معزفی ي شىبسبیی بىگبٌ َبی اقتصبدی استبن خزاسبن رضًی کٍ در سمیىٍ مسئًلیت اجتمبعی
شزکتی فعبل َستىد ي تديیه ببوک اطالعبتی اس بىگبٌ َبی مذکًر
در راعتبی اجزای هفبد حمَق ؽْزًٍذی ٍ هغئَ لیت ّبی هطزح ثیي الوللی ،اس هَضَػبتی وِ اهزٍسُ در جْبى ثِ آى تَجِ
هیگزدد حزوت ٍ فؼبلیت ّبی ثٌگبُ ّبی التصبدی در جْت هغئَلیت اجتوبػی ؽزوتی هی ثبؽذ.
پیؾٌْبد هی گزدد هذیزیت هحتزم اجتوبػی هؼزفی ٍ ؽٌبعبیی ثٌگبُ ّبی التصبدی اعتبى خزاعبى رضَی وِ در سهیٌِ هغئَلیت
اجتوبػی ؽزوتی فؼبل ّغتٌذ ٍ تذٍیي ثبًه اطالػبتی اس آًْب را ثؼٌَاى وبرآفزیٌی عبسهبًی در ثزًبهِ وبری عبل  9999خَد
لزار دّذ.
در صَرت اجزایی ؽذى هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یىی اس ثزًبهِ ّبی اثتىبری حمَق ؽْزًٍذی ًیش هَرد اعتفبدُ لزار گیزد ٍ در رٍس حمَق
ؽْزًٍذی اس ؽزوت ّبی فؼبل ثزتز در ایي حَسُ طی یه جؾٌَارُ ثب حضَر اعتبًذار یب همبهبت ٍسارت هتجَع تجلیل ؽًَذ.
مسئًلیت اجتمبعی شرکتی () CSR
ٍلتی یه هحصَل را خزیذاری هیوٌین دٍعت دارین ثذاًین ایي هحصَل تحت چِ ؽزایطی تَلیذ ؽذُ ،آیب حمَق ؽْزًٍذی در
تَلیذ آى رػبیت ؽذُ اعت یب خیز ،آیب وبرگزاى ؽزوت تَلیذوٌٌذُ تحت لَاًیي وبر فؼبلیت هیوٌٌذ یب خیز ،اس وَدوبى در فزایٌذ
تَلیذ اعتفبدُ ؽذُ یب خیز ،هغبئل ایوٌی رػبیت ؽذُ یب خیز ٍ ایب ؽزوتی وِ ایي هحصَل را تَلیذ وزدُ ثِ هغبئل هحیط سیغتی ٍ
اوَلَصیىی اّویت هیدّذ یب خیز .توبهی ایي دغذغِّب در جبهؼِ اهزٍس ثغیبر هْناًذ اهب در ٍالؼیت ،ثغیبری اس هحصَالت در
وبرخبًِّبیی تَلیذ هیؽًَذ وِ در آىّب خیلی ثِ هغبئل اخاللی ٍ اًغبًی اّویت دادُ ًویؽَد .در اوثز هَارد ،هب اطالػبت ثغیبر
ووی در هَرد ؽیَُ ٍ فزایٌذ تَلیذ هحصَالت هَجَد در ثبسار دارین .اهزٍسُ ایي هَضَػبت تحت ػٌَاى هغئَلیت اجتوبػی ؽزوتی
هطزح هی ثبؽذ.
اهزٍسُ ؽزوت ّب فزاتز اس وغت عَد تالػ هی ًوبیٌذ اس آثبر هٌفی خَد ثز جبهؼِ ٍ هحیط سیغت ون وٌٌذ ٍ عؼی هی ًوبیٌذ فزاتز
اس لبًَى ٍ داٍطلجبًِ ثبػث تَعؼِ جبهؼِ ٍ حفظ هحیط سیغت ؽًَذ .ثِ ثیبى دیگز ؽزوت ّب ًغجت ثِ جبهؼِ ٍ فضبیی وِ در آى
فؼبلیت هی وٌٌذ ثبیذ احغبط هغئَلیت وزدُ ٍ در ایي راعتب تالػ ّبیی را اًجبم دٌّذ.
