاره به تعریف 
مســئولیت اجتماعی کارگاه خود را آغاز 
کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی به معنای 
این اســت که چگونه یک سازمان کسب 
و کار خــود را اداره می کنــد و ماحصل 
این تغییر در پارادایم کاری چیســت،این 
مفهوم حرکت از ناکارآمدی را به ســمت 
مدیریــت اثربخش مبانی مالی، اجتماعی، 
و بوم شناختی ســازمان امکان پذیر می 
نماید . مســئولیت اجتماعی کسب درآمد 
از طریق شهروندی خوب شرکت، و پیاده 

سازی این رویکرد استراتژیک در کسب و 
کار می باشد.

وی با بیان اینکه مســئولیت اجتماعی 
یک استراتژی اســت نه ابزاری برای امور 
خیریه، افزود: ،مسئولیت اجتماعی نباید به 
معنای انجام امور خیریه باشــد.انجام امور 
خیریه می تواند مکملی برای مســئولیت 
اجتماعی شــرکت باشد. امور خیریه جزو 
مســائل بیرونی یک کسب و کار محسوب 
می گردد اما مسئولیت اجتماعی برای یک 
سازمان هم امور داخلی و هم امور بیرونی 

را در برمی گیرد.
جعفریانی خاطرنشان کرد: برای اجرای 
مســئولیت اجتماعــی در یک ســازمان 
مشکالت و نگرانی هایی وجو دارد که اگر 
بخواهیم به برخی از این چالش ها اشــاره 
کنیم، شــامل: برنامه ای برای طرح ریزی 
اجتماعی در  برنامه ریــزی مســئولیت  و 
ســازمان ها وجود ندارد، فقدان دانش در 
اجتماعی  مورد سرمایه گذاری مسئولیت 
شــرکت ها – گــزارش دهــی و کنترل 
ناکافی، اکثر شــرکت ها بر این باورند که 
مســئولیت اجتماعی صرفا به امور خیریه 
مربوط اســت، تمرکز بر عوامل بیرونی به 
جای تمرکز بر مسائل داخلی در شرایطی 
که خطاهــای متعددی در بعــد داخلی 
برنامه های مسئولیت اجتماعی وجود دارد 
مانند آموزش، ســالمتی، ایمنی و امنیت 
کارکنان و فقدان منابع مالی و فنی برای 

پیاده نمودن مسئولیت اجتماعی است.
مدرس مســئولیت اجتماعی در بخش 
دیگری از کارگاه آموزشــی دومین دوره 
جشــنواره روابــط عمومــی مســئولیت 
اجتماعی در خصوص تعریف گزارش دهی 
اجتماعــی GRI گفت: حــوزه دیگری از 
استاندارد سازی خصوصی که در اواخر دهه 
۱۹۹۰ ظهور کــرده در ارتباط با گزارش 
دهی اجتماعی یا گــزارش دهی پایداری 
اســت. در پاســخ به تقاضای حسابرسی 
بیشتر و شفافیت بهتر، شرکت ها شروع به 
انتشــار »گزارشات اجتماعی« کردند. این 
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 برگزاری وبینار  برگزاری وبینار 
 بررسی پیش  نویس  بررسی پیش  نویس 

قانون تشکل  های اجتماعیقانون تشکل  های اجتماعی
وبینار بررســی پیش  نویس قانون تشــکل  های اجتماعی 
توســط کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی 

ایران برگزار خواهد شد.
 کمیته سیاست و تنظیم گری انجمن علوم سیاسی ایران 
با همکاری خانه اندیشــمندان علوم انســانی وبینار بررسی 
پیش  نویس قانون تشکل  های اجتماعی را در تاریخ دوشنبه 

۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱ برگزار می کنند.
ســخنرانان این وبینار حسام عزت آبادی پور، مسئول میز 
تخصصی مشارکت های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس 
و گل خانــم باقری نیا، مدیرعامل انجمن دنیای ســالم می 
باشــند و همچنین راضیه امامی میبدی دبیری جلســه را 

برعهده دارد.

گونه از گزارشات، همچنین ناشی از عالقه 
سرمایه گذاران هم بودند.

وی خاطرنشان کرد: ســرمایه گذارانی 
کــه اهمیت فزاینــده ابعاد غیر مشــهود 
و غیــر مالی شــرکت ها ماننــد اعتبار و 
وجهه شــرکتی را به عنوان عامل موثری 
بر عملکرد شــرکت، درک کــرده بودند. 
ســرمایه گذاران همچنیــن به شــواهد و 
مدارکی مبنی بر ریســک های مدیریت بر 
حسب توانایی شرکت عالقه مند بودند. در 
پاســخ به این نیازها، بعضی شرکت ها، با 
گزارش استانداردهای حوزه خود در سطح 

بین المللی موافقت کردند.
مدرس مسئولیت اجتماعی عنوان کرد: 
بیشترین پیشــرفت از این لحاظ، اقدامات 
گزارش دهی جهانی )GRI( بود که برای 
گســترش و تبلیغ تولیدهای گزارش دهی 
پایــدار بــرای گزارش دهی دربــاره ابعاد 
اقتصادی، زیســت محیطــی و اجتماعی 
فعالیت ها تولیدات یا خدمات شکل گرفت. 
GRI یک ســازمان استانداردسازی چند 
ذینفعی است دســتورالعمل گزارش دهی 
از  بســیاری  برگیرنــده  در  پایــدار، 
اســتانداردهای اجتماعی اقتصادی زیست 

محیطی در سطح بین المللی است.

جعفریانــی بیان داشــت: GRI با دبیر 
کل ســازمان ملل، کوفی عنان در معاهده 
)Global Compact(همکاری  جهانی 
کرده اســت. امروزه بیش از ۱۰۰۰شرکت 
دربیــش از ۵۰ کشــور از دســتورالعمل 
گزارش دهــی GRI اســتفاده می کنند. 
اســتاندارد خصوصی در  یــک  همچنین 
ارتباط با حسابرســی، گزارش دهی پایدار 

برای ذینفعان ارائه شده است.

وی در پایــان کارگاه به چهــار محور اصلی 
گزارش دهی یکپارچه اشاره کرد و به توضیحاتی 
در خصوص این محورها پرداخت و گفت: چهار 
محــور اصلی گــزارش دهی یکپارچه شــامل: 
استانداردهای با محوریت موارد فراگیر / عمومی 
و جهانشمول استاندارد؛ استانداردهای با محوریت 
فعالیت های اقتصاد؛ اســتانداردهای با محوریت 
فعالیت های محیط زیست و اســتانداردهای با 

محوریت فعالیت های اجتماعی می باشد.
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»میدکو« الگویی موفق در زمینه حفظ محیط زیست»میدکو« الگویی موفق در زمینه حفظ محیط زیست

هلدینگ میدکو یکی از شرکت هایی است 
که در ســال های اخیر در زمینه مســئولیت 
اجتماعی فعالیت های موثری داشــته است. 
به صورت کلی ایــن هلدینگ در زمینه های 
مختلف مسئولیت اجتماعی فعالیت داشته و 

گزارش نیز ارائه کرده است.
به توجه به اهمیت محیط زیست در ادامه،  
رویکرد این شرکت را در زمینه محیط زیست 
و فعالیت هایی که در راســتای حفظ محیط 
زیســت در چارچوب مســئولیت اجتماعی 
انجام شــده مورد تحلیل و بررســی قرار می 

دهیم.
در مســئولیت های محیط زیستی میدکو 
عالوه بر پیشگیری از تخریب محیط زیست، 
رویکــرد بازســازی و جبــران فعالیت ها نیز 
حائز اهمیت اســت.این رویکرد بــا تکیه بر 
دســتورالعمل ها و اســتانداردهایی مدیریت 
می شــود کــه توجه خــود را به ســنجش 
آثــار محیط زیســتی طرح هــا و پروژه های 
مدیریــت  و  صنعتی،نگهداری،ذخیــره 
پســماند،پایش و اندازه گیــری آالینده های 
محیطــی و فاضالب های صنعتــی و تصفیه 
خانه های صنعتــی مجتمع ها معطوف کرده 

اند.
رویکرد کلی هلدینگ میدکو دستیابی به 
اهداف زیســت محیطی با تاکیــد بر اصولی 

چون انطباق، پیشگیری، تعهد به مشارکت و 
بهبود مداوم، صورت می گیرد. در این راستا از 
نیروهای انسانی متخصص خود بهره گرفته و 
همگی با تعهد به انجام آن تا حد زیادی این 

مهم را محقق کرده اند.

