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 پاسارگاد :اولین کارگاه
مسئولیتهای اجتماعی را چهارشنبهشب
هفته گذشته مهسا علیبیگی پژوهشگر
حوزه مسئولیتهای اجتماعی برگزار کرد.
ویبهمفهومعلمیمسئولیتهایاجتماعی
پرداخت.
علیبیگی این کارگاه را با نشان دادن
عکسی از ترامپ آغاز کرد و گفت :چند
ماه پیش خبرنگاری از ترامپ پرسید در
مورد نتایج تحقیقی که در پنج سال آینده
گرمایش زمین یک میلیارد دالر آسیب
میزندچیزیشنیدید؟ترامپگفتمناین
تحقیقراقبولندارم.علیبیگیادامهداداین
تحقیق را پروژه افشای کربن منتشر کرده
است .افشای کربن یک سازمان غیرانتفاعی
است که به سازمانها در حوزه توسعه پایدار
کمک میکند .این پژوهش در سال 2018
برگزار و هفت هزار کسب و کار و شرکت
مثل اپل ،مایکروسافت و  ...را پیمایش کرد.
این شرکتها گفتند گرمایش زمین یکی
از مهمترین چالشهای کسب و کارهاست.
نکته جالب اینکه شرکتها این موضوع را
میدانستندولیانگشتشمارکاریبرایآن

انجام داده بودند.
پژوهشهای دیگری هم در این رابطه
بودند و در این پروژهها مسایل اجتماعی و
محیطزیستی جزو باالترین ریسکهایی
هستند که کسب و کارها را تهدید میکنند.
در یک پژوهش معدنی که موسسه
ارنست اند یانگ انجام میدهد هر ساله
 10ریسک مهم که شرکتهای صنعتی و
معدنیراتهدیدمیکند،برمیشمرد.دربین
شرکتهای معدنی بزرگ 54،درصد معتقد
بودند مجوز اجتماعی عملیات مهمترین
موضوع و ریسکی است که شرکتهای
معدنی را تهدید میکنند .موضوعهای
زیستمحیطیهمدراینپژوهشهاجایگاه
پر اهمیتی دارد.
به گفتهی علیبیگی در سال 2013
در شیلی یکی از مهمترین معادن کشور
به خاطر اعتراضات محلی که معتقد بودند
یخچالهایطبیعیراازبینمیبردبهحالت
تعلیق درآمد .در سال  2004این اتفاق در
پرو افتاد و مردم محلی اعتقاد داشتند معدن
سرچشمه آب کشاورزی را از بین می برد.
در سال  2011باز هم در پرو یک پروژه
معدنکاریمتوقفشد.
وی ادامه داد :من این مثالها را زدم
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باید مسئوالنهتر
عمل کنیم

که بگویم شواهد نشان میدهد که ما باید
نسبت به مسئولیتی که به ذینفعان محلی
داریم مسئوالنهتر عمل کنیم و حساس
باشیم .هم به دلیل معضالت و هم به دلیل
تهدیدات جدی زیستمحیطی و اجتماعی.
امامسئولیتاجتماعیچیست؟
من برای این مفهوم سه تعریف
آوردم .اولی از تعریف ایزو  26000است.
در این تعریف مسئولیت اجتماعی
خواست سازمانها برای دخیل کردن
مالحظات اجتماعی و زیستمحیطی در
تصمیمگیریهایاینشرکتهاست.
سازمان توسعه اقتصادی ملل هم
در تعریف مسئولیت اجتماعی میگوید:
مسئولیت اجتماعی یک مفهوم مدیریتی و
بهاینمعناستکهشرکتهادرفعالیتهای
تجاری و تعامل با ذینفعان دغدغههای
اجتماعی و زیستمحیطی را دخیل
میکنند .علیبیگی ادامه داد؛ در این تعریف
مسئولیت اجتماعی یک مفهوم مدیریتی
است .ما یک معضلی در صنایع معدنی داریم
که مدیران مسئولیت اجتماعی را اسپانسر
یدانند.در
شدنوفعالیتهایخیرخواهانهم 
صورتی که این یک مفهوم مدیریتی است.
مسئولیت اجتماعی با فعالیت خیرخواهانه
متفاوت است .این است که به گونهای روابط
با ذینفعان را تنظیم کنید که هیچکدام
آسیب نبینند .در توسعه پایدار ما سه وجه
محیط زیست ،جامعه و اقتصاد را در نظر
میگیریم.
اما تعریف سوم را از کمیسیون اروپا
میآورم :به شرکتهایی اطالق میکند که

مسئولیتشانرابرجامعهمیپذیرند.
وی در مورد تاریخچه مسئولیتهای
اجتماعی در ایران و جهان هم صحبت کرد:
در ایران در ابتدای دهه  30همراه با شروع
روندصنعتیشدنفعالیتهایبشردوستانه
همشروعشد.ابتدامسئولیتهایاجتماعی
در دل فعالیتهای بشردوستانه بود.
شخصیتهاوچهرههاییمثلمیرمصطفی
عالینسب در فعالیتها و حمایت از اقشار
آسیبپذیر مشهور هستند .در دهه 90
شمسی واژه مسئولیتهای اجتماعی
وارد کسب و کار شد و چند همایش در
همین رابطه برگزار شد .اتاق بازرگانی ایران
مهمترینش را برگزار کرد .سازمان مدیریت
صنعتی تعالی سازمانی را وارد کشور کرد و
موسسه استاندارد تالشهایی در این زمینه
انجام داد که این موضوع را بومی بکند.
در جهان در دههی  30میالدی
مسئولیتهای اجتماعی با ساختن حمام و
اقامتگاهبرایکارگرانصنایعشروعشد.دهه
 40اولین نظریهپردازیها انجام شد .در دهه
هفتاد اولین اقدامات عملی صورت و مفهوم
گارانتیازدلمسئولیتهایاجتماعیشکل
گرفت .در دهه  80اولین آییننامههای
مسئولیتهای اجتماعی نوشته شد .در دهه
 90این مفهوم در تمام دنیا رواج پیدا کرد و
بهعنوانمفهوممدیریتیخلقشد.
«خلقارزشمشترک»تقریبامتاخرترین
نظریه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و
خیلیمعروفاست.اوالمسئولیتاجتماعی
صرفا فعالیتهای بشردوستانه نیست و یک
راهی پیش پای کسب و کارهاست .جمله