مسئًلیت اجتمبعی شرکتی چىد سبلی است در ایران بٍعىًان یکی از بحثَبی رایج در میبن فعبالن حًزٌ مدیریت،
تبلیغبت ي ببزاریببی مطرح شدٌ است .مُمتریه مسایبی مسئًلیت اجتمبعی شرکتی عببرت است :
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افشایؼ وبرآیی ٍ اثزثخؾی وبروٌبى اس طزیك ایجبد حظ تؼلك
ثْجَد تصَیز ثزًذ وغت ٍوبرّب در ًظز هؾتزیبى
وبّؼ اثزات هٌفی اجتوبػی ٍ هحیط سیغتی وغت ٍوبرّب ٍ حزوت ثِ عَی ایجبد ارسػ هؾتزن (خلك ارسػ
التصبدی ٍ اجتوبػی)
ایجبد هشیت رلبثتی ،ثْجَد عطح رلبثتپذیزی ؽزوتّب ٍ افشایؼ عْن ثبسار
افشایؼ ؽفبفیت ٍ پبعخگَیی
وبّؼ ریغه ٍ افشایؼ رتجِ ٍ اػتجبر در عطح ثیيالوللی

 .7وبّؼ ّشیٌِّبی ًبؽی اس وٌتزل
 .8اعتفبدُ اس ثغتزّبی تؾَیمی لَاًیي :در اوثز وؾَرّب لَاًیي تؾَیمی ٍیضُای ثزای ؽزوتّب در صَرت اًجبم
فؼبلیتّبی اجتوبػی ٍجَد دارد .ثزای هثبل در ایزاى ؽزوتّبیی وِ در پیؾجزد اّذاف ٍرسؽی ٍ عالهت اجتوبػی
فؼبلیت هیوٌٌذ ،هیتَاًٌذ اس تؾَیكّبی هبلیبتی اعتفبدُ وٌٌذ .ایي هَضَع ثزاعبط لَاًیي ٍ ًَع فؼبلیتّب هتفبٍت
اعت.
 .9افشایؼ ٍفبداری وبروٌبى :ؽزوتی وِ هٌصفبًِ ٍ ثزاعبط یه ًگبُ هثجت ٍ عبسًذُ ثب وبروٌبى خَد رفتبر هیوٌذ ٍ
هغئَلیتّبی اجتوبػی خَد را در ثزخَرد ثب آىّب در ًظز هیگیزد ،ثبػث هیؽَد تب وبروٌبى ًیش احغبط خَثی ثِ
هحل وبر خَد داؽتِ ثبؽٌذ ٍ ثب توبم ٍجَد وبر وٌٌذ .ایي هَضَع ثِ افشایؼ ٍفبداری وبروٌبى ووه ؽبیبًی هیوٌذ.
ثزاعب ط تجبرة گذؽتِ وبروٌبى ؽزوت فزػ هؾْذ ٍ ؽزوت گلزیش ٍ ؽزوت فزاٍردُ ای غذایی آرؽیب ایي خصَصیت
رادارًذ.
ایجبد اػتجبر ٍ خَػًبهی :حضَر در فؼبلیتّبی هثجت اجتوبػی ٍ تَعؼِ آىّب ،ثب ٍاوٌؼ هثجت جبهؼِ رٍثِرٍ خَاّذ
ؽذ ٍ ایي اهز ثِ افشایؼ اػتجبر ٍ خَػًبهی یه ؽزوت یب وغتٍوبر ووه فزاٍاًی خَاّذ وزد .