 فناوری دوستدار محیط زیست
یکی از مهم ترین موضوعات استراتژیک در 
هلدینگ میدکو توجه به معیارهای جهانی و 
سازگاری با اســتانداردهای محیط زیستی و 
شرایط اقلیمی مانند کمبود آب در کرمان در 
انتخاب فناوری های مورد استفاده در زنجیره 

تولید محصوالت است.
اتخاذ رویکرد ارزیابی اثرات محیط زیستی 
در میدکو سبب شده تا فناوری های انتخابی 
دارای باالترین ســطح استانداردهای جهانی 
از نظر تولید گازهــای آالینده،مصرف آب و 
خروجی پسماندها و مصرف انرژی و کاهش 

قیمت حمل و نقل باشند.
 از سوی دیگر به کارگیری این فناوری ها 
ســبب کاهــش هزینه هــای احداث،بهــره 
وری،افزایش کیفیت و رقابتی شــدن قیمت 
تولیدات می شــوند که خود نقش زیادی در 
انعطــاف پذیری برای انطباق با نیازهای بازار 

و مشتریان دارد.
 بــه عنوان مثال از مجتمع فوالد ســازی 
بردســیر بــرای تولید فوالد از کــوره قوس 

الکترونیکی کــه همراه با تولید حجم زیادی 
از دود در هواست استفاده می شود.

در ایــن مجتمع به منظــور جلوگیری از 
رها ســازی دود و کاهــش آالیندگی هوا از 
سیستم های جمع آوری گرد و غبار استفاده 
شده است. سیســتم جمع آوری گرد و غبار 
یکی از پیشــرفته ترین سیســتم ها در جمع 
آوری غبــار در صنعــت فوالد اســت که به 
ایجاد شــده در  منظور حذف ناخالصی های 
فراینــد تولید وجلوگیری از انتشــار آنها در 
هوا در بخش های مختلف کارخانه مخصوصأ 
کوره الکترونیکــی و پاتیلی و خطوط انتقال 

مواد به کار می رود.

 حفاظت از منابع آبی
در هلدینــگ میدکو توجه بــه منابع آبی 
با توجه به اقلیم خشــک در کرمان و تأمین 
پایــدار منابع مصرفی یکی از سیاســت های 
اصلی توسعه به شمار می رود.به همین دلیل 
برای دستیابی به اســتانداردهای جهانی در 
زمینه منابع آبی هــر یک از واحدهای تابعه 
هلدینگ باید فرایند مدیریت پســماند را با 
هدف کاهش و یا حذف در مبدا و در کنترل 
قــرار دادن آثار و جنبه هــای منفی محیط 
زیستی پســماندها، شامل بازیافت و استفاده 
مجدد،تصفیــه و دفن کردن تدوین و به اجرا 

بگذارند.
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 تا پایان ســال۹۹ در ســطح مجتمع های 
میدکــو۹ واحد تصفیه خانه های بهداشــتی 
برای پیشــگیری از آلودگی های آب های زیر 
زمینی ایجاد و راه اندازی شده است.همچنین 
در ساختمان ها و محوطه مجتمع ها خطوط 
جمع آوری آب های ســطحی و مخازن جمع 
آوری نزوالت جوی نصب شده تا از این منابع 

برای فضای سبز مجتمع ها استفاده شود.
پروژه جمع آوری و تصفیه فاضالب شــهر 
زرند از آبان ماه سال۹۸ با مشارکت و سرمایه 
گذاری شــرکت فوالد زرند ایرانیان و پیمان 
کاری شرکت مانا آغاز شــده است.کل متراژ 
مشخص شده  در این پروژه برای شبکه جمع 
آوری پســاب و خط انتقــال جهت اجرا۳۴۰ 
کیلومتر است که در آن تعداد۲۲ هزار انشعاب 

و۵۳۴۰ منهول پیش بینی شده است.

 مدیریت بهینه مصرف انرژی
یکی از اقدامــات میدکو در زمینه کاهش 
مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی، خاموش 
ســازی کک به روش خشک در مجتمع کک 

سازی و پاالیشگاه بوده است.
در کارخانه های تولیدی مستقر در استان 
کرمان به دلیل حساسیت های محلی ناشی از 
کمبود آب،  از تجهیزات پیشرفته تصفیه آب 
و اســتفاده مجدد از آن در خط تولید،  بهره 

گرفته شده است.
صرف هزینه های زیســت محیطی شامل 
نصــب غبارگیرها، تیکنرهــا، تصفیه خانه ها، 
دودکش  لحظه ای خروجی  پایش  سیســتم 
یا فاضــالب و .... و همچنین اجرای مدیریت 

پسماند به منظور جلوگیری از آلودگی محیط 
زیســت در کلیه واحدهــای تولیدی صورت 
پذیرفته اســت.یکی از مهمترین موضوعات 
زیست محیطی در هلدینگ میدکو، استفاده 
از تکنولــوژی بایو تانــک لیچینگ در تولید 
کاتد مس بوده اســت. در این روش خوراک 
کارخانه، کنســانتره سولفیدی مس است که 

توسط باکتری انحالل می یابد.
روش هــای  برخــالف  روش  ایــن  در   
پیرومتالورژی که در آن کنسانتره سولفیدی 
توســط حرارت باال ذوب شــده و ســولفور 
موجود در آن اکسید شده و گاز آالینده دی 
اکســید گوگرد آزاد می نماید، گوگرد موجود 
در کنســانتره بــه عنوان خــوراک باکتری 
مصرف شده و هیچگونه گاز آالینده ای تولید 
نمی شــود و آالیندگی هوا ندارد.این اقدامات 

غالبا در ســطح کارخانه ها و با هدف کاهش 
مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط 
زیســت صورت گرفت که موفق بوده است. 
همچنین نکتــه دیگری که همواره هلدینگ 
به آن توجه داشته، حفظ پاکیزگی محیط و 

تداوم آن بوده است.

 چشــم انداز مثبت در زمینه حفظ 
محیط زیست و مسئولیت اجتماعی

 وجــود نیروهــای انســانی متخصص و 
سیســتم های پیشــرفته اطالعاتی به منظور 
ارزیابی آلودگی محیط زیست، کمک شایانی 

به میدکو کرده است.
در واقع، هلدینگ میدکو، صرفا هدف بهره 
بــرداری از واحدهای تولیدی را مد نظر قرار 
نداده و بر این باور بــوده که با جلوگیری از 
آلودگی های محیط زیســتی و رعایت نکات 
ایمنی و بهداشــتی، می تواند به مســئولیت 
اجتماعی خود در قبــال جامعه میزان عمل 
نموده و در این زمینه نیز افتخار آفرین باشد.

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه)میدکو( 
با تکیه بر دانش تخصصی نیروهای انســانی 
خــود، در راســتای بهبود تولیــد و تبدیل 
ظرفیت های بالقوه به بالفعل، اهداف زیســت 
محیطی را در کنار تولیــد و تحقق پروژه ها 
مد نظر قرار داده است. توسعه فضای سبز، به 
کارگیری فناوری های کاهش مصرف انرژی، 
یکپارچه سازی سیستم اطالعاتی، و استفاده 
مطلــوب از فضای محیط بــه منظور کاهش 
هزینه ها، توانســته شــرکت را در راســتای 

اهداف خود یاری کند.
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مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا و ستاد حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار می کند:

رویداد فناورانه خودروهای آینده )رویداد فناورانه خودروهای آینده )22((
 مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو 
ســایپا با همکاری گروه خودرویی ستاد 
حمــل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، رویداد فناورانه 
خودروهــای آینــده )۲( را با مشــارکت 
شرکت های دانش بنیان و توانمند صنعت 

خودرو برگزار می کند.
 »)۲( آینــده  خودروهــای  فناورانــه 
بــرای رفع نیازهــای فناورانــه در زمینه 
»خودروهای برقــی، هیبریدی و متصل« 
و »زیرســاخت ها و تجهیــزات آزمــون 
خودروهــا« برنامه ریــزی شــده اســت. 