طالیی کسب و کارها پتانسیل زیادی برای
حل معضالت اجتماعی دارند نه صرفا با پول
دادن در خلق ارزش مشترک وجود دارد.
معضالت اجتماعی میتواند راه جدیدی
برای کسب درآمد باشد.
علیبیگی مثالی هم در این رابطه زد:
صابون «الیف بوی» خیلی قدیمی است
و چند سال پیش خط تولید آن متوقف
شد .در سال  2009شرکت خط تولید را
دوباره راه انداخت .یک معضل در هند وجود
گومیر کودکان و مادرانی که
داشت که مر 
تازه صاحب فرزند شده بودند به دلیل اسهال
باال بود .این معضل یک چاره ساده داشت.
شستن دستها پس از دستشویی .این
صابون همین گروه را جامعه هدف قرار داد و
خط تولید را دوباره راهاندازی کرد .بعد از آن
کمپینی راه انداخت که این گروه را جذب
کند و شستن دستها را آموزش بدهد .این
صابون قیمت بسیار پایینی داشت و برای
جامعه فقیر هند بسیار مطلوب بود و بر
اساس زیست هندیها مناسب بود و سریع
خراب نمیشد .فکر میکرد سرمایهگذاری
که انجام داده پنج سال بازگردد ولی طی
دو سال بازگشت .االن بسیاری از کشورهای
آسیایی و آفریقایی هم از این صابون استفاده
میکنند.
تهای
علیبیگی رو به مدیران شرک 
صنعتی معدنی گفت :اولین گام برنامه
این است که بیانیه ماموریت و چشمانداز
سازمانتان را بنویسید و یا دوباره بازنویسی
کنید .این گونه متوجه میشوید کسب و
کارتان چیست و چه ارزشهایی دارد .چه

ذینفعانی دارید و چه مسئولیت اجتماعی
طراحی کنید .بسیاری از شرکتها به
فعالیتهایی روی میآورند که هیچ ربطی
به کسب و کارشان ندارد .مثال کسب و کار
معدنی است و سازمان شروع میکند به
مدرسهسازی .فایده دیگرش این است که
متوجه میشوید چگونه پول در میآورید ،نه
اینکه چطور پولتان را خرج میکنید.
شما باید گلوگاههایی را که از آن پول در
میآورید مشخص کنید که آن گلوگاهها در
مقابلذینفعانتانچگونهرفتارمیکنند.
دومین کار این است که
ذینفعانواولویتهارامشخص
میکنید .روشهای گوناگونی
برای این کار وجود دارد .اهمیت
تشخیص اولویتها این است که منابع
محدودی دارید و باید اهم و فاالهم کنید.
سومین مورد استفاده از راهنماهای
موجوداست.
علیبیگی افزود :مثال ایزو  26000یکی
از این راهنماهاست .ایزویی نیست که به
شما گواهینامه نمیدهد و یک راهنما است.
مسئولیت اجتماعی یک فعالیت داوطلبانه
است .مسئولیت اجتماعی نباید تبدیل به
یک اجبار شود و برای ان استاندارد دریافت
کرد زیرا دنبال بیالن کاری میافتند.
ایزو  26000در سه ضلع محیط
زیست و جامعه و اقتصاد مسئولیت
اجتماعی را احترام به ذینفعان میداند.
این ایزو هفت اصل دارد؛ محیط زیست،
مقررات کار ،حقوق بشر ،مشارکت در امور
جامعه ،حکمرانی سازمانی ،امور مشتریان
و عملیات منصفانه.
وی ادامه داد رفتار مسئوالنه یعنی
در نظر گرفتن ذینفعان .ذینفعان تمام
کسانی هستند که از کسب و کار شما اثر
میپذیرند .ما در تعریف ذینفع مشکل
داریم و فکر میکنیم ذینفع یعنی جامعه
محلی ولی ما ذینفع داخل سازمان هم
داریم .منظور ما مسئوالنه عمل کردن در
مقابلکارکنانیکسازماناست.نمیتوانید
بگویید من بزرگترین مدارس را ساختم،
بیشترین حمایت را از جشنوارهها کردم ولی
در حکمرانی خوبم دچار مشکالت هستم
و یا اینکه دچار فساد هستم .مسئولیت
اجتماعی باید شفاف باشد .یک بخشی از
مسئولیتهای اجتماعی به بنگاههایی برای
پولشوییتبدیلشدهاند.