فعبلیت َبی مسئًلیت اجتمبعی شرکتی را میتًان بٍ دستٍَبی زیر تقسیم کرد:
 .9فعبلیتَبی محیط زیستی  :تؼْذ در لجبل حفظ هحیط سیغت ٍ اوَ عیغتن وِ خَد ثزای هزاوش صٌؼتی یه گشیٌِ
ثغیبر هْن ثِ ؽوبر هی آیذ .در ایي رٍػ ،توزوش اصلی هغئَلیت اجتوبػی ؽزوت رٍی هحیط سیغت اعت .وغتٍوبرّب،
صزف ًظز اس اثؼبد وبریؽبى ،هیشاى اًتؾبر آالیٌذُ ثبالیی دارًذّ .ز لذهی وِ در وبّؼ ایي هَضَع ثزداؽتِ ؽَد ،تبثیز
ثْتزی رٍی ًگبُ هخبطجبى ثِ ؽزوت دارد .یب الذاهبتی وِ در جْت حوبیت اس گًَِ ّبی جبًَری ٍ گیبّی اًجبم هی ؽَد.
(هثل ایزاى خَردٍ خزاعبى وِ اس هبرال ّب حوبیت هی ًوبیذ)
 .2فعبلیت َبی مرتبط بب حبکمیت شرکتی  :تؼْذ در لجبل رػبیت ػذالت ٍ ؽبیغتِ عبالری در اعتخذام ًیزٍّبی هَرد
ًیبس
 .9فعبلیتَبی مرتبط بب کبرکىبن (محیط کبری) :تؼْذ در لجبل ثزآٍردُ وزدى توبهی ًیبسّبی ضزٍری وبرهٌذاى ٍ خبًَادُ
ّبی آى ّب .ثب ایجبد ثغتزی ثزای رفتبرّبی هٌصفبًِ ٍ اخاللی ثب وبرهٌذاى ٍ وبروٌبى ،ؽزوتّب هیتَاًٌذ هغئَلیت
اجتوبػی خَد را ثِ ًوبیؼ ثگذارًذ.
 .4تؼْذ در لجبل ارائِ هحصَالت وبهال عبلن ٍ ثذٍى ّیچگًَِ هضزات ثزای اًغبى :ثَیضُ در عبلجبری وِ هَضَع ؽیَُ
ٍیزٍط وَئیذ  99هطزح هی ثبؽذ.
 .5فعبلیتَبی بشرديستبوٍ ( حقًق شُريودی) :تؼْذ در لجبل صزف درآهذ ّب در راُ ّبی غیز خالف ٍ غیز لبًًَی ٍ در
هغیز پیؾزفت ٍ تَعؼِ -وغتٍوبرّب ّوچٌیي هیتَاًٌذ ثب اّذای پَل ،هحصَل یب خذهت ثزای حل هؾىالت اجتوبػی،
هغئَلیتّبی اجتوبػی را توزیي وٌٌذ .ؽزوتّبی ثشريتز هٌبثغ ثیؾتزی در اختیبر دارًذ ٍ اس ایي طزیك ثِ عبسهبىّبی
خیزیِ ٍ ثزًبهِّبی اًجويّبی هحلی ووه هیوٌٌذ ( .هبًٌذ ؽزوت فزاٍردُ ّبی غذای آرؽیب وِ اس هؼتبدیي حوبیت هی
وٌذ ٍ ثزای آًْب اؽتغبل ایجبد هی ًوبیذ)
 .6فعبلیت َبی مرتبط بب کسب ي کبر مىصفبوٍ :تؼْذ در لجبل رفتبر درعت ٍ اًغبًی ثب توبهی افزاد هزتجط
 .7فعبیت َبی مرتبط بب مصرف کىىدٌ (مشتری) :تؼْذ در لجبل رػبیت حمَق هصزف وٌٌذگبى در صَرت تَلیذ وبال یب
ارائِ خذهت
 .8فعبلیتَبی دايطلببوٍ( :جبمعٍ محلی) حضَر داٍطلجبًِ در فؼبلیتّبی اجتوبػی یىی دیگز اس ؽیَُّبی ؽزوت در
فؼبلیتّبی هزتجط ثب هغئَلیت اجتوبػی اعت .ؽزوتّب ثب حضَر در ایي ًَع فؼبلیتّب ثذٍى ّیچ اًتظبر هبلی ،هیتَاًٌذ
تَجِ ٍیضُ ٍ اّویتؽبى را ثِ هغبئل اجتوبػی ٍ هَضَػبت دیگز ًؾبى دٌّذ.