رویدادی که در آن، نیازهای فناورانه مرکز 
تحقیقات و نوآوری سایپا ارائه می شود و 
توانمندی های  دانش بنیان  شــرکت های 
دانشــی و تخصصی خود را برای رفع آنها 

عرضه می کنند.
در ایــن رویداد در خصوص موضوعاتی 
همچون »طراحی و ســاخت خودروهای 
برقی و هیبریدی ارزان قیمت«، »طراحی 
و ساخت قطعات و ماژول های خوردوهای 
برقی و هیبریدی«، »طراحی و ســاخت 
سیســتم های پیشــرفته کمک راننده«، 
»توســعه فناوری های خودروهای متصل، 

زیرســاخت و اجزا«، »طراحی تجهیزات 
خــودرو«  آزمــون  زیرســاخت های  و 
و  خودروهــا  شــارژ  »ایســتگاه های  و 
درباره  و  برقی« مطرح  موتورسیکلت های 

آنها تبادل نظر می شود.
زمان برگزاری، ۲۵ و ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱در 
محل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو 
ســایپا اســت و مهلت ثبت نام شرکت های 
دانش بنیان جهت مشارکت در این رویداد، تا 
روز شنبه ۱۶ مهرماه بوده و از طریق آدرس 
 ،www.airicsaipa.com/register اینترنتــی 

امکان پذیر است.
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 نظارت مدیران ایساکو بر عملکرد  نظارت مدیران ایساکو بر عملکرد 
شبکه خدمات پس از فروش در طرح »با تو تا حرم«شبکه خدمات پس از فروش در طرح »با تو تا حرم«

معاون شــرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو، با ســفر به مرزهای منتهی 
به کشور عراق نحوه خدمت رسانی شبکه 
خدمــات پس از فــروش ایران خودرو را 
هم زمان بــا اجرای طرح »با تو تا حرم«، 

مورد بررسی قرار داد.
هم زمان با همایش اربعین حسینی )ع(

معاون شــرکت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو، با ســفر به مرزهای منتهی 
به کشور عراق نحوه خدمت رسانی شبکه 
خدمــات پس از فــروش ایران خودرو را 
هم زمان بــا اجرای طرح »با تو تا حرم«، 

مورد بررسی قرار داد.
ماشــااله وردینــی با حضــور در مرز 
تبرچین، چذابه و شــلمچه ضمن بازدید 
از نحوه ارایــه خدمات مجموعه خدمات 
پــس از فــروش که در طول مســیر در 
مجاز  نمایندگی های  امدادی،  پایگاه های 
مســتقر در نوار مــرزی و تعمیرگاه های 
صحرایی پارکینگ ها مســتقر هستند به 
دارندگان محصــوالت ایران خودرو تاکید 
کــرد: در طول مســیر رفت و برگشــت 
از ایران به کشــور عــراق و بالعکس در 
صورت نیاز به هر گونه خدمات امدادی، 

از طریق اپلیکیشن ایســاکو یا تماس با 
مرکز پاسخ گویی هوشمند ایران خودرو به 
شماره ۰۹۶۴۴۰ درخواست های خود را 

ثبت فرمایند.
به گزارش روابط عمومی ایســاکو، وی 
در خصــوص برنامه هــای آموزشــی که 
در مورد ســفر با خودروی شــخصی به 
کربالی معال، توســط مجموعه خدمات 
پس از فــروش ایران خودرو تهیه شــده 
گفت: این کلیپ های آموزشــی، هم زمان 
با ایام اجرای طرح، در ســایت شــرکت 
و   www.isaco.ir نشــانی  به  ایساکو 
کانال های ارتباطی کمیته اطالع رســانی 
ستاد اربعین قرار گرفته است و اطالعات 
کاملی از نیازمندی های این سفر معنوی 

در اختیار هموطنان قرار می دهد.
گفتنی است، عالوه بر نظارت میدانی 
دفاتر  مدیران  ایســاکو،  ستادی  مدیران 
منطقه ای اهواز، همدان و آذربایجان نیز 
هماهنگی هــای الزم را در مناطق مرزی 
برای پشــتیبانی اجرای طرح در راستای 
تسریع ارایه خدمت به مشتریان به عمل 

می آورند.
بنابراین گزارش در سال جاری نزدیک 

به ۳۷ نمایندگی تک شیفت، دو شیفت، 
شــبانه روزی و تعمیرگاه ویژه ایام طرح، 
در کنار بیش از ۱۵۶ اکیپ امدادی برای 
ارایــه خدمات در مســیرهای منتهی به 

کشور عراق و بالعکس مستقر شده  اند.
همچنین نمایندگی ۱۹۳۳ پیرانشــهر 
در  نقــده  شــهر  نمایندگــی ۱۹۰۲  و 
اقدامــی معنوی با راه انــدازی موکب در 
کنار نمایندگی هــای خود عالوه بر ارایه 
خدمات خودرویــی به هموطنان در مرز 
تبرچین، به زائران حرم حسینی خدمات 

رفاهی نیز ارایه می کنند.
شــرکت خدمــات پــس از فــروش 
ایران خودرو به عنوان برترین شرکت این 
حوزه در صنعت خودرو کشور، در تمامی 
ارایه خدمات  با  مناسبت های مهم سال، 
خاص سعی در تسهیل خدمت رسانی به 
هموطنــان و ارتقای رضایت مشــتریان 
گــروه صنعتی ایران خــودرو از خدمات 
این مجموعه دارد و در تمامی سال های 
برپایــی همایــش پیــاده روی اربعیــن 
حسینی نیز شانه به شــانه زائران آماده 
ارایه خدمات مورد نیــاز به هم میهنان 

بوده است.
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مهسا امینی قربانی چه شد؟مهسا امینی قربانی چه شد؟
درگذشت مهسا امینی دختر جوان اهل سقز در تهران 
و اتفاقاتی که برای وی در گشت ارشاد رخ داده با واکنش 
های گسترده اجتماعی در داخل و خارج از کشور مواجه 
شده به شــکلی که اخبار مربوط به درگذشت این دختر 

جوان به خبر یک رسانه ها تبدیل شده است.
بسیاری از فعاالن زن و حقوق بشر با محکوم کردن نوع 
برخوردی که با مهسا امینی شده خواستار برخورد قانونی 

و قاطع با مسببان این اتفاق ناگوار شده اند.
آنچه از جزئیات این ماجرا مشــخص شــده این است 
که بی مســئولیت هایی که به نام گشــت ارشاد صورت 
می گیرد تاکنون برای جامعه هزینه های زیادی داشــته 
و برخی به جای اینکه رویکرد اشــتباه گذشته را متوقف 
کنند همچنان اصرار به ادامه این مسیر دارند. مسیری که 

با هزینه های زیادی برای جامعه همراه بوده است.

 مهسا امینی که بود 
و چگونه درگذشت؟

 مهســا امینی که مادرش او را ژینا امینی می خواند اصالتی 
کرد دارد. و ســال ۱۳۷۹ در سقز زاده شــد. او یک برادر به نام 

کیارش دارد و به تازگی در دانشگاه پذیرفته شده بود.

مهســا امینی در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، در فاصله کوتاهی پس از 
دستگیری توســط گشت ارشاد در تهران به دالیل مبهم به کما 
رفت و در نهایت در بیمارســتان کســری تهران درگذشت. خبر 
قتل مهســا امینی بر ســر حجاب اجباری، جامعه ایران و فضای 

مجازی فارسی زبان را در شوک فرو برده است.