 حسین اطمینان« :مسئولیت اجتماعی» چند سالی است که وارد ادبیات
صنعتی و معدنی ایران شده .حاال صاحبان صنایع و معادن متوجه شدهاند عالوه بر
اشتغال و درآمد زایی مسئولیتهای دیگری هم در قبال مردم و جامعه دارند .بدون
شکهرنوعصنعتویامعدنیکهدریکشهرتاسیسمیشود،پیامدهایاجتماعی
و زیست محیطی زیادی به همراه دارد و مسئوالن این صنایع و معادن باید بدانند در
قبالاینپیامدهامسئولندوبایدبرایحلمعضالتاجتماعیوزیستمحیطیگام
بردارند .اما مسئولیت اجتماعی چیست و چه نوع فعالیتهایی در این مفهوم جای
میگیرند .مهمترین مشکلی که هماکنون در رابطه با مسئولیتهای اجتماعی به
چشممیخوردایناستکهمدیرانارشدصنایعومعادنهنوزبهاهمیتاینموضوع
پی نبردهاند و به نوعی آن را یک کار خیر م یدانند .با اکثر مدیران مجموعههای
که صحبت میکنی و یا مصاحبههای آنها را
صنعتی و معدنی

میخوانی پی میبری آنها درک صحیحی از مسئولیت اجتماعی ندارند و به نوعی این
وظیفه بسیار مهم را به برگزاری جشنوارهها و حمایت از فالن نهاد فرهنگی تقلیل
میدهند .مسئولیت اجتماعی دامنهای بسیار گسترده است که نتایج متعهد بودن به
اینمسئولیتمیتواندبرایصنایعومعادنبازدهیاقتصادیهمبههمراهداشتهباشد.
این روزها جشنواره فرهنگی ،هنری گلگهر در حال برگزاری است .در این جشنواره
که بیشتر جنبهی باال بردن نشاط اجتماعی را به همراه دارد ،پنلهای تخصص ی هم
برگزار میشود و مخاطبان خاص میتوانند در آنها شرکت کنند .یکی از پنلهای
پراهمیتیکهدراینجشنوارهبرگزارشد،پنلتخصصیمسئولیتهایاجتماعیبود

 پاسارگاد :مینا کامران تسهیلگر اجتماعی
کمپین مدرسهسازی «ایران من» دومین نشست
ازنشستهای
مسئو لیت
اجتماعیرابرگزار
کرد .او گفت :من سه
سال است در «ایران من» کار
میکنم.اینNGOتصمیمگرفت
 100مدرسه در نقاط مرزی بسازند .ما شروع کردیم
و 30مدرسه ساختیم .ما برای افتتاح یکی از مدارس
مرزی سمت کردستان رفته بودیم .قبل از افتتاح به
مدرسهایراکهیکگروهخیردیگرسالقبلساخته
بودندرفتیم.درمدتیکسالکلدیوارهاکثیفبود
و مدرسه اصال وضعیت مناسبی نداشت .آنجا یک
تلنگر اساسی به ما خورد .چطور بعد از یک سال به
این وضع دچار میشود؟ به این دلیل که آدمهای
اینمنطقهوروستاهیچتعلقخاطریبهآنمدرسه
نداشتند و در فرآیند به وجود آوردن مدرسه هیچ
مشارکتی نداشتند .یک نهاد خارجی بدون اینکه
 پاسارگاد :امین شولسیرجانی
روزنامهنگار هم در شب سوم در مورد مراحل
تدوین مسئولیتهای اجتماعی در یک شرکت
صحبت کرد .او گفت در یک کسب و کار نباید
سود ما به جامعه آسیب بزند .ما باید در قبال
سودی که میبریم تعهدات اجتماعی را بپذیریم.
به گفتهی شول در عین حال عمل به مسئولیت
اجتماعی منجر به پایداری کسب و کار میشود.
وی گفت :شرکتی که درآمدزا باشد ،به
پایداری اقتصادی رسیده باشد و میخواهد به
مسئولیت اجتماعی عمل کند چه باید بکند؟ چه
موانعی پیش روی مدیران شرکت است؟
شول ادامه داد :اول باید استراتژی را مشخص
کنیم .بعد به یک تفاهم بین مدیران باالدست
و میانی نیاز داریم .باید همهی مدیران به این
موضوع برسند و یک تعریف مشترک از مسئولیت
اجتماعیداشتهباشند.
بعد باید بدانیم ذینفعان ما یعنی افرادی
که از کسب و کار ما اثر مستقیم یا غیرمستقیم
میپذیرند چه کسانی هستند .جدول شناسایی

کارگاههایی که مخاطبانشان نبودند

کهچهارشبادامهداشت.اینسلسلهنشستهابهآموزشمسئولیتهایاجتماعیبه
صورت علمی پرداخت و قرار بود این مفهوم را کامال برای جامعه هدف خود که مدیران
شرکتصنعتیمعدنیگلگهراستروشنکند.امابرخالفانتظارتقریباهیچکداماز
مدیرانحتیمیانیگلگهرهمدراینچهارشبحضورنیافتندوایننشستهابیشتر
در حضور اصحاب رسانه و فعاالن حوزه اجتماعی برگزار شد .چهارشنبهشب هفته
گذشتهمهساعلیبیگیپژوهشگرحوزهمسئولیتهایاجتماعیدراولینشبازاین
کارگاهها به مفهوم علمی مسئولیتهای اجتماعی پرداخت .او این مفهوم را با تکیه بر
شرکتهایمعدنیتشریحکرد.درشبدوممیناکامرانتسهیلگراجتماعیکمپین

حکایت توانمندی یک روستا

بپرسد یک پیمانکار از بیرون آورده بود و برایشان مدرسه
ساخته بود .کامران افزود :ذهنمان به این سمت رفت که
ماکلیتالشمیکنیمکهپولجمعکنیم.مدارسابتدایی
میساختیم اما خیلی از دانشآموزان بعد از شش سال
ترک تحصیل میکردند .ما متوجه شدیم که باید الگوی
ساخت مدارس در ایران را عوض کنیم .یک و نیم سال
برای مطالعه گذاشتیم .الگوهای اروپایی و جنوب شرق
آسیایی را دیدیم و خواندیم .یک مدرسه را به عنوان توسعه
پایدارطراحیکردیم.تمامتالشمادرمدارستوسعهپایدار
بر روی آموزش باکیفیت و مادا مالعمر برای همه ساکنان
روستا است که اهالی برای تغییر آماده باشند .به گفتهی
کامران معنی سواد عوض شده است .سواد توانایی تغییر
است .یعنی همزمان با تغییرات خودتان را بهروز کنید و
پذیرشتغییرداشتهباشید.تمامتالشماندراینمدارس
گسترده کردن جهان دانشآموزان است تا بتوانیم توانایی
تغییررابهآنهابدهیم.
بعدازکارمطالعاتیچندمعیاربرایمدرسهتوسعهپایدار
مشخص کردیم .کاربری آموزشی تنها کاربری این مدرسه
نیست.مدرسهفضاییبرایتعامالتاجتماعیاست.فضای

عمومیکارگاهیساکنانروستاستکهقراراستآنجافیلم
توگو بنشینند و مدرسه با الگوی معماری
ببینند ،به گف 
سبز ساخته میشود .یکی از اهداف مهم ما توانمندسازی
اقتصادیساکنانروستااست.اینمدارسبایدبهساکنانیاد
بدهدمحیطشانرابهترببینندواینکهچهپتانسیلمحلی
دارند و کسب درآمد کنند.
تحقیقات زیادی انجام دادیم و در یکی از روستاهای
شهرستان چابهار کار را شروع کردیم .این روستا 500
نفرجمعیتداشتکه 300نفرباسوادبودند.خشکسالی
باعث شده بیکار شوند .جوانها در این روستا زیاد بودند.
جامعهمحلیتمایلبرایهمکارینشانداد20.نفرجوان
یک اجتماع را شکل دادند و ما با این 20نفر کار را شروع
کردیم .کامران ادامه داد :روشی که ما استفاده کردیم
تسهیلگربود.بااستفادهازیکسریمهارتهاوروشها
توگو میدهیم .ما حق
به آدمها فرصت فکر کردن و گف 
دخالت و اظهار نظر در زیست آنها را نداریم .فقط فضای
توگورابازمیکنیم.میخواهیمآنهایادبگیرند
فکروگف 
چهدارندودرگذشتهچهداشتند.زیباییهارابرگردانندو
بهسمتتوسعهپایدارحرکتکنند.مهمترینمسئلهاین

مدرسه سازی «ایران من» از توسعه پایدار در یکی از روستاهای سیستا نوبلوچستان
صحبت کرد و تجربه عملیاش در این رابطه را با شرکتکنندگان در میان گذاشت.
او توضیح داد که برای یک کار که منجر به توسعه پایدار شود نیاز آنچنانی به پول
نیست .کارگاه سوم را امین شولسیرجانی برگزار کرد .این روزنامهنگار همشهری
مراحلتدوینمسئولیتهایاجتماعیدریکشرکتراتوضیحداد.اوبهاینموضوع
پرداخت که هر شرکتی میخواهد به موضوع مسئولیتهای اجتماعی ورود کند،
نیازمند چش مانداز روشن و فهم دقیقی از این مفهوم است .در شب چهارم که با
حضور محمد حاتمی ریاست شورای فرهنگی اجتماعی گلگهر ،علی سوندرومی
جامعهشناس و امین شولسیرجانی برگزار شد آنها به نقد و بررسی مسئولیت
اجتماعی در حوزه گلگهر پرداختند .پاسارگاد خالصه گزارشی از این نشستها
منتشرمیکندتامدیرانصنعتیشهربااینمفهومبیشترآشناشوند.

بود که به آنها یادآوری کردیم به توانمندیهای خودشان
پی ببرند و برای آینده بهتر تصمیمگیری کنند .کامران
افزود سه کارگروه آموزش ،بهداشت و صنایعدستی در
اینروستاتشکیلدادیم.برایهمهاینهاچش ماندازترسیم
کردیم.آنهامشکلدفعزبالهداشتند،مدرسهنداشتندکه
اینها اولویت بود .کارهایی در رابطه با دفع زبال ه انجام شد.
اما مهمترین اتفاق در اقتصاد روستا رخ داد .بانوان روستا
یدادند.
سوزندوزی برای لباسهای خودشان انجام م 
بحثخشکسالیبودوآنهاعنوانمیکردندماهیچکاری
نمیتوانیم بکنیم و چیزی نداریم .به آنها گفتیم چرا از
سوزندوزیبرایمنبعدرآمداستفادهنمیکنید؟ماروی
سوزندوزیکارکردیمکهآنهارابهزیورآالتتبدیلکنیم
و آنها را بفروشیم .یک سری اول کار را فرستادند تهران
دوخت خوب بود ولی تمیز کار نکرده بودند ولی همانها
را به قیمت یک میلیون تومان فروختیم و پول را به اهالی
روستابرگرداندیم.یکمتخصصبهآنجابردیموطرزتهیه
ساخت زیورآالت را به آنها آموزش دادیم .کمکم کارشان
تمیز و تمیزتر شد .اولش  10خانم شروع کردند .االن
 100خانم در روستا کار سوزندوزی انجام میدهند .این