امینی در شهریور ۱۴۰۱ همراه خانواده اش برای دیدن فامیل 
از ســقز به تهران سفر کرده بود. او حدود ساعت ۶ عصر سه شنبه 
۲۲ شــهریور در نزدیکی ایســتگاه مترو شــهید حقانی واقع در 
بزرگراه شــهید حقانی در حالی که همراه برادرش بود توســط 

مأموران گشت ارشاد دستگیر شد.

پــس از اعتراض کیــارش امینی، برادر او، بــه کیارش گفته 
می شــود که وی برای گذراندن »کالس توجیهی« به بازداشتگاه 

منتقل شده و تا یک ساعت دیگر آزاد خواهد شد.
خانواده امینی اعالم کردند که در حین بازداشــت او درگیری 
رخ داده اســت. از جمله دایی او گفت: »برادر مهسا آنجا بوده و 
وقتی خواسته مقاومت کند و اجازه ندهد مهسا را بازداشت کنند 

برخورد فیزیکی رخ داده است«.

دو ساعت بعد از دستگیری و انتقال امینی به ساختمان پلیس 
امنیــت اخالقی تهران در خیابــان وزراء، او به کما می رود و در 

بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری بستری شد.
زمانی که برادرش مقابل ساختمان منتظر خواهرش بود، دیده 
که یک آمبوالنس از ســاختمان خارج شــد. از نگهبان علت را 

می پرسد، او می گوید: »یکی از سربازانمان زخمی شده است«.
نیم ســاعت بعد، برادرش با نشــان دادن عکس مهسا به سایر 
دختران آزادشــده از بازداشتگاه ســاختمان، متوجه می شود که 

آمبوالنس حامل پیکر نیمه جان مهسا بوده است.
مژگان امینی، مادر او، اندکی پیش از خبر درگذشــتش، گفته 
بود که پزشــکان در حال دیالیز دخترش هستند و اطالع داد که 

او پیش از بازداشت »کاماًل سالم و سر حال« بوده است.

 واکنش ها به درگذشت مهسا امینی

رئیس جمهور که در ازبکســتان به سر می برد به وزیر کشور 
 برای بررســی حادثه پیش آمده برای دختر ســنندجی دستور 

...پیگیری صادر کرد.

در پی این دستور احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به معاون 
امنیتی خود نوشــت:  علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت 

ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.
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علی دایی، اســطوره فوتبال ایران و جهان، در واکنشی دربارٔه 
درگذشــت مهســا امینی نوشــت: »چه به روزگار این سرزمین 
آوردید؟ دخترم می پرســد چه اتفاقی افتاده. چه پاســخی دارم. 

...به کدامین گناه؟«.

جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیســیون امنیت ملی در 
توئیتر خود اینگونه واکنش نشان داد:مجلس باید موضوع مهسا 

...امینی را پیگیری کند.

رضا کیانیان نوشت:مهســا امینی هم رفت…آه ای فرشتگان 
مغضوب!رفتن به استادیوم برایتان ممنوع است. دوچرخه سواری 

و موتور سواری ممنوع است.
خروج از کشور بدون اجازه َمردتان ممنوع است. تار موهایتان 
ممنوع اســت. آرایش تان ممنوع اســت. لباس انتخابی ممنوع 
اســت. زیبایی ممنوع است. صدایتان ممنوع است ، و شاید بهتر 

بود کال زن را ممنوع می کردند.

حاال می خواهم از وزارت کشــور  خواهش کنم توضیح دهد؟ 
آیا گشــت ارشاد، از آغاز تا کنون چقدر هزینه روی دست دولت 
ها گذاشــته است؟ و آمار با حجاب کردن خانم ها ، با این خرج 

هنگفت چند نفر بوده است؟
آیــا هنوز هــم روی این نــوع امر به معروف و نهــی از منکر 
پافشاری می کنید؟ هنوز هم اصرار دارید ، بخشی از مردم را در 

...برابر بخش دیگری از مردم قرار دهید؟

سخنگوی دولت در پیامی نسبت به مرگ مهسا امینی واکنش 
نشــان داد و نوشــت: تلخی برخی اتفاق ها بــه راحتی فراموش 

...نمی شود…

رییس کل دادگستری تهران درخصوص پرونده مهسا امینی از 
نماینده ویژه وزیر کشور و پزشکی قانونی خواست هرچه سریعتر 

گزارش های خود را به قوه قضاییه ارسال کنند.
بر اساس این گزارش رئیس کل دادگستری تهران تاکید کرده 
روند بررســی های دقیق قضائی از همان ساعات اولیه وقوع این 

اتفاق آغاز شده است.
القاصی مهر همچنین تصریح کرد: نتیجه بررسی ها در مراحل 
مختلف اطالع رسانی خواهد شــد و مردم شریف مطمئن باشند 
قوه قضائیه و مدعی العموم پیگیر این موضوع هستند و این پرونده 
به صورت ویژه، سریع و دقیق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

  مهسا امینی قربانی چه شد؟
آنچه از اتفاق تلخ رخ داده به نظر می رسد این است 
که رویکردی که عده ای به نام گشــت ارشــاد به راه 
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انداخته اند نه تنها احساس مسئولیت نسبت به جامعه 
و زنان آن نیســت و بلکه ســبب بی مســئولیت های 
زیادی شــده و هزینه های زیادی روی دســت جامعه 

گذاشته است.
احساس مسئولیت درباره موضوع حجاب باید درونی 
و فردی باشد و هر گونه فشار از بیرون و برخورد سلبی 
نه تنها به کاهش بی حجابی در جامعه منجر نمی شود 
و بلکه جان و حیثیت زنان جامعه نیز به خطر می افتد.

به همین دلیل مســئوالن باید یک بار برای همیشه 
به صوره ریشه ای با این موضوع برخورد کنند تا دیگر 
شــاهد اتفاقات غم انگیزی برای زنان و دختران جامعه 

مانند آنچه درباره مهسا امینی رخ داد نباشیم.
 مهسا امینی قربانی بی مسئولیتی وکج اندیشی عده ای

شد که بدون درک شــرایط جامعه اقداماتی انجام می 
دهند که به جــز هزینه برای جامعــه و ایجاد ناامنی 

روانی در بین زنان دستآورد دیگری ندارد.
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عمده مصوبه  مسئولیت اجتماعی مربوط به تنش  آبی استعمده مصوبه  مسئولیت اجتماعی مربوط به تنش  آبی است
 مدیر نظارت بر طرح هــای عمرانی مناطق 
نفت خیز شــرکت ملــی نفت ایــران جزئیات 
مصوبه هــای مربوط به ســفر رئیس جمهوری 
به خوزســتان در زمینه مسئولیت اجتماعی را 

تببین کرد.
 بابک دارابی با اشاره به اینکه وزارت نفت همسو 
با انجام مسئولیت اجتماعی در استان خوزستان 
و پیرو سفر رئیس جمهوری مکلف به تخصیص 
۷ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در ســرفصل های 
ورزشی، آموزشــی، بهداشتی، راه های مواصالتی، 
تنش های آبی، دانشــگاه های علم پزشکی و … 
شده است، اظهار کرد: از این مقدار اعتبار، ۲ هزار 
و ۷۲۴ میلیارد تومان مربوط به بخش آبفا و شبکه 

آبرسانی است.
وی مقدار اعتبار بخش آبفا و شــبکه آبرسانی 
برای شــهر اهواز را ۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت: البته ما در دولت ســیزدهم و 
پیش از مصوبات سفر رئیس جمهوری ۶۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای مناطقی از جمله پاســتوریزه، 
فدک، پاسداران، عین ۲، زرگان، کوی فرهنگیان و 

… در نظر گرفتیم.
مدیر نظارت بــر طرح هــای عمرانی مناطق 
نفت خیز شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: همه 
صورت وضعیت ارسالی طرح های یادشده تاکنون به 
مدیریت ما پرداخت شد و مبلغ بسیار اندکی باقی 
این اعتبار است که پس از دریافت صورت وضعیت 