مراحل تدوین مسئولیتهای اجتماعی
ذینفعان را طرح کنیم .ذینفعان شرکتها با
هم متفاوت است .باید وزن هر یک از ذینفعان
را مشخص کرد .هر موردی از ذینفعان
مشکالت خودش را دارد .نمیتوان نسخه مشابه
مسئولیتهای اجتماعی پیچید .موضوع مهم
اینکه ذینفعان با مشارکت جامعه محلی تعیین
میشوند .مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره
نمیتوانند ذینفعان را مشخص کنند .با دادههایی
که تسهیلگر جمعآوری میکند ،وزندهی
مشخصمیشود.
همهی کسب و کارها که به پایداری اقتصادی
برسند و تا یک حد ،بزرگی داشته باشند،
مسئولیت اجتماعی دارند .مثال یک خشکشویی
در تهران به اسم خشکشویی پاکان وجود دارد.
این خشکشویی طرح تقدیم را اجرایی کرد که چه
جوری با خشکشویی رفع فقر کنم .او فراخوان داد
هر کسی لباس دسته دوم در حد نو دارد بیاورد

به ما بدهد ،ما با هزینه خودمان خشکشویی و
بستهبندی میکنیم و به دست فقرا میرسانیم.
 700هزار دست لباس ارسال شد .یک تیم از
داوطلبان تشکیل شد و آن تیم  400هزار دست
لباس را انتخاب کردند که خوب بودند 400 .هزار
دست لباس را خشکشویی کردند و با یک متن
بستهبندی کردند .آنها را به NGOهای مورد
اعتماد دادند و آنها بین نیازمندان تقسیم کردند.
شول ادامه داد بعد از آنکه ذینفعان را مشخص
کردیم باید دو دسته مطالعات نظری و میدانی
انجام دهیم .مطالعات نظری دنبال این موضوع
میروند که مسئولیتهای اجتماعی در دنیا
چگونه هستند؟ کسب و کاری که مثل ما و در
کشورهای شبیه ما هستند برای مسئولیتهای
اجتماعی چه کار کردهاند؟ فقط باید با سازوکارها
آشناشویم.
مطالعات میدانی هم باید در سطح کارکنان،

سهامداران ،دولت و مردم باشد .مطالعه پیچیدهای
است که باید بدانیم که نگاه ذینفعان به ما
چیست .همچنین چالشهای شرکتها در
مسئولیتهایاجتماعیراشناساییکنیم.
گام بعدی ضرورتها و اولویتها است .ما باید
چالشها ،فرصتها و تهدیدها را شناسایی کرده
باشیم .باید بدانیم اولویتمان آب است؟ توانمندی
جامعه محلی است؟ و ...باید اولویتها مشخص
شود.
مرحله بعدی تدوین متن نهایی سند است.
پس از تدوین ،متن باید در باالترین سطح سازمان
تصویب شود .همه باید خودشان را ملزم ببینند
که به آن عمل کنند .پس از آن باید دپارتمان
مسئولیتهایاجتماعیتاسیسشود.
شول ادامه داد :سه گام مهم بعد از تاسیس
دپارتمان وجود دارد .اول اینکه سند نیازمند پایش
و ارزیابی مستمر است .گام بعد اطالعرسانی

شفاف و مستمر است .باید جامعه مخاطب
شناسایی شود و زبان ارتباطی آنها را پیدا کرد .گام
آخر گزارشدهی است که با اطالعرسانی متفاوت
است .باید این گزارش دایما در سایت منتشر شود.
همچنین سند مسئولیت اجتماعی باید
پویا باشد و دایم بازنگری شود .در بسیاری از
شرکتهای دنیا واحدی به اسم استراتژی وجود
دارد که مسئولیتهای اجتماعی زیرمجموعه این
واحد است.
یکی از حاضرین در این نشست پرسشی را
مطرح کرد ،او گفت :در سیرجان هر موقع از
مسئولیتاجتماعیصحبتمیکنیمتمامنگاهها
به محدوده گلگهر است .چرا به شرکتهای
منطقه ویژه اقتصادی ورود نمیکنیم .این
شرکتها تعدادشان کم نیست و به محیط زیست
و کارکنانشان آسیب میزنند .این که میگویید
شرکتهایی که به پایداری اقتصادی برسند تا

موضوع یک توانمندسازی اجتماعی بود .در حال حاضر
یک صفحه اینستاگرام با نام  banook.dochدارند که
سوزندوزی را در آن به فروش میرسانند .دستمزد را
به آنها میدهیم و سود فروش برای توسعه روستا به کار
گرفته میشود .اولین سود را سطل زباله گرفتیم .کامران
گفت :بعد سه نمایشگاه گذاشتیم و از درآمد آن برای
ساختمدرسهاستفادهکردیم.توانمندسازیاقتصادیرا
شروع کردیم و بعد مدرسه را ساختیم .مدرسه با تالش
و همت خودشان است .فاز اول توانمندسازی اقتصادی
بود.فازدومتوانمندسازیاجتماعیاستکهامسالشروع
کردیم .کارگاه های بهداشت و محیط زیست را شروع
کردیم.امیدواریماینتغییراتادامهداشتهباشد.معلمان
را تربیت میکنیم که آنها کار را ادامه بدهند .برای فرایند
ساختمدرسهازخودشانکمکگرفتیمکهآنهادوست
دارندمدرسهشانچهشکلیباشند .بهگفتهیکامرانما
ازاولکنارشانبودیمولیخیلیکارهایشانراخودشان
یدادند .االن خودشان نمایشگاه میگذارند70 .
انجام م 
درصد زنهای روستا دارند خرج زندگی را میدهند که
امیدواریمادامهداشتهباشد.
دو روستای دیگر هم در کنار این روستا فعال شدهاند.
خیلی از روستاهای اطراف به این فکر افتادند که ما هم
بیاییمچنینکاریبکنیم.
زمانی که به پایداری اقتصادی نرسیدهاند را باید
معاف از مسئولیتهای اجتماعی بدانیم .برای این
نوع شرکتها چه سندی باید تهیه کرد.
امین شول در پاسخ گفت :اول باید بگویم
هر کسی که منت میگذارد که ما اشتغا لزایی
کردهایم حرف مفت است .هیچ سرمایهگذاری
نباید منت بر جامعه داشته باشد .بسیاری کسب
و کار راه انداختهاند با چالشهای اقتصادی جدی
مواجه هستند که نمیتوانند به مسئولیتهای
اجتماعی فکر کنند .اول باید به فکر حل مشکالت
اولیهشان باشند .یک موقع قوانین را نقض
میکنند که باید پیگیری شود ولی خیلی از کسب
و کارها در منطقه ویژه قوانین خاص خودشان را
دارند .خیلی وقتها این موارد جزو الزامات اولیه
و جزو حفرههای قانونی است .بنگاه باید به یک
سطحی از پایداری رسیده باشد تا بتواند وارد
چرخه مسئولیتهای اجتماعی شود .البته این
موضوع هم اهمیت دارد که برخی شرکتها برای
فرار از مسئولیتهای اجتماعی وانمود میکنند به
پایداریاقتصادینرسیدهاند.
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میتوان از شرکتها مسئولیتهای اجتماعی را مطالبه کرد

پاسارگاد:

در چهارمین شب از
سلسلهنشستهایمسئولیت
اجتماعی محمد حاتمی
رییس شورای فرهنگی
اجتماعی گلگهر ،علی
سوندرومی جامعهشناس و
امین شولسیرجانی به نقد و
بررسیمسئولیتاجتماعیدر
حوزهگلگهرپرداختند.
ابتدا محمد حاتمی
گفت :در بحث مسئولیتهای
اجتماعی شرکتها نکتهای را
اشارهمیکنمکهبرخالفآنچه
در دنیا جا افتاده و جایگاه قانونی دارد و قوانین
مفصلی تدوین شده در کشور ما هیچ الزام
قانونی برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
شرکتها نداریم .این مفری است برای
شرکتها که به این مسئولیت به عنوان الزام
نگاه نکنند .ما جلساتی با نمایندگان مجلس
داشتیم که مسئولیتهای اجتماعی الزام
آور شود .حاتمی ادامه داد :ما یک ابتکار در
گلگهر به کار بردیم .از مجامع و هیات مدیره
خود شرکتها استفاده کردیم و یک مصوبه
برای فعالیتهای اجتماعی در قالب شورای
فرهنگیاجتماعیابداعکردیموفعالیتهای
فرهنگی اجتماعی را جایگاه قانونی دادیم .ما
شورای فرهنگی اجتماعی را تشکیل دادیم و
یکی از کارهای این شورا همین جشنواره بود.
ما خال قانونی را با این شورا پر کردیم .ساخت
بیمارستان تخصصی ،راه آهن سیرجان-
کرمان و فاضالب شهری در شورای فرهنگی
اجتماعی الزامآور شد .حاتمی ادامه داد ما در
مجموعه گلگهر  46شرکت ریز و درشت
داریم که همه آنها بر این مصوبه هنوز گردن
ننهادند اما خود گلگهر خوب پیش آمده و
کار دنبال شده است .این شورا فوایدی دارد
که باالخره االن میشود از شرکتها ایفای
مسئولیتهای اجتماعی را مطالبه کرد .یک
ایراد دارد بعضی از شرکتها انجام میدهند
و بعضی هنوز انجام نمیدهند .بنده شروع
کردم با شورای مدیران شرکتهای منطقه
جلساتیرابرگزارکردم.مخصوصارویدادهای
فوتبالی مثل لیگ برتر ،لیگ دسته اول ،لیگ
برتر بانوان و لیگ حذفی در سیرجان انجام