قطعی این طرح ها، پرداخت را انجام خواهیم داد.
دارابی با بیان اینکه عمده مصوبه های مسئولیت 

اجتماعی رئیس جمهوری مربوط به تنش های آبی 
اســت، گفت: امیدواریم با همکاری دستگاه های 
ذی ربط استان بتوانیم تأثیرگذاری مثبتی به ویژه 
در اهواز داشته باشیم./پایگاه اطالع رسانی شرکت 

ملی نفت ایران

 پروژه 500 واحد مسکونی مسجدسلیمان 
در حال اجرا است

ناظر و نماینــده مدیریت نظارت بــر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز مستقر در خوزستان با بیان 
اینکه پروژه ســاخت ۵۰۰ واحد مسکونی در مسجد 
ســلیمان با ۵۱ میلیارد تومان اعتبار از ابتدای سال 
۱۴۰۰ کلید خورد، گفت:  هم اکنون ۲۵۵ واحد از این 

پروژه به ساکنان این شهر تحویل شده است.
 رئــوف نایب زاده در آیین رســمی آغاز عملیات 
اجرایــی طرح های  توســعه ای وزارت نفت و افتتاح 
پروژه های مسئولیت اجتماعی همزمان با هفته دولت، 
با اشــاره به افتتاح ۵۰۰ واحد مســکونی در مسجد 
سلیمان افزود: پروژه بزرگ ۵۰۰ واحدی مسکن مهر 
شهرک ولیعصر مسجد سلیمان با مبلغی معادل ۵۱ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات شــرکت ملی نفت 
ایران با همکاری مدیریت نظارت بر طرح های عمرانی 
مناطــق نفت خیز با اداره کل بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی استان خوزستان از ابتدای سال ۱۴۰۰ کلید 
خورد.وی تأکید کرد: در مدت ۱۸ ماه از اجرای پروژه، 
۲۵۵ واحد مسکونی تکمیل و به مردم مسجد سلیمان 
که در مناطق نفت خیز زندگی می کردند، تحویل داده 

شده است و آنها هم اکنون ساکن هستند.
ناظر و نماینــده مدیریت نظارت بــر طرح های 
عمرانی مناطق نفت خیز مستقر در خوزستان با بیان 
اینکه ۲۴۵ واحد دیگر تکمیل و تنها محوطه سازی آن 
باقیمانده است، ادامه داد: به محض تکمیل عملیات 
آماده سازی، این ۲۴۵ واحد هم تقدیم مردم می شود.

نایب زاده ویژگی های فنی این واحدها را شامل ۳۱ 
بلوک طبقاتی با سازه فلزی اعالم کرد که ۶ بلوک آن 
دارای ۵ طبقه و چهار واحد مسکونی به مساحت ۱۰۰ 
متر مربع اســت که در مجموع ۱۲۰ واحد مسکونی 
می شود و ۲۵ بلوک دیگر شامل ۴ طبقه و هر طبقه 
شامل ســه واحد ۱۱۰ متری اســت./ پایگاه اطالع 

رسانی شرکت ملی نفت ایران

پارسا جمشیدی
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اغلب شرکت های پتروشــیمی مدعی انجام 
مســئولیت اجتماعی هستند و تالش می کنند 
از مسیر مسئولیت اجتماعی مقبولیت اجتماعی 
پیدا کنند. شرکت پتروشــیمی مهر که یکی از 
زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس اســت 
نیز یکی از شــرکت هایی است که در سال های 
اخیر در زمینه مســئولیت اجتماعــی فعالیت 
داشــته اســت.با این وجود به تازگــی جزئیات 
فســاد اقتصادی گسترده ای در پتروشیمی مهر 
افشا شده که بسیاری از فعالیت های مبتنی  بر 
مسئولیت اجتماعی این شرکت را تحت الشعاع 
قرار داده اســت.آن گونه که سازمان بازرسی در 
گزارش خــود عنوان کرده »تخلفــات« در این 
شــرکت، »تخلفات در پتروشیمی مهر منجر به 
کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت منجر به 
کاهش برداشــت میعانات گازی از میدان گازی 
پارس جنوبی خواهد شــد که در آســتانه فصل 
ســرما بحران تامین ســوخت و انرژی شهری و 
صنعتی را افزایش می دهــد.« همچنین پرونده 
پتروشــیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد 
از سهام شرکت به سرمایه گذار ایتالیایی و بیش 
از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشــده و تبانی 
و حقوق هــای نجومی و تخلفات بورســی و… 

مشاهده می شود.

 ماجرا از کجا شروع شد؟
شــرکت پتروشــیمی مهر در منطقه عسلویه 
تولیدکننده گرید پلی اتیلــن از زیرمجموعه های 
هلدینگ »خلیج فارس« است که ۶۰درصد سهام 
آن متعلق به سرمایه گذار خارجی و ۴۰درصد دیگر 
سهام آن متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی 
ایران اســت، اما گفته می شــود که این شــرکت 
هم اکنون در آســتانه ورشکستگی است. ماجرای 
پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می شود.این شرکت 
با ســرمایه گذاری ۶۰درصدی کنسرسیوم ژاپنی-

تایلندی و سرمایه گذاری ۴۰درصدی شرکت صنایع 
ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد.مهم ترین شروط 
این قرارداد تامین خوراک پتروشیمی از سوی ایران 
و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهامدار 
و به صورت چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. 
این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط 
هــر دو طرف اجرا شــده و همین موضوع موجب 
موفقیت شرکت پتروشیمی »مهر« به عنوان یکی 
از بهترین تولیدکنندگان اچ دی پی ای در کشور و 

منطقه شده بود.
سال ۹۷ ســهامدار خارجی درخواست فروش 
ســهام خود را به هلدینــگ »خلیج فارس« اعالم 
می کنــد. تیمــی بــرای ارزیابی قیمت توســط 
هلدینگ تشکیل می شود. تیم کارشناسی قیمت 

بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می دهد. 
سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت 
نمی کند.همین مســاله موجب می شود هلدینگ 
»خلیج فارس« اقدامی برای خرید ۶۰درصد از سهام 
پتروشــیمی »مهر« انجام ندهد و فرصت مالکیت 
صددرصدی برترین پتروشــیمی خاورمیانه برای 

ایران از دست می رود.

 جزئیات فساد اقتصادی در پتروشیمی مهر
براســاس تحقیقــات ســازمان بارزســی کل 
کشــور، عالوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دالر 
ارز صادراتی، اجــازه دادن برای واگذاری ســهام 
سرمایه گذار خارجی به یک سرمایه گذار ایتالیایی 
که »خود را تامین کننده تجهیزات ناتو و مشــاور 
وزیر دفاع ایتالیا معرفی می کند«، از دیگر تخلفات 
این پرونده اعالم شده است.گزارش نهایی سازمان 
بازرســی به وزارت نفت، ســازمان بورس و اوراق 
بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی 
و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
ارایه شده است. بزرگ ترین تخلف پتروشیمی مهر، 
عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دالر معادل بیش از ۵ 
هزار میلیارد تومان ارز حاصل از صادرات عنوان شده 
است.آن گونه که سازمان بازرسی در گزارش خود 
عنوان کرده »تخلفات« در این شرکت، »تخلفات 
در پتروشــیمی مهر منجر به کاهش تولیدات این 

مسئولیت اجتماعی علیه فساد اقتصادی؛

 مسئولیت اجتماعی تحت الشعاع
فساد اقتصادی گسترده در پتروشیمی مهر
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شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت میعانات 
گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد شد که 
در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت و انرژی 
شــهری و صنعتی را افزایش می دهد.«همچنین 
پرونده پتروشیمی مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد 
از سهام شرکت به سرمایه گذار ایتالیایی و بیش از 
۵ هــزار میلیارد ارز صادراتی گمشــده و تبانی و 
حقوق های نجومی و تخلفات بورسی و… مشاهده 

می شود.
تخلف دیگر این مجموعه بدهی ۳ هزار میلیاردی 
به پتروشیمی های »جم« و »مروارید« است. یکی از 
شروط قرارداد، تامین خوراک پتروشیمی از سوی 
ســهامدار ایرانی بود که تاکنون به این تعهد خود 
پایبند بوده است، اما سهامدار خارجی و مدیرعامل 
منصوب آن به دالیلی از پرداخت هزینه خوراک به 
شرکت های تامین کننده آن امتناع کرده اند و این 
مساله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به شرکت های 

مذکور شده است.
شــرکت پتروشــیمی »جم« نیز در نامه ای 
بــرای وصول بدهی خود موضوع را به شــورای 
عالی امنیت ملی اطالع رســانی کرد. در بخشی 
از این نامه آمده است: »پیش بینی بروز مشکالت 
امنیتی و سیاســی و اختالل اقتصادی ناشی از 
اقدامات مشــکوک شرکت پتروشــیمی مهر و 

تقاضای رسیدگی عاجل را داریم«.

 26هزار دالر برای یک قیمت گذاری
»حقوق نجومی« یکی از اعضای تیم کارشناسی 
قیمت گذاری و »بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی« به 
پتروشیمی های جم و مروارید و »تخلفات بورسی« 
از دیگر تخلفات این پرونده است.گفته شده که »ع. 
ح« یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت گذاری؛ 
پس از جابه جایی و انتقال سهام از سوی سهامدار 
ایتالیایی به عنوان مدیرعامل جدید معرفی می شود.

پیش تر یاشار ســلطانی فعال رسانه ای، فیش 
حقوقی وی را منتشر کرده بود که نشان می داد ۲۶ 
هزار دالر برای این کارشناسی قیمت گذاری دریافت 

کرده است.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است 
که پیش تر نماینده دشتســتان و عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای 
اسالمی، در توییتی از فساد ۱۷۰ میلیون دالری در 
شرکت پتروشیمی مهر خبر داده بود. ابراهیم رضایی 
نوشته بود: »در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به 
جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دالری کشور 
از ســهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به 

وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده اند«.توقف تولید 
در شرکت پتروشیمی »مهر« به صورت زنجیره وار 
در گام نخســت منجر به کاهش تولید در شرکت 
پتروشیمی »جم« و شرکت پتروشیمی »مروارید« 
می شــود. در گام دوم منجر بــه کاهش تولید در 

شرکت پتروشیمی »نوری« خواهد شد.
کاهش تولید در شــرکت پتروشیمی »نوری« 
موجب کاهش برداشــت میعانات گازی از میدان 
گازی »پارس جنوبی« خواهد شد. این اتفاقات در 
آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع 
با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تامین 
سوخت و انرژی شــهری و صنعتی قرار می دهد.

زمســتان در راه است و افکار عمومی چشم انتظار 
ورود مدعی العمــوم به این پرونده برای جلوگیری 
از اخالل در زنجیره تولید پتروشیمی ها و تضییع 

حقوق بیت المال هستند.
 مسئولیت اجتماعی علیه فساد اقتصادی

نکته مهم در این زمینه این است که پتروشیمی 
مهر در ســال های اخیر مدعی انجام فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی بوده است. این در حالی است 
که انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی با فساد 
اقتصادی در تعارض اســت و به همین دلیل نمی 
توان برای فعالیت های مســئولیت اجتماعی این 

شرکت اصالت قائل شد.
دامنــه فعالیت های مســئولیت اجتماعی در 
طول سال های اخیر به طور چشمگیری گسترش 
یافته است و در حال حاضر جنبه های عملیاتی -

 تجاری را نیــز به صورت متنوع مانند »فســاد 
در زنجیره عرضــه منابع« و »تالش های محیط 

زیستی«، پوشش می دهد.
قانون و ارزش و اهمیــت آن در هر جامعه ای، 

نسبت مستقیم با میزان بروز و رشد انواع تخلفات 
و مفاسد دارد؛ درواقع اگر همه انواع فساد و تخلف 
اقتصــادی را نوعی قانون گریزی و قانون شــکنی 
بدانیم مبارزه موثر با این پدیده، هیچ راه مطمئنی 
جز ارزش آفرینی برای قانــون و احترام به آن در 
عمیق ترین ساختارهای فکری، فرهنگی، فردی و 

اجتماعی جامعه ندارد.
بررســی های جامعه شــناختی و روانشناختی 
متعددی نشان می.دهد، به میزانی که یک جامعه 
و متولیان آن »روح قانــون« و مقررات را ارج می 
گذارند و در مناسبات مختلف فرهنگی اجتماعی 
خود به آن می پردازند، به همان میزان از مفاســد 
مختلف اقتصادی و مالی مبرا هســتند؛ نمونه بارز 
تحقق این امر را می توان در کشورهای اسکاندیناوی 
و یا ژاپن جست که نسبت به دیگر ممالک، سالمت 
اقتصادی و مالی بیشــتری دارنــد. اگرچه در این 
جوامع عوامل متعدد دیگری همچون مردمساالری، 
نظارت های چند الیه، آزادی رسانه ای و .. نیز نقش 

و اثر دارند.
در کشور ما نیز برخورداری از مزیت مردمساالری 
دینی به طور بالقوه می تواند عاملی در جهت کاهش 
فســاد و تخلفات مالی مدیران باشد که متاسفانه 
تاکنون کمتر محقق شده است؛ مزیت مردمساالری 
دینی به توجــه خاص ارزش های فکری و اخالقی 
و مذهبی مدیران اســت که در کنار دیگر عوامل 
دموکراسی های سکوالر، باعث بازدارندگی درونی 

بیشتر در جهت فساد و تخلف می شود.
فساد اداری که توســط بانک جهانی به عنوان 
یکــی از بزرگترین تهدیدات برای رشــد جامعه 
شناخته شده است، به یکی از بزرگترین چالش ها 

در میان شرکت های بازرگانی تبدیل شده است.
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»رسانه مســئولیت اجتماعی«- منیژه بازیار: 
اغلب شــرکت های پتروشــیمی مدعــی انجام 
مسئولیت اجتماعی هســتند و تالش می کنند 
از مسیر مسئولیت اجتماعی مقبولیت اجتماعی 
پیدا کنند. شرکت پتروشــیمی مهر که یکی از 
زیرمجموعه های هلدینگ خلیج فارس است نیز 
یکی از شرکت هایی است که در سال های اخیر 
در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت داشته است.

با این وجود به تازگی جزئیات فســاد اقتصادی 
گسترده ای در پتروشیمی مهر افشا شده که بسیاری 
از فعالیت های مبتنی  بر مسئولیت اجتماعی این 
شــرکت را تحت الشــعاع قرار داده است.آن گونه 
که سازمان بازرســی در گزارش خود عنوان کرده 
»تخلفات« در این شرکت، »تخلفات در پتروشیمی 
مهر منجر به کاهش تولیدات این شرکت و درنهایت 
منجر به کاهش برداشــت میعانات گازی از میدان 
گازی پارس جنوبی خواهد شد که در آستانه فصل 
سرما بحران تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی 
را افزایش می دهد.« همچنین پرونده پتروشــیمی 
مهر، واگذاری پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت 
به ســرمایه گذار ایتالیایی و بیش از ۵ هزار میلیارد 
ارز صادراتی گمشده و تبانی و حقوق های نجومی و 

تخلفات بورسی و… مشاهده می شود.