شود .اگر خوب مدیریت شود تبدیل میشود
بهرویدادیهیجا نانگیزونشاطآور.
علی سوندرومی جامعهشناس هم
در این نشست بر عوامل موثر بر عدم انجام
مسئولیتهای اجتماعی صحبت کرد .او
گفت :اگر قرار است یک شرکت مسئولیت
اجتماعی را انجام دهد چهار گروه مانع از
انجام این مسئولیت میشود .اولین مانع
فردی است .یعنی اشخاص و افرادی که در
مجموعهحضوردارندبهدالیلمختلفاجازه
انجام مسئولیتهای اجتماعی را نمیدهند.
انسان زمانی معنا پیدا میکند که مسئولیت
بر گردنش باشد .دومین عامل بازدارنده
مسئولیتهای اجتماعی ،ساختار شرکت
است .وی ادامه داد :مسئولیت اجتماعی
چهجور خرج کردن نیست بلکه چهجور پول
درآوردن است .مثال من حق ندارم هر کاری
کنم که پو لدار شوم .اگر ساختار شرکت
در مسیر تباهی بنا شده باشد نمیتواند
مسئولیت اجتماعیاش را انجام دهد .یک
قاچاقچی نمیتواند مسئولیت اجتماعی را
انجام دهد .خیلی از شرکتهای آموزشی که
ساختارشان بر اساس شارالتانیسم آموزشی
است اینها اگر هزار مدرسه هم بسازند به درد
نمیخورد .راه را برای نابود کردن بقیه جامعه
بازمیکند.
سومینعاملبازدارندهمسئولیتهای
اجتماعی جامعه پیرامونی است .جامعهای
که میل به بیعدالتی و رانت دارد و در آن
کارها با زد و بند انجام میشود ،مانع انجام
مسئولیتهایاجتماعیمیشود.چهارمین

عاملی که از مسئولیت اجتماعی پیشگری
میکند عوامل ساختاری است .الزامات در
قوانین باالدستی دیده شده است .کسب و
کار سالم ،محیط زیست و جامعه پیرامونی
دیده شده است .الزامات به معنای کلی است.
اما ساختارهایی که ترجمهکننده این قوانین
باشندوجودندارد.
امین شولسیرجانی هم ادامه داد:
من میخواهم در مورد یک سری مسایل
به عنوان آسیب مسئولیتهای اجتماعی و
مشخصاگلگهرصحبتکنم.
نخستین آسیب فقدان فهم مشترک
در رابطه با مفهوم مسئولیت اجتماعی است.
تعاریفیکهشرکتهاازمسئولیتاجتماعی
میدهند متفاوت است .به گفتهی شول
خیلیازمدیراناینمفهومرابرعکسمتوجه
شدهاند.فکرمیکنندمسئولیتهایاجتماعی
پول پخش کردن در گروههای ذینفوذ است.
ذیلتابلومسئولیتهایاجتماعییکپروژه
را تعریف میکند که ارتباطی ندارد .مدیری
میگفت اگر رسانهای مارانقد میکند ماپول
بدهیممشکلحلمیشود.
شول ادامه داد :آسیب بعدی سندرم
ترحم است .به دلیل فهم نادقیق ،بعضی از
مدیران فکر میکنند کاری در چارچوب
مسئولیتهایانجاممیدهندلطفمیکنند
و کار خیر انجام میدهند .در صورتی که
این اشتباه است ،کار خیر نیست .مسئولیت
اجتماعی مجموعهای از وظایف است که باید
بهپایداریاقتصادیخودشرکتکمککند.
نکتهبعدیاینکهمسئولیتاجتماعی

باجدادنبهجامعهنیست.فقطایننیستکه
باید برای جامعه پیرامونیاش کاری کند .اول
باید برای خودش کار کند.
یکی از اتفاقات خیلی بدی که زیر
عنوان مسئولیت اجتماعی میافتد کارهایی
است که کیفیت الزم را ندارند.
نکتهبعداینکهبعضیازصاحبانقدرت
زیر عنوان مسئولیتهای اجتماعی فشار
به شرکتها میآورند که این کار را بکنید.
وظایف دولت را قرار نیست شرکتها در
قالب مسئولیتهای اجتماعی انجام دهند.
همچنین مسئولیت اجتماعی قرار نیست
الزامآور باشد باید در زیر قوانین باالدستی
داوطلبانهباشد.
مسئولیت اجتماعی سه ضلع جامعه،
محیط زیست و اقتصاد دارد .شرکتی
میخواهد در مورد محیط زیست کار کند
ولی اصول اولیه محیط زیست را در شرکت
خودشانجامنمیدهد.
موضوع بعدی اینکه مسئولیت
اجتماعی با شفافیت گره خورده است.
امیدواریم گلگهر در این کار پیش قدم شود.
مثال هزینههای جشنواره گلگهر در یک
سیستم شفاف مشخص شود .یک استاندارد
برایشفافسازیطراحیشود.
در ادامه حاتمی یک سئوال را مطرح
کرد ،او گفت :فرض کنیم یک شرکت
به تمامی الزامات قانونی در زمینه محیط
زیست ،کارگری ،تعهدات نسبت به پرداخت
عامه عمل کند .شفاف هم باشد و همه
جوانبی که بر عهدهاش است را به غیر از

کارهای داوطلبانه انجام دهد.
این شرکت به مسئولیت
اجتماعیاشعملکردهاست؟
سوندرومی در پاسخ
حاتمی گفت :وقتی یک
شرکت به الزامات قانونی
توجه کند ،وقتی شرکت با
حوزه محیط زیست ،اقتصاد
و جامعه برابر شود مسئولیت
اجتماعیاشراانجامدادهاست.
از آن به بعد کاری میخواهد
انجام دهد کار خیر است .وقتی
منآسیببهجامعهزدموهنوز
آسیبها را جبران نکردهام این

بدهکاراست.
درادامهحاضریندرجلسهسئوالهای
خود را مطرح کردند .یکی از حضار پرسید:
آقای حاتمی شما مثالهایی زدید که
مسئولیت اجتماعی نبودند .راه آهن،
فاضالب و بحث ورزش و حتی بیمارستان
مسئولیتهایاجتماعینیستند.همچنین
یزنددربحث
بیشترینآسیبیکهگلگهرم 
محیط زیست است که در این مورد صحبت
نکردید.
حاتمی پاسخ داد :ما هر موردی را چه
بهعنوانوظیفهوچهبهعنوانمطالبهمطرح
کنیمبایدبهقانونمتصلشکنیم.مسئولیت
اجتماعی آن چیزی که من تشخیص
میدهم ،نیست .مرجعی که مقبولیت دارد
قانون است .ما باید به مرجعی که مورد قبول
همهی جامعه است رجوع کنیم .مرزهای
مطالبهگری و مسئولیت اجتماعی را به یک
جایی وصل کنیم .من نمیتوانم مرز تعیین
کنم،شماهمنمیتوانید.بایدبهمرجعقانونی
وصل شود .این تفسیر شما است که راهآهن
نکشید و . .اجازه بدهید بنا را در همان مرجع
بگذاریم.هرکسخالفآنعملکردیقهاش
را بگیریم .وقتی دولت نمیتواند به وظایف
اصلیاش بپردازد بخش خصوصی باید به
کمک آن بیاید .هم اکنون تمام قد به عنوان
کمک دولت جمهوری اسالمی شده است .ما
پارسال ششصد برابر مرجع فرهنگی شهر در
شهر هزینه کردهایم .این کار را نکنیم؟ چرا در
شهرخرجنشود؟

باباجون؛

شش سال است هر وقت به کتابخانهات مینگریم،
بــه انــدازهی ذرهذره گــرد و غبــاری کــه روی هــر کتابــی نشســته ،هــزار هــزار
بــار غصــه میخوریــم .تــو بــه مــا از ایــن کتابهــا شــکرگزاری بــه خاطــر وجــود
پــدر و مــادر را آموختــی امــا مــا هرگــز تحمــل فقدانــت را از هیــچ کتابــی
نخواهیــم آموخــت.
شــکرگزاریها را بــه فرشــتهها میدهیــم تــا برایــت بیاورنــد و شــکی در
خرســندی و لبخنــدت وقــت دیــدن آنهــا نداریــم.

به مناسبت ششمین سالگرد عروج ملکوتی پدری مهربان ،دلسوز و فداکار

شادروان حاجمحمد زیدآبادینژاد
(جواهری سینا)

روز پنجشــنبه  98/05/31ســاعت  6عصــر در جــوار آرامــگاه ابدیــش امامــزاده محمــد(ع)
گــرد هــم میآییــم و بــا قرائــت فاتحــه یــاد آن عزیــز را گرامــی میداریــم .تشــریففرمایی
شــما ســروران گرامــی موجــب شــادی روح آن مرحــوم و تســلی خاطــر بازماندگان خواهد شــد.

همسر و فرزندان

مجتمعخصوصیشیرخوارگاهمهدکودکوپیشدبستانی باغچهمحمد( ۳ستاره)

افتتاح نمایشگاه فروش پاییزه اصناف سال 98

دارای امکانــات پیشــرفته بــا آخریــن تکنولــوژی روز (کتابخانــه ،فضــای قصهگویــی،
نمایــش خــاق،کالس چنــد منظــوره ،آزمایشــگاه علــوم ،فضــای مجــزای کمــک آموزشــی
ریاضــی ،زبــان آمــوزی ،هنــر ،برگــزاری کارگاه و کالس فــوق برنامــه متنــوع و آمــوزش بــه
صــورت پــروژه و واحــد کار و دارای کتــاب آموزشــی اختصاصــی اســتاندارد ،ســالن بــازی
سرپوشــیده ،ســالن ژیمناســتیک ،باغچــه شن،آسانســور هوشــمند ،دوربیــن مداربســته

عرضه انواع پوشاک ،مانتو مدارس ،لوازمالتحریر و نوشتافزار،
کیف و کفش ،مواد شوینده ،مواد غذایی ،سوغات و ...

تـاریخ ثبتنام :چهارشنبه  98/05/30و پنـــجشنبه 98/05/31
شنبه  98/06/02و یـکشنبــه  98/06/03به مـدت  4روز کــــاری
مـکان :بلـــوار قائــم -جنــب پـمپ CNG
زمان افتتاح نمایشگـاه 98/06/07 :لغـایت  98/06/16به مـدت  10روز
سـاعت بــازدیــد :صبــحهـــا  9الــی  12:30عصــرهــــا  16الـــی 22

شـرایط دریـافت غـرفـه:

CMYK

 -1داشتن پـــروانه کسب معتبر (تمدید شده در سـال )98
 -2یــک قطعه عـکس 3×4
 -3فتوکپــی شناسنامه یا کارت ملی
جهت ثبتنام و دریافت غرفههای بومی به اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی مربوطه
واقع در بلوار قاآنی مراجعه نمایید.

لطفا
ق
ب
ل از

هر ا
ق
د
ا
می
ا
ز
م
حل م
ه
د
دید
ن
ف
رم

کالسها به صورت تفکیک سنی مجزا در طول سال دایر میباشد

ایید

کسب تقدیر نامه طرح عملکرد برتر از معاونت بهزیستی استان سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه طرح جشنواره نماز از معاونت بهزیستی کل کشور سال ۹۸-۹۷
کسب تقدیر نامه در طرح فضا و ساختمان استاندارد از معاونت بهزیستی استان

با شهریه مصوب اداره بهزیستی و آموزش و پرورش
بـه صـورت اقساط ماهیانه

آدرس :سیرجان -بلوار گلستان -آخرین خیابان
سمت راست (پیام) -نرسیده به میدان صلح
42308944 - 09134454700