 ماجرا از کجا شروع شد؟
شرکت پتروشــیمی مهر در منطقه عسلویه 
تولیدکننده گریــد پلی اتیلن از زیرمجموعه های 
هلدینگ »خلیج فارس« است که ۶۰درصد سهام 
آن متعلق به سرمایه گذار خارجی و ۴۰درصد دیگر 
سهام آن متعلق به شرکت صنایع ملی پتروشیمی 
ایران اســت، اما گفته می شــود که این شرکت 
هم اکنون در آســتانه ورشکستگی است. ماجرای 

پتروشیمی مهر از سال ۸۴ آغاز می شود.
این شــرکت با ســرمایه گذاری ۶۰درصدی 
کنسرســیوم ژاپنی-تایلندی و ســرمایه گذاری 
۴۰درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران 

تاسیس شد.
مهم ترین شــروط این قرارداد تامین خوراک 
پتروشــیمی از ســوی ایران و پذیرش مدیریت 
و نظــارت متقابل هر دو ســهامدار و به صورت 
چرخشی از ســوی ســهامدار خارجی بود. این 
تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر 
دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت 
شرکت پتروشیمی »مهر« به عنوان یکی از بهترین 
تولیدکنندگان اچ دی پی ای در کشور و منطقه 
شده بود.سال ۹۷ ســهامدار خارجی درخواست 
فروش ســهام خود را به هلدینگ »خلیج فارس« 

اعالم می کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توســط 
هلدینگ تشکیل می شود. تیم کارشناسی قیمت 
بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می دهد. 
سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت 
نمی کند.همین مساله موجب می شود هلدینگ 
»خلیج فارس« اقدامی بــرای خرید ۶۰درصد از 
سهام پتروشــیمی »مهر« انجام ندهد و فرصت 
مالکیت صددرصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه 

برای ایران از دست می رود.

 جزئیات فساد اقتصادی در پتروشیمی مهر
براســاس تحقیقات ســازمان بارزســی کل 
کشور، عالوه بر عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دالر 
ارز صادراتــی، اجازه دادن برای واگذاری ســهام 
سرمایه گذار خارجی به یک سرمایه گذار ایتالیایی 
که »خود را تامین کننده تجهیزات ناتو و مشــاور 
وزیر دفاع ایتالیا معرفی می کند«، از دیگر تخلفات 

این پرونده اعالم شده است.
گزارش نهایی سازمان بازرسی به وزارت نفت، 
سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسالمی و همچنین شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس ارایه شده است. بزرگ ترین 
تخلف پتروشیمی مهر، عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون 

 همسویی مسئولیت اجتماعی شرکت ها
با اقتصاد کشورها در اروپا
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دالر معــادل بیش از ۵ هزار میلیــارد تومان ارز 
حاصل از صادرات عنوان شده است.

آن گونه که ســازمان بازرسی در گزارش خود 
عنوان کرده »تخلفات« در این شرکت، »تخلفات 
در پتروشــیمی مهر منجر بــه کاهش تولیدات 
این شرکت و درنهایت منجر به کاهش برداشت 
میعانات گازی از میدان گازی پارس جنوبی خواهد 
شد که در آستانه فصل سرما بحران تامین سوخت 

و انرژی شهری و صنعتی را افزایش می دهد.«
همچنین پرونده پتروشــیمی مهر، واگذاری 
پرحاشیه ۶۰درصد از سهام شرکت به سرمایه گذار 
ایتالیایی و بیش از ۵ هــزار میلیارد ارز صادراتی 
گمشــده و تبانی و حقوق های نجومی و تخلفات 

بورسی و… مشاهده می شود.
تخلــف دیگر ایــن مجموعه بدهــی ۳ هزار 
میلیاردی به پتروشیمی های »جم« و »مروارید« 
اســت. یکی از شــروط قــرارداد، تامین خوراک 
پتروشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود که تاکنون 
به این تعهد خود پایبند بوده اســت، اما سهامدار 
خارجــی و مدیرعامل منصــوب آن به دالیلی از 
پرداخت هزینه خوراک به شرکت های تامین کننده 
آن امتناع کرده اند و این مســاله موجب بدهی ۳ 

هزار میلیارد به شرکت های مذکور شده است.

شرکت پتروشیمی »جم« نیز در نامه ای برای 
وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت 
ملی اطالع رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده 
است: »پیش بینی بروز مشکالت امنیتی و سیاسی 
و اختالل اقتصادی ناشــی از اقدامات مشــکوک 
شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل 

را داریم«.

 26هزار دالر برای یک قیمت گذاری
»حقوق نجومی« یکی از اعضای تیم کارشناسی 
قیمت گذاری و »بدهی ۳ هزار میلیارد تومانی« به 
پتروشیمی های جم و مروارید و »تخلفات بورسی« 

از دیگر تخلفات این پرونده است.
گفته شــده که »ع. ح« یکــی از اعضای تیم 
کارشناســی قیمت گذاری؛ پس از جابه جایی و 
انتقال سهام از سوی سهامدار ایتالیایی به عنوان 

مدیرعامل جدید معرفی می شود.
پیش تر یاشار ســلطانی فعال رسانه ای، فیش 
حقوقی وی را منتشــر کرده بود که نشان می داد 
۲۶ هزار دالر برای این کارشناسی قیمت گذاری 
دریافت کرده است.انتشــار این گزارش در حالی 
صورت گرفته است که پیش تر نماینده دشتستان 
و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی، در توییتی از فساد ۱۷۰ 
میلیون دالری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داده 
بود. ابراهیم رضایی نوشته بود: »در پتروشیمی مهر 
چه خبر اســت؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ 
میلیون دالری کشــور از ســهامدار خارجی این 
پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی 

تقدیم کرده اند«.
توقف تولید در شــرکت پتروشیمی »مهر« به 
صورت زنجیره وار در گام نخست منجر به کاهش 
تولید در شــرکت پتروشــیمی »جم« و شرکت 
پتروشیمی »مروارید« می شود. در گام دوم منجر 
به کاهش تولید در شــرکت پتروشیمی »نوری« 

خواهد شد.
کاهش تولید در شــرکت پتروشیمی »نوری« 
موجب کاهش برداشــت میعانات گازی از میدان 
گازی »پارس جنوبی« خواهد شد. این اتفاقات در 
آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع 
با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تامین 

سوخت و انرژی شهری و صنعتی قرار می دهد.
زمستان در راه است و افکار عمومی چشم انتظار 
ورود مدعی العموم به این پرونده برای جلوگیری 
از اخالل در زنجیره تولید پتروشیمی ها و تضییع 

حقوق بیت المال هستند.

 مسئولیت اجتماعی علیه فساد اقتصادی
نکته مهم در این زمینه این است که پتروشیمی 
مهر در سال های اخیر مدعی انجام فعالیت های 
مسئولیت اجتماعی بوده است. این در حالی است 
که انجام فعالیت های مسئولیت اجتماعی با فساد 
اقتصادی در تعارض است و به همین دلیل نمی 
توان برای فعالیت های مسئولیت اجتماعی این 

شرکت اصالت قائل شد.
دامنه فعالیت های مسئولیت اجتماعی در طول 
سال های اخیر به طور چشمگیری گسترش یافته 
است و در حال حاضر جنبه های عملیاتی - تجاری 
را نیز به صورت متنوع مانند »فســاد در زنجیره 
عرضه منابع« و »تالش های محیط زیســتی«، 
پوشش می دهد.قانون و ارزش و اهمیت آن در هر 
جامعه ای، نســبت مستقیم با میزان بروز و رشد 
انواع تخلفات و مفاسد دارد؛ درواقع اگر همه انواع 
فســاد و تخلف اقتصادی را نوعی قانون گریزی و 
قانون شکنی بدانیم مبارزه موثر با این پدیده، هیچ 
راه مطمئنی جز ارزش آفرینی برای قانون و احترام 
به آن در عمیق ترین ساختارهای فکری، فرهنگی، 

فردی و اجتماعی جامعه ندارد.
بررسی های جامعه شــناختی و روانشناختی 
متعــددی نشــان می.دهد، بــه میزانی که یک 
جامعه و متولیــان آن »روح قانون« و مقررات را 
ارج می گذارند و در مناســبات مختلف فرهنگی 
اجتماعی خود به آن می پردازند، به همان میزان 
از مفاسد مختلف اقتصادی و مالی مبرا هستند؛ 
نمونه بارز تحقق این امر را می توان در کشورهای 
اسکاندیناوی و یا ژاپن جست که نسبت به دیگر 
ممالک، سالمت اقتصادی و مالی بیشتری دارند. 
اگرچــه در ایــن جوامع عوامل متعــدد دیگری 
همچون مردمســاالری، نظارت هــای چند الیه، 

آزادی رسانه ای و .. نیز نقش و اثر دارند.
در کشــور مــا نیــز برخــورداری از مزیت 
مردمساالری دینی به طور بالقوه می تواند عاملی 
در جهت کاهش فســاد و تخلفات مالی مدیران 
باشــد که متاســفانه تاکنون کمتر محقق شده 
اســت؛ مزیت مردمساالری دینی به توجه خاص 
ارزش های فکری و اخالقی و مذهبی مدیران است 
که در کنار دیگر عوامل دموکراسی های سکوالر، 
باعث بازدارندگی درونی بیشتر در جهت فساد و 

تخلف می شود.
فســاد اداری که توسط بانک جهانی به عنوان 
یکــی از بزرگترین تهدیدات برای رشــد جامعه 
شناخته شده است، به یکی از بزرگترین چالش ها 

در میان شرکت های بازرگانی تبدیل شده است.
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 اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی  اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی 
در پیشگیری از خودکشیدر پیشگیری از خودکشی

موســس و مدیر خانه تاب آوری ایران، 
پیش بینی کننده  بهترین  تاب آوری  گفت: 

سالمت است.

از  پیشــگیری  تخصصــی  نشســت   
خودکشی با عنوان نقش ارتقاء تاب آوری 
اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی در 
پیشگیری ازخودکشــی همزمان با هفته 
پیشــگیری از خودکشی با حضور ۹۷ نفر 
از همیــاران، فعاالن مدنی، تســهیلگران 
محلــی، مددکاران مراکــز مثبت زندگی، 

دفاتر  کارشناسان  مدیران سرای محالت، 
تســهیلگری، مــددکاران و کارشناســان 
اورژانس اجتماعی در ســالن بهزیســتی 

شهرستان سنندج برگزار شد.
محمد رضا مقدســی مدیر و موسس 
خانه تاب آوری کشور، با اشاره به تعاریف 
و شــرح جامعــی از تــاب آوری و نقش 
بســزای آن در کاهش خودکشی اظهار 
کرد: فعاالن مدنی و اجتماعی می توانند 
بــا نهادینه کردن مبحث تــاب آوری در 

جامعه نقش آفرینی کنند.

دوره مذکــور به همــت جمعیت 
اجتماعی  روان  ســالمت  همیــاران 
کردســتان، مرکز خدمات بهزیستی 
)+زندگی( ســنندج، انجمن سالمت 
روان بانیــای روناکــی ژین ســنه و 
همکاری خانه تشــکلهای غیردولتی 
امور  معاونــت  حمایت  کردســتان، 
توســعه پیشــگیری، اداره بهزیستی 
شهرستان ســنندج، امور اجتماعی و 
فرهنگی استانداری کردستان برگزار 

شد./ایسنا
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 معرفی کتاب راهنمای تدارکات پایدار معرفی کتاب راهنمای تدارکات پایدار
به همراه ایزو به همراه ایزو 2۰۴۰۰2۰۴۰۰  

ســازمان های اقتصــادی و تجــاری به طور 
فزاینده ای بر خرید و عرضه محصوالت و خدمات 
به گونه ای تمرکــز می کنند که اثرات نامطلوب 
بر محیط زیســت، جامعه و اقتصــاد را کاهش 
دهند. این تمرکز ممکن است به جنبه ای فراتر 
از قانون گرایی معطوف باشــد که در این صورت 
حکایت از مسئولیت پذیری ســازمانی در قبال 
زیســت کره و ســاکنانش دارد. بخش مهمی از 
تاثیرات این بنگاه ها خواه ناخواه از خالل زنجیره 
تامین آن ها صورت می گیرد. در ســال ۲۰۰۲، 
در اجالس توســعه  پایدار جهانی به نقش مهم 
شرکت ها در تغییر الگوی مصرف و تولید اشاره 
و بر این موضوع تاکید شــد که الزم است رفتار 
شــرکت ها در کل زنجیره تولید)مــواد خام تا 
محصــول نهایی( تغییر کند. زیرا اجزای زنجیره 
تامین )شامل تولید کنندگان مواد اولیه، پردازش 
کنندگان، معامله گران و مصرف کنندگان( اغلب 
در معرض اعمال تاثیر منفی بر محیط و جامعه اند.

از این حیــث، مدیریت زنجیــره تامین و 
جهتگیری آن به ســمت »پایداری« اهمیت 
باالیی دارد. چرا که از طریق عملکرد اقتصادی 
بنــگاه در زنجیره تامین و اثرات مســتقیم یا 
غیرمســتقیم آن،  طیف متنوعی از ذینفعان 
با بنــگاه ارتباط پیدا می کننــد. بنابراین، این 
تاثیرگذاری محور مسئولیت پذیری و موضوع 
تالقی و ارتباط مسئولیت اجتماعی سازمان و 
»تدارکات پایدار« سازمان است. تدارکات پایدار 
با بهره گیری از اصول مسئولیت اجتماعی بنگاه، 
فرآیندها و تصمیمات تدارکات سازمانی را به 
سمت اســتفاده بهینه از منابع، رعایت اخالق 

کســب و کار در زنجیره تامین و خلق 
ارزش در آن سوق می دهد.

تدارکات پایدار می تواند به سازمان ها 
کمک کند تا از اعتبار برند خود محافظت 
کنند. آنهــا را قادر می ســازد تا تامین 
کننــدگان را بهتر شناســایی کنند و به 
مناطق ضعیف در زنجیــره تامین خود 
که پتانسیل تاثیر سوء و مشکل آفرینی را 

دارند، رسیدگی کنند.
ایــزو ۲۰۴۰۰، یک اســتاندارد بین 
المللی است که در ســال ۲۰۱۷ انتشار 

یافته و در زمینه تدارکات پایدار دســتورالعمل  
ارائه می دهد. برای ســازمان هایی که قصد دارند 
از خــالل تصمیمات و فعالیت هــای ذاتی خود 
پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی 
را بهبود بخشند، یک راهنما و مرجع تخصصی 
محسوب می شود. بکارگیری این ایزو به سازمان ها 

و شرکت ها کمک می کند تا:
کمک به ســازمان ها برای ایجاد یک سیستم 
تدارکات پایدار که ارکان توسعه پایدار )جنبه های 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی( و همچنین 
برنامه های توســعه پایدار سازمان ملل را در نظر 

می گیرد.
 پایــداری خود در چارچوب سیاســت ها و 
اســتراتژیهای تدارکات و زنجیره تامین را بهبود 

بخشند،
 آثار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی 

ناشــی از فعالیت های تدارکاتی خود را مدیریت 
کرده و بهبود دهند،

 در اســتفاده از منابــع و کاهش هزینه ها 
بهینه تر عمل کنند،

 یک رویکرد سیستمی جهت مشارکت همه 
ذینفعان در سراسر زنجیره تامین برای کمک به 

پایداری را تقویت نمایند،
 مدیریت ریســک را بهبود داده و فرصت 

خلق کنند،
 انطباق خود با مقررات ملی و بین المللی 

را بهبود دهند،
 در زمینــه پایداری، اعتبــار بین المللی 

کسب کنند.
کتاب حاضــر با هدف ارائه و معرفی راهنما 
و منبعی برای جاری کردن تدارکات پایدار در 
بنگاه ها و شرکت ها گردآوری و تدوین شده و 
سه بخش عمده را دربرمی گیرد. بخش 
اول، بــه مبانــی و مفاهیمی همچون 
پایداری، تــدارکات پایــدار و اهمیت 
آن و همچنین مصادیقی تجربه شــده 
در ایــن زمینــه می پــردازد.  بخش 
دوم، دربرگیرنده اســتاندارد نوظهور و 
راهنمای تدارکات پایدار موسوم به »ایزو 
باالخره بخش  ۲۰۴۰۰« می باشــد. و 
سوم،  به ارزیابی ریسک تدارکات پایدار 
و چالش هــای آن و نیز ارائه یک نمونه 

الگویی در این زمینه اختصاص دارد.
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